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Tema 1 – Det senmoderne parforhold 
 
Omfang:  

- 18 lektioner a’ 110 minutter 
- Ca. 66 sider læst 
- Ca. 180 min. video set (omregnet til 45 ns.) 

 
Kernestof i fokus:  

- Socialpsykologi 
o Social adfærd 
o Gruppepsykologiske processer 
o Kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier 
o Kulturpsykologi, herunder kulturelle normer og konsekvenser af globaliseringen for identitet 

og socialt samspil 
 

- Udviklingspsykologi 
o Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, og kultur  
o Tilknytning, omsorg og familiens betydning for udvikling 

 
- Personlighedspsykologi 

o Identitet og personlighed 
 

- Psykologisk Metode 
o Spørgeskemaundersøgelse og simpel analyse af data 

 
- Supplerende stof 

o Neuropsykologi 
 
Særlige fokuspunkter undervejs: 
Temaet introducerer nogle faglige overvejelser om, hvad der gør at vi forelsker os, og hvilke faktorer der 
sikrer et godt parforhold. Ideen har været at introducere evolutionspsykologien og neuropsykologien, 
kombineret med udviklingspsykologien og personlighedspsykologien. Kulturelle faktorer er også 
introduceret, særligt belyst omkring forhold i senmoderniteten, der muliggør/vanskeliggør at finde en 
partner.  
 
Væsentligste arbejdsformer: 
Læreroplæg, gruppearbejde med og uden præsentationer, lille feltstudie med undersøgelse af præferencer 
for mage på lang sigt. 
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Litteratur fordelt efter underemne:  
 
KENDETEGN VED DET SENMODERNE SAMFUND   Samlet ca. 6 s. 

- Psykologiens Veje: S. 292-295 / p5419: Sociale arenaer, identitet som refleksivt projekt 
- Psykologiens Veje: S. 330-331 / c12311: Det rene forhold (dog uden fokus på nærhed-distance) 

 
- Tekst: ”Giddens – Kernebegreber”. Upublicerede lærernoter. Omhandler Adskillelse af tid og rum, 

Udlejringsmekanismer, Øget refleksivitet, Aftraditionalisering, Individualisering og Det rene forhold  
 

- Videooplæg: Barry Schwartz – Valgets paradoks” + TED-talk (www.kortlink.dk/mw4s)  - 20 min 
- Videocase: Mads – afhængig af Tinder (www.kortlink.dk/n7qa)  - 3 min 

 
 
FORELSKELSEN og STENALDERHJERNEN    Samlet ca. 14 s. 

- Psykologiens Veje: S. 226-229 / p5324: MacLeans 3-deling af hjernen 
 

- Tekst: Hvad kendetegner forelskelsen. ”Kærlighed og Parforhold – Under forskernes lup”, s. 36-40 
Thomas Nielsen, 1. udg., 1.opl. Plurafutura Publishing  

- Tekst: Hvorfor bliver vi forelskede. ”Kærlighed og Parforhold – Under forskernes lup”, s. 40-42, 
Thomas Nielsen, 1. udg., 1.opl. Plurafutura Publishing  

- Tekst: Fisher – Kærlighed og forelskelse er ren kemi. Tilrettet ud fra Ole Schulz Larsen, 
psykologiensveje.systime.dk  

- Tekst: Hvordan reagerer vi på seksuelle tilbud fra fremmede. Gert Martin Hald, autoriseret psykolog 
og adjunkt på Københavns Universitet, Videnskab.dk, d. 29. november 2010  
 

- Video: ”Viden Om – Sexlyst, Stenalderhjerner og drager i jetstrømme” DR2, 15. marts 2011, af Anne 
Henderson, Johanne Vinten og Line Friis Frederiksen. Set på mitcfu.dk. 20 min. 

- Video: ”Når kemien passer”, Sæson 2, Afsnit 1, 3 og 6 (i udklip). Opr. Når kjemien stemmer, set på 

Dr.dk. Ca. 80 min i alt. 

 
MONOGAMI og JALOUSI    Samlet ca. 14 s. 

- Tekst: Er monogami unaturligt?. Kristian Sjøgren, Videnskab.dk d. 16/3 2017 
- Tekst: Lad det monogame parforhold dø. Per Michael Jespersen & Lise Schou Nørgaard, Politiken d. 

