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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Vinter 2019 

Institution Vestegnen HF & VUC 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Camilla McCuiston 

Hold 1psC01 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion** 

Titel 2 Barndommens betydning 

Titel 3 Ungdom, identitet og senmodernitet 

Titel 4 Lykke & ulykke 

Titel 5 Ondskabens psykologi 

Titel 6 Den (u)pålidelige hukommelse 

  

  

 ** Der vil ikke blive stillet eksamensopgaver til dette forløb 
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Titel 1 

 

Introduktion 

Indhold Kernestof:  
Ole Schultz Larsen: ”1. Hvad er psykologi?” (uddrag), Psykologiens veje, Systime 
2019, iBog 
Ole Schultz Larsen: ”2. Den mangfoldige psykologi”, Psykologiens veje, Systime 
2019, iBog 

 
Supplerende stof:  
Video om Den mangfoldige psykologi, YouTube 
Klip med Freud, YouTube 
Klip med lille Albert, YouTube 
Klip med Pavlovs hunde, YouTube 

Klip med Skinners box, YouTube 
Klip med Banduras bobo doll-eksperiment, YouTube 

Klip med Konrad Lorenz’ prægning, YouTube 
 
 

Peder Nielsen: Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, s. 7-9, s. 19-21 
 
 

Omfang 
 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fo-

kuspunkter 

• Introduktion til faget 

• Forskelle på hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi 
• Introduktion til forskellige psykologiske retninger (psykoanalysen, behavio-

risme, eksistenspsykologi, kognitiv psykologi samt postmoderne psykologi) 

og deres måder at anskue den samme problemstilling på 
 
 

 

 
 

Væsentlig-
ste ar-

bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/parabejde/Cooperative Learning     
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Titel 2 
 

Barndommens betydning 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: ”6. Udviklingspsykologi” (minus Margaret Mahler) Psykologi-
ens veje, Systime 2019, iBog 
Ole Schultz Larsen: ”8. Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt” Psykologiens 
veje, Systime 2019, iBog 
 

Supplerende stof: 
Video om Bowlby, Youtube 
Klip med Ainsworth’s Strange Situation Research, YouTube 
Klip med Harry Harlows abeforsøg, YouTube 
 
Eksperimentet: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst (1:3), DR2 

 
Dokumentar: “Er du mors lille dreng?” 

Dokumentar: ”Er du mors lille dreng? - 10 år senere” 
Dokumentar: “Mors lille dreng på egne ben” 
 

Case: ”Lene og Tanja” 
 

Omfang 
 

Ca. 24 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

• Erikson, Stern, Bowlby & Ainsworth, Harlow og Spitz 
• Forskellige former for omsorgssvigt, børns reaktioner på omsorgssvigt 

samt sårbarhed og resiliens 
 

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

• Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalfungerende menneske 

• Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier og be-
greber 

• 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 
 

Væsentlig-
ste ar-

bejdsfor-

mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/Cooperative Learning/Quizlet/vir-
tuel undervisning 
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Titel 3 
 

Ungdom, identitet og senmodernitet 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: ”19. Ungdom og senmodernitet”, Psykologiens veje, Systime 
2019, iBog 
Flemming André Phillip Ravn og Troels Wolf: Psykologi - fra celle til selfie, s. 172-
181 
 

Supplerende stof: 
Dokumentar: ”Prinsesser fra Blokken” afsnit 1 
 
 

Omfang 
 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

• Bourdieus kapital og habitus,  
• Eriksons dobbelte identitetsbegreb (jeg-identitet/social identiet), negativ 

identitet, identitetsforvirring 
• Sociale arenaer, Gergens multiple selv, Giddens’ refleksive projekt, Tho-

mas Ziehe, potensering, subjektivisering, ontologisering og kulturel frisæt-

telse 
• Narcissisme og nynarcissisme 
• Riesmanns socialkarakterer  
• Sherifs gruppedefinition, social identitet/sociale roller, Sherifs Robbers 

Cave-eksperiment  
• Tajfel & Turners sociale identitetsteori 

• Goffmans sociale roller og masker 
• Meyrowitz’ medieteori 

 

 
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

• Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalfungerende menneske 
• Redegøre for og kritisk forholde sig til centrale psykologiske teorier og be-

greber 

• 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 

 
 

Væsentlig-

ste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/Quizlet/mundtlige oplæg/virtuel 

undervisning 
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Titel 4 

 

Lykke og ulykke 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: ”23. Stress og coping”, Psykologiens veje, Systime 2019, iBog 
Ole Schultz Larsen: ”28. Kriser og kollektive katastrofer”, Psykologiens veje, Sy-
stime 2019, iBog 
 

Supplerende stof: 
Oversigt over forsvarsmekanismer 
Happiness in Denmark: 
https://www.youtube.com/watch?v=IBzDSq0KDLs 
Får du stress af sociale medier?:  
https://www.youtube.com/watch?v=IQogaQcgPj8#action=share 

