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Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni, 2019 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Psykologi-C 

Lærer(e) Inger Michelsen  

Hold   PSC 53 18- 19 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Ti-

tel 

1 

Videnskabsteori. Psykologiens forskning. Videnskabelige og metodiske forhold 

Ti-

tel 

2 

Socialpsykologi Socialpsykologi – social adfærd, gruppepsykologiske processer 

og social indflydelse – kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale me-

dier  

Ti-

tel 

3 

Udviklingspsykologi tilknytningsproblematikker og omsorgssvigt 

Ti-

tel 

4 

Kognition og tænkning 

Ti-

tel 

5 

Identitetsteorier stress og coping 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 

 

Psykologiens forskning. Videnskabelige og metodiske forhold 

Indhold Kernestof: Larsen, Ole Schulz: Psykologiens veje. Læreplan 2017 OBS i-

bog. Kapitel 3 Videnskabsteori og metode . Kvatitativ metode og kvalitativ 

metode. Eksperiment, individbaseret eksperiment, Bias i forskning, obser-

vationsundersøgelse, tvær og længdesnitsundersøgelse, interwiev, case-

studie, kritisk vurdering af undersøgelse samt etiske retningslinjer. 

 

Supplerende stof: Eksempel på længdesnitsundersøgelse: http://viden-

plus.nu/oesterbroundersoegelsen-og-kol/fakta-og-tal-om-oesterbrounder-

soegelsen/ 

Undervisers materiale om kvantitativ og kvalitativ metode.  Induktiv og de-

duktiv metode. 

Undervisers materiale om tværsnits og længdesnits undersøgelser. 

Ukendt oprindelse: 10-trins guide til lækker psykologisk undersøgelse 

Undervisers materiale om interwievs og interwievteknik 

Ukendt oprindelse: Skematisk oversigt over forskningsmetoder 

Undervisers materiale: kort fortalt om casestudier 

Eksempel på tværsnitsundersøgelser: Mary Ainsworth: The Strange Situa-

tion . https://www.youtube.com/watch?v=JqlbvpXp74k 

Eksempel på længdesnitsundersøgelser: Jean Piagets forsøg med forskel-

lige aldre: https://www.youtube.com/watch?v=TRF27F2bn-A 

Politiken 9/2 2019: Retten til at være syg findes ikke længere. Gruppear-

bejde om et forskningsprojekt baseret på interwievs 

Eksempel på længdesnitsundersøgelse: Dokumentarfilm TV-2 ”Afhængig af 

fortiden”. Januar 2019. Om søskendeparret Claus og Puk Elgaard. OBS 

også af relevans for emnet Udviklingspsykologi, og emnet stress og coping 

 

 

Omfang 

 

Ca 18 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Introduktion til og forståelse af de komplekse termer i psykologisk forskning. 

Videnskabsteori. De for kursisterne svære teoretiske begreber, forsøgt po-

pulariseret i det omfang, som det har kunne lade sig gøre 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde og 

fremlæggelser. 

 

 

  

http://videnplus.nu/oesterbroundersoegelsen-og-kol/fakta-og-tal-om-oesterbroundersoegelsen/
http://videnplus.nu/oesterbroundersoegelsen-og-kol/fakta-og-tal-om-oesterbroundersoegelsen/
http://videnplus.nu/oesterbroundersoegelsen-og-kol/fakta-og-tal-om-oesterbroundersoegelsen/
https://www.youtube.com/watch?v=JqlbvpXp74k
https://www.youtube.com/watch?v=TRF27F2bn-A
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 2 

 

Socialpsykologi. – social adfærd, gruppepsykologiske processer og social 

indflydelse – kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier 

Indhold Larsen, Ole Schulz: Psykologiens veje kapitel  kapitel 21. Enkelte afsnit blev 

udeladt.. Grupper, roller, gruppepres og social kontrol, Solomon Asch´s for-

søg, gruppetænkning, gruppepolarisering, Forsøget med Robbers cave, so-

cial sammenligning, Leon Festingers teori.  

 

Kapitel 24 Ondskab, side 470- 473 -Stanley Milgram ”Lydighedens dilemma 

og side 474 – 479 Phillip Zimbardo Virkelighedens fængsel og moralsk fra-

kobling. 