19/10 2013  
- Tekst: Kønsforskelle i jalousi. Forskningsnyt fra Psykologien, 1992, 1 (3) 
- Tekst: Tænk hvis din partner havde en affære! Thomas Nielsen, Psykolognyt nr. 11, 2011 
- Tekst: Sociale mediers effekt på parforholdet. Jeppe G. Nørgaard, Lovecast.dk d. 26/02 2017  

 
 
EVOLUTIONSPSYKOLOGI GENERELT   Samlet ca. 12 s. 

- Tekst: Hvad er evolution. ”Evolutionspsykologi” ibog, p123, Christian Skjødt Pedersen, Systime.dk 
- Tekst: Evolutionspsykologi. ”Evolutionspsykologi” ibog, p127, Christian Skjødt Pedersen, Systime.dk 
- Tekst: Kritik. ”Evolutionspsykologi” ibog, p166, Christian Skjødt Pedersen, Systime.dk 

 
 
TILKNYTNING     Samlet ca. 10 s. 

- Psykologiens Veje: s. 96-100 / p5043: Bowlby og Ainsworth  
 

www.kortlink.dk/mw4s
www.kortlink.dk/n7qa
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- Tekst: Forskellige tilknytningsstile og det senere parforhold. Ole Schultz Larsen, Systime.dk 
- Tekst: Mere om tilknytning, kærlighed og vrede. Thomas Nielsen, Forskningsnyt i psykologi, 1999 (nr. 

8 (3)) 
- Tekst: Stammer kærlighed fra barnets tilknytning til sin mor? .”Kærlighed og Parforhold – Under 

forskernes lup”, s. 70-73, Thomas Nielsen, 1. udg., 1.opl. Plurafutura Publishing  
- Tekst: Påvirker din tilknytningsstil dine kærlighedsforhold?. ”Undersøgelser i Psykologi” ibog, p176, 

Jensen, C. T. & Quorning, K., Systime. 
 
 
PERSONLIGHED    Samlet ca. 7 s. 

- Tekst: Personligheder mødes og konflikter opstår. Forskningsnyt i Psykologi, 1992, 1, 2. 
- Tekst: Modsætninger tiltrækker ikke hinanden. Matthew Johnson, Videnskab.dk, 30/4 2018. 
- Tekst: The Big Five – 5 personlighedstræk. http://www.strategikonsulenterne.dk/images/file/NEO-PI-

R/NEO-PI-R%20-%20KLINISK.pdf set d. 11/2 2019 
 
 
PARFORHOLDSDYNAMIKKER   Samlet ca. 3 s.  

- Tekst: Kærlighedens tre komponenter. Ole Schultz Larsen, Systime.dk, ukendt dato 
- Tekst: Vi har fået sværere ved at knytte os til en partner. Susanne Vigsø Grøn, Dr.dk d. 8/9 2016 

 
- Video: ”Bør vi gifte os”, afsnit 1. Mitcfu.dk: Norsk dokumentar / realityprogram om et par, der 

undersøges og vurderes af 2 ”eksperter”. Ca. 60 min. 

 
 
  

http://www.strategikonsulenterne.dk/images/file/NEO-PI-R/NEO-PI-R%20-%20KLINISK.pdf
http://www.strategikonsulenterne.dk/images/file/NEO-PI-R/NEO-PI-R%20-%20KLINISK.pdf


 
 

5 
 

Tema 2 – Traumer og PTSD 
 
Omfang:  

- 18 lektioner a’ 110 minutter 
- Ca. 72 sider læst 
- Ca. 115 min. video set (omregnet til 28 ns.) 

 
Kernestof i fokus:  

- Udviklingspsykologi 
o Betydningen af sårbarhed og resiliens 

 
- Kognitionspsykologi 

o Psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, motivation og hukommelse 
o Følelser og kognition 
o Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og 

omverdenen 
 

- Personlighedspsykologi 
o Selv, identitet og personlighed 
o Individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder arbejde, stress og 

coping 
 

- Supplerende stof 
o Klinisk psykologi 
o Neuropsykologi 

 
Særlige fokuspunkter undervejs: 
Temaet har kredset om det almenmenneskelige i at reagere med frygtrespons og forstå voldsomme traumer 
i lyset af dette. Den biologiske psykologi har været en væsentlig bidragyder, men psykologiske og sociale 
faktorer har været inddraget til at forstå sociale og individuelle forskelle i håndteringen af traumer.  
 
