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Undervisningsbeskrivelse  
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Fag og niveau Psykologi C 
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Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Psykologi 

Titel 2 Psykiske kriser og stress 

Titel 3 Barndom, omsorg og omsorgssvigt 

Titel 4 Ungdom og senmoderne identitet 

Titel 5 Socialpsykologi og kommunikation 

Titel 6 Kognition og læring 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til Psykologi 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof:  

Læreplanen for HF Psykologi C  

Grundbog: Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje” (Systime 2008) 

Kap. 1 Den mangfoldige psykologi, side 7 – 24 = i alt 18 sider 

Om  

• Psykoanalyse 

• Behaviorisme 

• Evolutionær psykologi 

• Eksistentiel – og humanistisk psykologi 

• Kognitiv psykologi 

• Socialpsykologi 

• Arv og miljø 

• Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab 

• Psykologiske fagområder 

 

Kap. 2 Køn og kønsforskelle, side 25 – 36 = i alt 12 sider 

Om 

• Kønsforskelle i barndom og ungdom 

• Kønnet som biologi: evolutionær psykologi og neuropsykologi 

• Kønnet som kultur: behaviorisme og social indlæringsteori, kognitiv psyko-

logi, psykoanalyse, postmoderne psykologi, socialpsykologi 

• To køn eller mange køn?  

 

Supplerende tekst om empiriske undersøgelser i psykologi og psykologiske under-

søgelsesmetoder. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Eleverne skal kunne demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsme-

toder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem 

hverdagspsykologi og videnskabeligt baseret psykologisk viden.  

Udvikling af studiekompetence i Psykologi. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

Vekslen mellem lærercentrerede og elevcentrerede undervisningsformer.  

Læreroplæg med tavlenoter, kursistoplæg, empiriske undersøgelser, par- og grup-

pearbejde, klassesamtale, caseanalyse, supplerende film- og videoklip.  

Retur til forside 
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Titel 2 

 

Psykiske kriser og stress 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof: 

Grundbog: Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje” (Systime 2008) 

Kap. 24 Kriser og kollektive katastrofer, side 415 – 42 = i alt 12 sider 

Om  

• Udviklingskriser 

• Akutte traumatiske kriser 

• Kriseforløbet i den akutte krise 

• Kroniske traumatiske kriser 

• Kollektive katastrofer 

• Posttraumatisk belastningsreaktion 

• Sårbarhed og modstandsdygtighed 

• Hjælp i krisesituationer 

 

Kap. 23 Stress, livsforandringer og arbejdsliv, side 399 – 413 = i alt 15 sider 

Om 

• Akut og kronisk stress 

• Et samspil mellem ydre og indre faktorer 

• Ydre faktorer: Livsforandringer og daglige gener 

• Ydre faktorer: Stress på arbejdet 

• Indre faktorer 

• Oplevelse af sammenhæng (OAS) 

• Fra industriarbejde til service- og vidensarbejde 

• Det grænseløse vidensarbejde 

• Udbrændthed og menneskearbejde 

  

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Individuelle forskelle i håndtering af udfordringer, herunder stress og coping.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Selvstændigt studiearbejde med arbejdsspørgsmål, videndeling i grupper, empiriske 

undersøgelser og kursistfremlæggelser, læreroplæg med tavlenoter, film- og video-

klip, caseanalysser.      

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 3  

 

Barndom, omsorg og omsorgssvigt  

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Grundbog: Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje” (Systime 2008) 

Kap. 6 Udviklingspsykologi, side 73 – 75 + side 80 – 95 = i alt 20 sider  

Om 

• Erik Eriksons otte livsaldre 

• Den moderne spædbarnsforskning 

• Daniel Stern om de fem selvområder: Begyndende selv, Kerneselv, Det 

intersubjektive selv, Det verbale selv, Det narrative selv  

 

Kap. 8 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt, side 113 – 126 = 15 sider 

Om 

• Bowlbys separationsreaktioner 

• Harlows aber 

• René Spitz om spædbarnsdepression 

• Bowlby om hospitalisme 

• Michael Rutter om de rumænske børnehjem 

• Omsorgssvigt – fire former 

• Børns reaktioner på omsorgssvigt 

• Sårbarhed og resiliens 

 

Supplerende: Kuaui-undersøgelsen om risikofaktorer og resiliensfaktorer 

Dokumentarfilm: ”Er du mors lille dreng – 10 år efter” 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Menneskets udvikling, herunder betydning af arv, miljø, køn og kultur. 