Supplerende stof filmmateriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=z4S1LLrSzVE. The Bystander-effect 

https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8&t=41s. Solomon Asch 

exexeriment 

Kampagne imod digital mobning Vil du læse teksten op? https://www.you-

tube.com/watch?v=t8n9RQiTyqo&t=24s 

. Online mobning Tre karakteristika. Forsker https://www.you-

tube.com/watch?v=mvAKjK_85FA 

Samtale med ex-fange Abu Graib https://www.you-

tube.com/watch?v=1b97gEV58A0 

Dokumentar: TV2 Menneskedyret udsendelse 4 ”I flokken” 

Birkeland, Arvid: Vi kan alle blive bødler. Forkortet udgave af artikel. Ber-

lingske Tidende 2006.   

Frederiksen, Peter: Vietnam fra drage til tiger. Afsnit My-Laymassakren. 

1997 

Politiken 2014: ”Abu-Graib soldat fortryder intet”.. Uddrag af artikel 

Politiken, debatsektionen, s. 19, tirsdag 22. januar 2019 

Case: 

Ny evaluering af læreruddannelse skæmmes af dovne studerende 

Moralsk frakobling 6 forskellige typer. Lærermateriale 

 

Omfang 

 

Ca 20 lektioner 

Særlige 

fokus-

punkter 

Kendskab til det moderne menneskes interageren i diverse sociale arenaer.  

Kendskab til grupper og roller. 

Kendskab til de mest berømte socialpsykologiske forsøg. 

Arbejde med cases. Forbinde teori  med cases.  

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde og 

fremlæggelser. 

 

 

Retur til forside 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4S1LLrSzVE
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=t8n9RQiTyqo&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=t8n9RQiTyqo&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=mvAKjK_85FA
https://www.youtube.com/watch?v=mvAKjK_85FA
https://www.youtube.com/watch?v=1b97gEV58A0
https://www.youtube.com/watch?v=1b97gEV58A0
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Titel 3 

 

Udviklingspsykologi tilknytningsproblematikker og omsorgssvigt 

Ind-

hold 

Kernestof:  

Larsen, Ole Schulz: Psykologiens veje Systime 2017 Kapitel 6 Udviklingspsykologi 

side 75 – 77 samt side 82-106.  Kapitel 8 side 117-135. Erik Erikson, Daniel Stern, 

John Bowlby og Mary Ainsworth. Seperationsreaktioner, Harry Harlows forsøg med , 

med abeunger, spædbarnsdepression og hospitalisme, omsorgssvigtbegrebet og re-

siliensbegrebet. 

Supplerende stof: 

Larsen, Ole Schulz: Udviklingspsykologiens 2 spor. Artikel 2008 

Daniel Stern som notebook 

Case: Lene og Tanja 

Rasmussen, Lise: Opdragelse Frydenlund 2009 2 sider. De 4 forældrestile 

Harris, Judith Rich: Det virker begge veje. artikel 

Case Marie, Case Iselin, Case familien Olsen, Case Peter og Sofie, Case Sven skal 

på lejrskole 

Kronik fra Politiken Julies liv 

http://neft.dk/omsorgssvigt.htm Else Christensen: Hvad er omsorgssvigt? 

https://www.youtube.com/watch?v=r7N3nNwhmwA Tv-2 dokumentar Børnene fra 

Brønderslev i uddrag. 2011 

TV-2 dokumentar Er du Mors lille dreng? 1997 

https://filmcentralen.dk/alle/film/min-barndom-i-helvede. Om Lisbeth Zornig Andersen  

Krage film.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=_JVINnp7NZ0 Babyreflekser 

https://www.youtube.com/watch?v=JqlbvpXp74k&t=10s Mary Ainsworth The strange 

situation. Test 

https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA&list=PLCED62C14DCFB0DBF&in-

dex=4. Daniel Stern The visual cluft 

Korte filmklip fra Psykologiens veje Systime 

https://www.youtube.com/watch?v=VCeWr8OFuEs Rumænske børnehjem 

https://www.youtube.com/watch?v=tmGPgh7sFFE&t=578s Danskernes akademi Ka-

ren Vibeke Mortensen Tilknytning 

 

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Ca. 20 lektioner 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Udviklingspsykologien og dens faser (i et livslangt perspektiv) samt kritik af disse. 

Småbarnet, Temperament, Tilknytning, Omsorgssvigt, Resiliens, Arv, Miljø og Kultur. 