Væsentligste arbejdsformer: 
Læreroplæg, gruppearbejde med og uden præsentationer. Besøg udefra af cand.psych.stud. Sophia Selsbæk, 
der underviste i PTSD og i arbejdet med traumeramte i forskellige målgrupper. 
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Litteratur fordelt efter underemne:  
 
ADFÆRDSPSYKOLOGISK OG KOGNITIV PSYKOLOGISK SYN PÅ ANGST Samlet ca. 35 

- Psykologiens Veje: S. 127-141 / p5135: Klassisk og Operant betingning, Adfærdsterapi, kritik 
- Psykologiens Veje: S. 177-182 / p5235: Den kognitive model, kognitive forvrængninger, kognitiv 

adfærdsterapi 
 

- Tekst: Kognitive skemaer - uddybet. Egenproduceret tekst, upubliceret. Om kognitive skemaer, 
assimilation og akkommodation. 

- Tekst: Metoder i kognitiv adfærdsterapi. Fra 

https://vejledninger.dsam.dk/angst/?mode=visKapitel&cid=58&gotoChapter=58#chapter_63 

- Kopi: Angst og angstbehandling. Hougaard, E., Rosenberg, R. & Nielsen, T. (2008) s. 11-15 samt 18-
19:  
Om angst som fænomen samt om Mowrers to-faktorteori om angst. 
 

- Video: Ha’ det godt – Special: Fobi for slanger. Sendt på DR d. 9/2 2012. Varighed ca. 30 min. 
- Video: Ha’ det godt: Præstationsangst. Sendt på DR d. 14/04 2009. Varighed ca. 20 min. 

 
 
OM PTSD-DIAGNOSEN GENERELT   Samlet ca. 6 s. 

- Tekst: PTSD-diagnosen i ICD-10. Fra http://traume.dk/content/ptsd-diagnosen 
- Tekst: Hvad er Posttraumatisk stress? Fra http://www.kompleksptsd.dk/fakta-om-ptsd/hvad-er-

posttraumatisk-stress/  - om PTSD i ICD-11 
- Tekst: Akut reaktion på et traume. Fra http://www.kompleksptsd.dk/fakta-om-traumer/akut-

reaktion-paa-et-traume/  - om akut belastningsreaktion 
 

- Case: Case fra CSM (Center for Seksuelt Misbrugte). Upubliceret, viderebragt af oplægsholder. 
 

- Video: Ødelagt af krig (1). Sendt på DR d. 6/9 2015. Varighed ca. 30 min. 
- Video: De hjemvendte (1). Sendt på DR d. 25/8 2008. Varighed ca. 30 min. 

 
 
NEUROPSYKOLOGISK PERSPEKTIV   Samlet ca. 8 s. 

- Psykologiens Veje: S. 230-232 / p5323: Om LeDoux og angstens 2 veje. 
 

- Tekst: Biologiske konsekvenser ved PTSD. Revideret tekst, oprindeligt fra Operation Dagsværk, 
OD.dk. Om amygdala, hippocampus, det autonome nervesystem, sympatisk og parasympatisk 
aktivering, om forskellen på normal hukommelse og hukommelse af traumer.  

 
 
ANDEN TERAPI OG RESILIENS   Samlet ca. 10 s. 

- Psykologiens Veje: S. 407-409 / c12527: Om Antonovskys OAS-begreb 
- Psykologiens Veje: S. 270-273 / p5385: Om Maslows behovshierarki 

 
- Tekst: Fra indlært hjælpeløshed til indlært optimisme. Fra https://seminarer.dk/nyheder/fra-tillaert-

hjaelpeloeshed-til-tillaert-optimisme/ 
- Tekst: Hvad er EMDR? Fra www.emdr.dk 
- Tekst: Naturterapi hjælper skadede veteraner. Maja Funch, Kristeligt Dagblad d. 20/01 2017 

https://vejledninger.dsam.dk/angst/?mode=visKapitel&cid=58&gotoChapter=58#chapter_63
http://traume.dk/content/ptsd-diagnosen
http://www.kompleksptsd.dk/fakta-om-ptsd/hvad-er-posttraumatisk-stress/
http://www.kompleksptsd.dk/fakta-om-ptsd/hvad-er-posttraumatisk-stress/
http://www.kompleksptsd.dk/fakta-om-traumer/akut-reaktion-paa-et-traume/
http://www.kompleksptsd.dk/fakta-om-traumer/akut-reaktion-paa-et-traume/
https://seminarer.dk/nyheder/fra-tillaert-hjaelpeloeshed-til-tillaert-optimisme/
https://seminarer.dk/nyheder/fra-tillaert-hjaelpeloeshed-til-tillaert-optimisme/
http://www.emdr.dk/
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- Tekst: Virtual reality skal behandle psykisk sygdom. Andreas Ebbesen Jensen, BT.dk d. 19/2 2018 
 

- Video: Branko er i dag en højt værdsat medarbejder. http://traume.dk/node/335. Varighed ca. 5 
min. 