Tilknytning, sårbarhed og resiliens. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Variation af et bredt spekter af samme som tidligere nævnt.  

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 4 

 

Ungdom og senmoderne identitet 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Grundbog: Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje” (Systime 2008) 

Kap. 17 Ungdom og senmodernitet, side 281 – 302 = 22 sider 

Om 

• Ungdom som livsfase og som en efterspurgt livsstil 

• Thomas Ziehe: Forbrugssamfund, uddannelse, kulturel frisættelse   

• Jean-Paul Sartre: Dit eget livsarkitekt 

• Pierre Bourdieu: Kapital og habitus  

• Erik Erikson: jeg-identitet og social identitet (identitet og identitetsfor-

virring) 

• Kønsidentitet og frigørelse fra forældre 

• Kenneth Gergen: Det multiple selv og sociale arenaer 

• Anthony Giddens: Selvrefleksion, narrativer, ontologisk sikkerhed og det 

senmoderne risikosamfund 

• Den narcissistiske ungdom 

• Tre socialkarakteter 

 

Film: ”Good Will Hunting”  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser.  

 

Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger.  

 

Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Samme som ovenstående. 

 

 

 

 

Retur til forside 
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Titel 5 

 

Socialpsykologi og kommunikation  

- Om grupper, roller, ledelse og holdninger 

Indhold Grundbog: Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje” (Systime 2008) 

Kap. 21 Socialpsykologi, side 347 – 379 = 35 sider  

• Grupper 

Primær- og sekundærgrupper 

Formelle og uformelle grupper 

Referencegrupper og medlemsgrupper 

Egengrupper og fremmedgrupper 

Gruppepåvikning, konformitet og social kontrol 

Gruppetænkning (Irving Janis)  

Gruppepolarisering (James Stoner) 

Mobning 

• Roller 

Tilskrevne, opnåede og skabte roller 

Formelle og uformelle roller 

Uformelle roller i arbejdsgrupper 

• Ledelsesteorier 

Kurt Lewins tre ledelsesstile: autoritær, demokratisk, laissez-faire 

Situationstilpasset ledelse: instruerende, trænende, støttende, delegerende 

Autoritet og lydighed 

• Holdninger 

Kognitiv konsonans og kognitiv dissonans 

• Socialpsykologiske eksperimenter: 

Muzafer Sherif: ”Robbers Cave” – om egengruppe og fremmedgruppe 

Solomon Asch: De tre linjer – om gruppepres og konformitet 

Philip Zimbardo: ”The Stanford Prison Experiment” – om roller og identitet 

Kurt Lewin: ”Metoder” – om tre forskellige ledelsesstile 

Stanley Millgram: ”Autoritet og lydighed” - stødgeneratoren 

 

Supplerende tekst om Zimbardos eksperiment. 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression: 

Social adfærd, gruppepsykologiske processer og social indflydelse. 

Kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier.  

Stereotyper, fordomme og diskrimination. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, selvstændigt studiearbejde med inter-

netsøgning og præsentation af empirisk undersøgelse af unges brug af og kom-

munikation på digitale medier. En række filmklip og caseanalyser. 
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Titel 6 

 

Kognition og læring 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 

Grundbog: Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje” (Systime 2008) 

Kap. 11 Kognitiv psykologi, side 155 – 182 = i alt 32 sider  

Om 

• Ebbinghaus og Bartlett 

• Gestaltpsykologien 

• Opmærksomhed 

• Perception 

• Hukommelse 

• Den kognitive terapi 

 

Supplerende om læring og digitale medier.  

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

 

Psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, moti-

vation og hukommelse. 

 

Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og 

sin omverden.   

 

Eleverne skal kunne vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i for-

hold til menneskers tænkning og handlinger.   

 

Eleverne skal kunne argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.  

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

Samme som ovenstående. 
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