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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Jan - maj, 2019 

Institution VUC Vestegnen 

Uddannelse Hf/hfe 

Fag og niveau Psykologi-C 

Lærer(e) Inger Michelsen og Elisabeth Pugh Rosenkvist 

Hold Psykologi valgfag PSC52 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 ind-

flydelse – kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier  

Ti-

tel 3 

Udviklingspsykologi - tilknytning og omsorgsproblematikker 

Ti-

tel 4 

Kognitiv psykologi 

Ti-

tel 5 

Ungdom, identitet og stress 
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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, indi-

vidbaseret eksperiment, Bias i forskning, observationsundersøgelse, tvær og længde-

snitsundersøgelse, interwiev, casestudie, kritisk vurdering af undersøgelse samt etiske 

retningslinjer. 

 

Supplerende stof: Eksempel på længdesnitsundersøgelse: http://videnplus.nu/oester-

broundersoegelsen-og-kol/fakta-og-tal-om-oesterbroundersoegelsen/ 

Undervisers materiale om kvantitativ og kvalitativ metode.  Induktiv og deduktiv me-

tode. 

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 Situation . 

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

Eksempel på længdesnitsundersøgelser: Jean Piagets forsøg med forskellige aldre: 

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

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

skabsteori. De for kursisterne svære teoretiske begreber, forsøgt populariseret i det om-

fang, som det har kunne lade sig gøre 

 

Væsent-

ligste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning, virtuelle arbejdsformer, gruppearbejde, pararbejde og fremlæggel-

ser. 

 

 

  

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 indfly-

delse – 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 forsøg, gruppetænk-

ning, gruppepolarisering, Forsøget med Robbers cave, social sammenligning, Leon Fe-

stingers teori.  

 

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

474 – 479 Phillip Zimbardo Virkelighedens fængsel og moralsk frakobling. 

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 exexeri-

ment 

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.youtube.com/watch?v=1b97gEV58A0 

Dokumentar: TV2 Menneskedyret udsendelse 4 ”I flokken” 

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

dende 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 frem-læggel-

ser. 

 

 

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
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Titel 3 

 

Udviklingspyskologi - tilknytning- og omsorgsproblematikker 

Indhold Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje, 2018, s. 75-78 +85-106 

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje 2018, s. 117-136 

 

 

Supplerende stof: 

Klip med Ainsworth’s Strange Situation Research, Youtube 

Dokumentar: “Min barndom i helvede” 

Klip med Harry Harlows abeforsøg, Youtube 

 

Case: 

Små cases til Daniel Sterns begreber 

Lene og Tanja 

”De fleste kan mere end de tror”  

 

 

Omfang 

 

33 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Erikson, Stern, Bowlby og Ainsworth, Harlow og Spitz 

 Omsorgssvigt, sårbarhed og resiliens 

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

 Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normaltfungerende menneske 

 Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier og 

begreber 

 Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger 

 Demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder samt kunne skelne 

mellem hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi 

 Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde 

 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/Cooperative Learning/mundt-

lige fremlæggelser 
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Titel 4 

 

Kognitiv psykologi 

Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, 2019, s. 167-188+195-204 

 

Supplerende stof: 

Optisk illusion, figur-grund-illustrationer  

Dokumentar: ”Farlige forklaringer”  

 

Klip med test din opmærksomhed, Youtube 

 

Case: Lene  

 

Øvelser: 

Gestalter, optiske illusioner, auditiv spændvidde,  

Fri genkaldelse af konkrete og abstrakte ord 

Fri genkaldelse af ord og billeder 

 

Omfang 

 

15 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 Bartletts hukommelsesforskning, Wertheimer og gestaltpsykologien 

 Opmærksomhed, perception, hukommelse 

 Kognitiv terapi 

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

 Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normaltfungerende menneske 

 Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier og 

begreber 

 Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger 

 Demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder samt kunne skelne 

mellem hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi 

 Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 

præcis måde. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde 
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Titel 5 

 

Ungdom, identitet og stress 

Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, 2018, s. 321-329+334-336+341-344 

Ravn & Wolf: Psykologi - fra Celle til Selfie, 2015, s. 177-181  

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, 2018, s.439-458 

 

Supplerende stof: 

Klip med Sidney Lee: https://www.youtube.com/watch?v=db1oR1CMmac 

Frit valg: https://www.youtube.com/watch?v=vzngb5xtzTg 

Statistik om uddannelse: https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2012/2012-08-07-

unge-uden-uddannelse 

TED-talk om Introverter: https://arkiv.emu.dk/modul/de-introverte 

Unge og selvskade: http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/triv-

sel/ECE2783940/pressede-unge-skaerer-braender-og-slaar-sig-selv/ 

Familierelateret stress: https://www.youtube.com/watch?v=HChqtEmqpBM 

Undersøgelse: Næsten hver 5. studerende oplever stress  

Stresstest 

 

Case:  

“Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn” Kristeligt Dagblad   

 

 

 

 

Omfang 

 

21 lektioner 

Særlige fo-

kuspunk-

ter 

 Bourdieus kapital og habitus, Eriksons dobbelte identitetsbegreb (jeg-identi-

tet/social identiet), sociale arenaer, Gergens multiple selv, Giddens’ refleksive 

projekt, Riesmanns socialkarakterer, Goffmann Stage Teori og Meyrowitz.  

 Akut og kronist stress, krav/kontrol modellen, indre og ydre faktorer, OAS, 

cooping  

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 

 

 Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det nor-

maltfungerende menneske 

 Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier og begre-

ber 

 Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger 

 Demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder samt kunne skelne mel-

lem hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi 

 Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis 

måde 

Væsentlig-

ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/matrixgrupper 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=db1oR1CMmac
https://www.youtube.com/watch?v=vzngb5xtzTg
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2012/2012-08-07-unge-uden-uddannelse
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2012/2012-08-07-unge-uden-uddannelse
https://arkiv.emu.dk/modul/de-introverte
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/trivsel/ECE2783940/pressede-unge-skaerer-braender-og-slaar-sig-selv/
http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/trivsel/ECE2783940/pressede-unge-skaerer-braender-og-slaar-sig-selv/
https://www.youtube.com/watch?v=HChqtEmqpBM


 

Side 7 af 7 

 