 
ANDRE PERSPEKTIVER    Samlet ca. 13 s. 

- Tekst: Er han mine forældres morder eller er han min bror? Oliver Batchelor, DR.dk 28/11 2017 
- Tekst: Overlevende fra Utøya taler ikke om deres problemer. Thea Myklebust, Videnskab.dk d. 10/4 

2014 
- Tekst: Kvindelige soldater lider mest. Jens Urth, Videnskab.dk d. 27/9 2010 
- Tekst: Seest-børn fik traumer. Lotte Højstrøm, jv.dk d. 27/2 2008 
- Tekst: Børn har traumer efter Seest-katastrofe. Ritzau d. 27/2 2008 
- Tekst: Særligt terapiforløb hjælper flygtninge og torturofre i Mellemøsten. Marie Barse, Videnskab.dk 

2018 
- Tekst: Traumer hos flygtningebørn opspores sjældent i skolen. Dansk Psykolog Forening d. 19/12 

2017 
 

 
  

http://traume.dk/node/335
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Tema 3 – Normalitet og Sindssygdom 
 
Omfang:  

- 19 lektioner a’ 110 min. 
- Læste sider: 90 
- Video set: 215 min (omregnet til 53 ns) 

 
Kernestof i fokus:  

- Socialpsykologi 
o Social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion samt social indflydelse 
o Social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskrimination 
o Kulturpsykologi, herunder kulturelle normer og konsekvenser af globaliseringen for identitet 

og socialt samspil 
 

- Udviklingspsykologi 
o Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø, køn og 

kultur 
 

- Kognition og læring 
o Følelser og kognition 
o Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og 

omverdenen 
 

- Personlighedspsykologi 
o Selv, identitet og personlighed 

 
- Supplerende stof: 

o Sundhedspsykologi 
 
Særlige fokuspunkter undervejs: 
Temaet har haft et overordnet formål i at se og diskutere psykisk sygdom som kontekstbestemt, dvs. ikke 
noget man ”er” eller ”ikke er”, men med flydende grænser, som flytter sig fra kultur til kultur. Særligt tydeligt 
bliver dette ved at se på psykiatriens historie og udvikling. Temaet har diskuteret mulige årsager til 
modediagnoser og ekspansionen i diagnoserne og har gjort nedslag i nogle enkelte diagnoser, særligt ADHD, 
depression og forskellige former for angst. Temaet giver ingen rigtige svar på, hvad sygdom er og hvordan 
det skal behandles, men diskuterer de fordele og ulemper, det nuværende system har – både ud fra teori og 
empiri. 
 
 
Væsentligste arbejdsformer: 
Læreroplæg, gruppearbejde med og uden præsentationer. Besøg udefra af cand.psych.aut. Mads Kjær, der 
underviste i, hvordan man i Psykiatrien arbejder med svær depression og personlighedsforstyrrelser. Besøg 
udefra af to såkaldte ”undervisere med brugererfaring” fra Region Midt, der fortalte om livet med hhv. OCD 
og depression. Ekskursion til Psykiatrisk Samling i Middelfart. Benyttelse af læringsspillet Galskab (prototype) 
med formålet at forstå psykiatriens opstart og historiske nybrud. 
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Litteratur fordelt efter underemne:  
 
DIAGNOSE-EKSPANSIONEN I DET SENMODERNE SAMFUND (ca. 35 s.) 

 
- Tekst: ”Er diagnoser for bestemte sygdomme kommet på mode?” Videnskab.dk d. 5/1 2017 

o Forklaringer på, hvorfor vi ser flere diagnoser. Bl.a. Brinkmann. 
 