Simone blev ramt af stress: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/simone-blev-ramt-af-stress-i-3g-man-foeler-

sig-helt-alene-saa-man-er-noedt-til 
 
Diverse undersøgelser om lykke, som eleverne selv har fundet og fremlagt: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-undersoegelse-vaere-religioes-er-
afgoerende-vores-trivsel 
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/penge-goer-dig-lykkelig-til-en-vis-graense 
https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-er-ikke-laengere-verdens-lykke-
ligste 
https://insideflyer.dk/ikea-henter-udlaendinge-til-danmark-for-at-undersoege-

lykke/ 
https://videnskab.dk/kort-nyt/dit-facebook-smil-forudsiger-din-lykke 
 

Omfang 
 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fo-
kuspunkter 

• Undersøgelser om lykke 
• Forskellige former for stress og stressorer 
• Udviklingskriser, akutte traumatiske kriser, kroniske traumatiske kriser, 

kollektive katastrofer, posttraumatisk belastningsreaktion, sårbarhed og 
modstandsdygtighed 

• Coping 

 
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 be-
greber 

• Udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete problemstillinger 

• Demonstrere kendskab til fagets forskningsmetoder samt kunne skelne 
mellem hverdagspsykologi og videnskabelig psykologi 

https://www.youtube.com/watch?v=IBzDSq0KDLs
https://www.youtube.com/watch?v=IQogaQcgPj8#action=share
https://www.dr.dk/nyheder/indland/simone-blev-ramt-af-stress-i-3g-man-foeler-sig-helt-alene-saa-man-er-noedt-til
https://www.dr.dk/nyheder/indland/simone-blev-ramt-af-stress-i-3g-man-foeler-sig-helt-alene-saa-man-er-noedt-til
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-undersoegelse-vaere-religioes-er-afgoerende-vores-trivsel
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/ny-undersoegelse-vaere-religioes-er-afgoerende-vores-trivsel
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/penge-goer-dig-lykkelig-til-en-vis-graense
https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-er-ikke-laengere-verdens-lykkeligste
https://www.berlingske.dk/samfund/danskerne-er-ikke-laengere-verdens-lykkeligste
https://insideflyer.dk/ikea-henter-udlaendinge-til-danmark-for-at-undersoege-lykke/
https://insideflyer.dk/ikea-henter-udlaendinge-til-danmark-for-at-undersoege-lykke/
https://videnskab.dk/kort-nyt/dit-facebook-smil-forudsiger-din-lykke
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• Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og 
præcis måde 

 

Væsentlig-
ste ar-
bejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/individuelt arbejde/mundtlige oplæg/virtuel 
undervisning 
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Titel 5 
 

Ondskabens psykologi 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: ”24. Ondskab”, Psykologiens veje, Systime 2019, iBog 
 
 
Supplerende stof: 
Klip med Aschs forsøg, YouTube 

Klip med Milgrams forsøg, YouTube 
 
Dokumentarer/tv-programmer:  
”Hjernevask (2) - Hvornår vil du skade et andet menneske?”, DR2 
”Hjernevask (7) - Os og dem”, DR3 
Klip fra ”Peer pressure – Brain Games” 

”En morder vender hjem”, TV2 
 

”Abu Graib – Den tavse pige fra Fort Ashby”, Politiken, 08.05.2005 
 

Omfang 

 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

• Lorenz, Goldberg, Baron-Cohen, Bandura 
• Milgram, Asch, Zimbardo 
• Svendsens forskellige former for ondskab 
• Sherifs gruppedefinition, social identitet/sociale roller, Sherifs Rob-

bers Cave-eksperiment, Tajfel & Turners sociale identitetsteori 

•  
I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

• Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til 
det normalfungerende 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/mundtlige præsentatio-
ner/virtuel undervisning 
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Titel 6 
 

Den (u)pålidelige hukommelse 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: ”11. Kognitiv psykologi”, Psykologiens veje, Systime 2019, 
iBog 
 
 
Supplerende stof: 

Klip med manden uden hukommelse: 
https://www.youtube.com/watch?v=SO-3Ruw61Sg 
”Hjernevask (1) - Kan du stole på din hukommelse?”, DR2 
 
 
Artikler: 

Falske erindringer forstærkes af ”forklaringer”, Forskningsnyt nr. 16, 2005 
 

Øvelser: 
Gestalter, optiske illusioner, auditiv spændvidde 
Kognitive skemaer 

 

Omfang 
 

Ca. 12 lektioner 

Særlige fokus-
punkter 

• Ebbinghaus, Bartlett, Wertheimer, Brewer & Treymens 
• Opmærksomhed, perception, hukommelse 
• Falske erindringer 

• Mnemoteknikker, dobbeltkodning, genkaldelse  
• Glemsel og fortrængning 

 

I tilknytning til dette forløb skal kursisterne kunne: 
 

• Demonstrere kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til 

det normalfungerende 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/individuelt arbejde 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SO-3Ruw61Sg