Udviklingspsykologiens to spor: Empirisk udviklingspsykologi, Den klinisk orienterede 

udviklingspsykologi og kombinationsforsøg. Yderligere erfaring i casearbejde 

 

http://neft.dk/omsorgssvigt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r7N3nNwhmwA
https://filmcentralen.dk/alle/film/min-barndom-i-helvede
https://www.youtube.com/watch?v=_JVINnp7NZ0
https://www.youtube.com/watch?v=JqlbvpXp74k&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA&list=PLCED62C14DCFB0DBF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA&list=PLCED62C14DCFB0DBF&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VCeWr8OFuEs
https://www.youtube.com/watch?v=tmGPgh7sFFE&t=578s
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Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde 

Titel 3 

 

Kognition og tænkning 

Ind-

hold 

Kernestof: 

Larsen, Ole Schulz: Psykologiens veje kapitel 11 Kognitiv psykologi og kapitel 12 

Tænkningens udvikling  

Supplerende materiale: 

Artikel: Gentagne forestillinger kan blive til falske erindringer 

Case Lene om kognitiv terapi 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 Awarenesstest 

https://www.youtube.com/watch?v=g5hF9Vy5T1Y Færdselsstyrelsen ”Kør bil, når du 

køer bil kampagnen2 

https://www.youtube.com/watch?v=AFsZNtKMT6Y Trailer fra filmen Genkendelsens 

glæde 

https://www.youtube.com/watch?v=nFoUvF9PiWo The man without memory the case 

of Clive Wearing 

https://www.youtube.com/watch?v=4ezvLCwAjfQ&nohtml5=False  Danskernes aka-

demi Dorthe Berntsen Hukommelsen 

https://www.youtube.com/watch?v=R3U_T6C9NtU The Experiment s of Jean Piaget 

DR-2 Hjernevask Dokumentarprogram Kan du stole på din hukommelse?2014 

 

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Ca 18 lektioner 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Kognition og læring er kernestofområder i læreplanen. 

Viden om hjernen og hukommelsen 

Piagets skemabegreb og hans teori om tænkningens udvikling, samt perception, se-

lektiv opmærksomhed. Vygotsky og hans kritik af Piaget. 

Psykologiske, kulturelle og sociale forskelle. Menneskets forståelse af omverden. 

Perception. 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
https://www.youtube.com/watch?v=g5hF9Vy5T1Y
https://www.youtube.com/watch?v=AFsZNtKMT6Y
https://www.youtube.com/watch?v=nFoUvF9PiWo
https://www.youtube.com/watch?v=4ezvLCwAjfQ&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=R3U_T6C9NtU
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Titel 5 Identitetsteorier og stress og coping 

Ind-

hold 

Kernestof: 

Larsen, Ole Schulz Psykologiens veje kapitel 23 side 439 – 457 Stress og coping. 

Ditto kapitel 19 Ungdom og senmodenitet side 321 - 341 

Supplerende materiale: 

Jensen, Carsten Nejst: Psykologiske temaer side 167-170 ”Ungdom og identitet” 

https://www.youtube.com/results?search_query=bobby+zachariae+stress+ Dansker-

nes akademi Stress  

https://www.youtube.com/watch?v=QEeW1GU8CSo&t=13s Forbrugersamfundet (25 

min).danskernes akademi  

Ved Svend Brinkmann På sporet af tidsånden 

https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI&t=22s 

Charlie chaplin uddrag af modern times 1932 

Cases: 

Cases: 

Olivia Dam Junget: Min generation har angst 

Lotte Foged: Hvor er jeg dog træt af at være lækker 

Stress plager halvdelen af de studerende på KU 

 

 

 

Om-

fang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Ca 12 lektioner 

Sær-

lige 

fo-

kus-

punk-

ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Personlighedspsykologi, typer og menneskets dobbelthed. Maslow.Identitet belyst ud 

fra Erik Erikson (bl.a. social identitet og personlig identitet), Anthony Giddens og Tho-

mas Ziehe. Pierre Bourdieu; kapitaler og habitus.  

Stressteorier Bobby Zachariæ, Aaron Antonovsky, Henrik Høeg-Olesen 

Arbejde med cases 

 

Væ-

sent-

ligste 

ar-

bejds-

for-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=bobby+zachariae+stress+
https://www.youtube.com/watch?v=QEeW1GU8CSo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI&t=22s