- Kopi fra bog: Det diagnosticerede liv, Brinkmann, S. (red.) (2006), 1. udg. 3. opl., Forlaget Klim 
o S. 7-9: Om den såkaldte MDD-diagnose 
o S. 32-43: Tal der belyser diagnosernes ekspansion 
o S. 44-54: Nikolas Rose om 5 hypoteser til diagnosernes ekspansion 

 
- Tekst: ”Flere børn får en barndom i diagnoseland”. Af Jannie Iwankow Søgaard, Kristeligt Dagblad d. 

18/7 2015 
o Oplevelser fra en psykiater – betragtninger om børns, forældres, læreres og systemets 

incitamenter til at søge og imødekomme en diagnose. 
 

- Tekst: ”Diagnosekritikerne går galt i byen når de tror, at en psykisk diagnose er det samme som en 
sygdom”, Af Klaus Pedersen, Information d. 23/2 2018 

o Om forskellen på en diagnose og en sygdom, af specialpsykolog i psykiatri og formand for 
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 

 
 
SÆRLIGT MED FOKUS PÅ ADHD (ca. 11 s.) 

- Tekst: ”ADHD i historien”, fra ADHD.dk 

o Om ADHD-diagnosens tidligere og nuværende udgaver  

 

- Tekst: ”Mistanke – Udsatte børn får ADHD-medicin selvom de er raske”, Marie Barse, Videnskab.dk 

d. 8/7 2015 

o Længdesnits registerstudie, der viser korrelationer mellem ADHD og diverse sociale 

omstændigheder – diskuteret af forskerne og psykiatere 

 

- Tekst og test: ”Værdien af ADHD-screening blandt voksne, Kilde: https://rsyd.dk/dwn421621  

o ADHD-kriterierne i rå form, som på klassen blev diskuteret i en sammenhæng om skolens og 

samfundets idealer om det velfungerende individ. 

 

- TED-talk: “Do schools kill creativity?”, Sir Ken Robinson, 2006, (Varighed 20 min) 

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity  

 

SÆRLIGT MED FOKUS PÅ STIGMATISERING (ca. 11 s.)  
- Kopi fra bog: Gyldendals Psykologi Håndbog, Hauge, L. & Brørup, M., 2005, 3. udg., 4. opl. Gyldendal 

A/S København  

o s. 29-33: Rosenhans forsøg 

 

- Tekst: ”Samfundet og ”de gale” – Magt og afmagt i psykiatrien” s. 9-13, Det Etiske Råd 2012, 

www.etiskraad.dk 

https://rsyd.dk/dwn421621
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
http://www.etiskraad.dk/
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o Om stigmatiseringsbegrebet, selvstigmatisering, stigmatisering i behandlingssystemet samt 

om diskriminiering. 

 

- Tekst: ”Confirmation Bias”, Kendra Cherry, 15/10 2018, https://www.verywellmind.com/what-is-a-

confirmation-bias-2795024  

 

- Læreroplæg: Fordomsdannelse i 4 trin: Kategorier, Stereotyper, Fordomme, Diskrimination 

 

- Video: Gal eller normal, Afsnit 1 og 2 (minut 40-60). Sendt på DR.dk hhv. d. 14/5 og 21/5 2012 

(Varighed 80 min) 

 
PSYKISKE LIDELSER – KRITERIER, PROGNOSER OG BEHANDLING (ca. 18 s.) 

- Tekst: ”Depression”. Psykiatrifonden d. 20/11 2018. Link: 

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/depression/depression.aspx 

 

- Tekst: “Fobi”. Psykiatrifonden d. 8/10 2018. Link: 

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/fobi.aspx 

 

- Tekst: “OCD”. Psykiatrifonden d. 26/10 2018. Link: 

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/ocd.aspx 

 

- Tekst: ”Virker SSRI mod depression eller ej?” Marie Barse, Videnskab.dk d. 23/02 2017. 

 

- Video: ”Pillens mørke skygge”, sendt på DR d. 01/02 2014. Varighed 70 min. 

 

- Oplæg: ”Undervisere med brugererfaring, Region Midt”. Oplæg 2 x 55 min om livet med hhv. OCD og 

svær depression. 

 

- Oplæg: Om det psykiatriske arbejde med depression og personlighedsforstyrrelser, af Cand. Psych. 

Aut. Mads Kjær, ansat i Regionspsykiatrien i Vejle. 2 x 55 min om hhv. arbejdet med diagnoserne og 

selve det psykiatriske system set indefra. 

 

SYGDOM SOM SET I EN SOCIAL-HISTORISK SAMMENHÆNG (ca. 15 s.) 
- Tekst: ”Opråb fra sociolog: Vi har udviklet et samfund, der skaber depression og angst”, Af Bjørg 

Tulinius, 22/8 2016 

o Interview med Anders Petersen om ”Præstationssamfundet” og teoretiske koblinger mellem 

dette og stigningen i psykiatriske lidelser. 

 

- Tekst: ”Her er de dystre tal – så dårligt trives børn og unge”. Line Feltholt, DR.dk d. 27/9 2014. 

o Rapport-uddrag om bl.a. livstilfredshed, stress og angst/depression blandt børn og unge 

(selvrapporteret). 

 

- Video: ”De perfekte piger”. Afsnit 1, minut 1-15. Sendt på DR d. 26/9 2018. 

o Brugt som perspektiverende indhold omkring tidens trends, oplevet pres og lidelser. 

 

https://www.verywellmind.com/what-is-a-confirmation-bias-2795024
https://www.verywellmind.com/what-is-a-confirmation-bias-2795024
http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/depression/depression.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/fobi.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/ocd.aspx
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- Tekst: ”Samfundet og ”de gale” – Magt og afmagt i psykiatrien” s. 2-9, Det Etiske Råd 2012, 

www.etiskraad.dk 

o Dansk psykiatrihistorie med fokus på tiden 1700 til i dag. Fokus på forskellen på ”Psykikerne” 

og ”Somatikerne”, på demokratiseringen af samfundet, psykoanalysens og den medicinske 

tilgang i 1900-tallet, antipsykiatrien, distriktspsykiatrien og i dag: Den bio-psyko-sociale 

tilgang og recovery-tilgangen. 

 

- Læringsspil: ”Galskab” (Prototype), 3x55 minutters arbejde med behandlingsformer, syn på psykisk 

sygdom og historiske omvæltninger i psykiatriens begyndelse (i årene 1750-1850). Eget design. 

 

- Video: ”Galskab – Journal nr. 425 – Bødlen”. Afsnit 2 af 6 i en dokumentarserie senest sendt på DR d. 

20/8 2018. (Varighed 40 min). 

 

- Ekskursion: Besøg og rundvisning på Psykiatrisk Samling i Middelfart. 

 
  

http://www.etiskraad.dk/
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Forskningsforløb og Metode 
 
Omfang:  

- 12 lektioner a’ 110 min. 
- Læste sider: ca. 57 

 
Kernestof i fokus:  

- Undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskema samt simpel 

analyse af data. 

 
Særlige fokuspunkter undervejs: 
Fordele og ulemper ved hhv. kvalitative og kvantitative data, forskellige forskningsdesigns fordele og 
ulemper, variable og etiske problemstillinger i psykologisk forskning.  
Psykologiens mangfoldighed og placering i midten af tre videnskabelige traditioner. 
Begreberne validitet og reliabilitet samt forskellen på korrelation og kausalitet er blevet introduceret. 
 
Væsentligste arbejdsformer: 
Temaet har været todelt således, at eleverne midt i forløbet har udarbejdet egne forskningsforløb og i 
slutningen af året har fået undervisning i metodetekniske overvejelser. 
 
Litteratur:      Ca. 57 s. 

- Psykologiens Veje: S. 7-24: Den mangfoldige psykologi 
 

- Tekst: Interview. Ole Schultz Larsen, psykologiensveje.systime.dk (revideret af faglærer) 
- Tekst: Observation. Ole Schultz Larsen, psykologiensveje.systime.dk (revideret af faglærer) 
- Tekst: Spørgeskema. Ole Schultz Larsen, psykologiensveje.systime.dk (revideret af faglærer) 
- Tekst: Eksperiment. Ole Schultz Larsen, psykologiensveje.systime.dk (revideret af faglærer) 
- Tekst: Korrelationsstudie. Ole Schultz Larsen, psykologiensveje.systime.dk (revideret af faglærer) 
- Tekst: Kan der være en sammenhæng mellem fodboldspillers mål og kendtes dødsfald. Mikkel 

Andreas Beck, Videnskab.dk d. 26/1 2016 
 

- Tekster: En mindre række tekster om undersøgelser, primært læst for at øve metodekritik og derfor 
ikke noteret her, da indholdsdimensionen ikke har været relevant. 


