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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin December-Januar - 19/20 

Institution Vestegnen HF og VUC 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Anna Louise Stautz 

Hold 3psC0519-20 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til psykologi (metoder og tilgange) 

Titel 2 Udviklingspsykologi 

Titel 3 Socialpsykologi 

Titel 4 Kognition og læring 

Titel 5 Personligheden under pres 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 1 

 
Introduktion til psykologi (metoder og tilgange) 

Indhold Kernestof: 
 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 2. ”Den mangfoldige psykologi”.  

Afsnittene: ”Psykoanalyse”, ”Behaviorisme”, ”Evolutionspsykologi”, ”Eksistentiel 

og humanistisk psykologi”, ”Kognitiv psykologi”, ”Socialpsykologi”, ”Case: Le-

na”, ”Arv og miljø”, ”Tre videnskabelige traditioner” 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap 3. ”Videnskabsteori og metode”. 

Afsnittene: ”Metode”, ”Eksperiment”, ”Observationsundersøgelse”, ”Spørgeske-

maundersøgelse”, ”Korrelationsundersøgelse”, ”Tvær- og længdesnitsundersøgel-

se”, ”Tvillingeundersøgelse”, ”Interview”, ”Casestudie”, ”Kritisk vurdering af 

undersøgelser”. 

 

Supplerende stof: 
 
Holdet har i små grupper skulle præsentere følgende psykologiske undersøgelser: 
 

Bandura - Bobo-eksperimentet   

Frans De Waal - Altruisme og retfærdighed  

Sunstein - politisk ekstremisme  

Godden og Baddeley - genkaldelse  

 

Omfang 

 

3 x 3 timer 

Særlige fokus-

punkter 

- Kendskab til fagets alsidighed, og indblik i forskellige teoretiske retninger. 

      

- Kendskab til fagets videnskabelige traditioner og deres metoder - og bru-

gen heraf - samt hvad det vil sige at have et kritisk syn på kilder, teorier og 

undersøgelser.      

 

- Du skal kunne navigere i de forskellige metoder, samt kunne forholde dig 

til kritikken af disse.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuel læsning og besvarelse af spørgsmål til teksterne, 

kursistpræsentationer af psykologiske undersøgelser. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 2 

 

Udviklingspsykologi 

Indhold Kernestof: 
 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 5. ”Medfødte forskelle”.  

Afsnittene: ”Temperament” 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 6. ”Udviklingspsykologi”.  

Afsnittene: ”Erik H. Erikson”, ”Kritik af faseteorierne”, ”Daniel Stern”, ”John 

Bowlby og Mary Ainsworth” 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 7. ”Småbarnet”.  

Afsnittene: ”Fra ydre til indre selvkontrol” samt lærerforedrag på baggrund af afsnit-

tene ”Prosocial adfærd” og ”Aggression og raseri”.  

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 8. ”Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt”.  

Afsnittene: ”Omsorgssvigt”, ”Børns reaktioner på omsorgssvigt” og ”Risiko og resili-

ens” 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 10. ”Opdragelse, familie og dagsinstitution”.  

Afsnittene: ”Opdragelsesidealer”, ”Fire opdragelsesstile”, ”Barnet i den senmoderne 

familie”, ”Dagsinstitutionen”  

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 4. ”Køn og kønsforskelle”.  

Afsnittene: ”Kønsforskelle i barndom og ungdom”, ”Kønnet som biologi”, ”Kønnet 

som kultur”, ”To køn og mange køn”  

 

Supplerende stof: 
 

”Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick”: 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0 
 
Psykologiens Veje (2017) supplerende tekster: ”Case: Lene og Tanja”  
 
”The Marshmellow test”: 
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&feature=youtu.be  
 
Psykologiens Veje (2017) supplerende tekster: ”Undersøgelse: Dunedin-studiet om 
selvkontrol” 
 
”Dunedin study - Sunday”: 
https://www.youtube.com/watch?v=IXxVEJ60_cU&feature=youtu.be&t=642 
 
”Leonora Christina Skov om sin smertefulde barndom: Det har reddet mig at være  
rasende". Af Marie-Louise Truelsen, 10.01 2018, Alt for damerne (uddrag) 
https://www.alt.dk/artikler/leonora-christina-skov-taler-ud-om-sin-smertefulde-
barndom 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IXxVEJ60_cU&feature=youtu.be&t=642
https://www.alt.dk/artikler/leonora-christina-skov-taler-ud-om-sin-smertefulde-barndom
https://www.alt.dk/artikler/leonora-christina-skov-taler-ud-om-sin-smertefulde-barndom
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Dansk dokumentar DR2: ”Hvem passer vores børn?” (2019) 

https://www.dr.dk/drtv/program/hvem-passer-vores-boern_94752 

 

Simon Baron-Cohens empati-test: 

https://www.theguardian.com/life/table/0,,937442,00.html 

 

Omfang 

 

5 x 3 timer 

Særlige fo-

kuspunkter 

 

Forståelse for udviklingen af empati, og herunder den gode tilknytning samt udviklin-

gen hos barnet (Og betydningen af dette senere i livet)      

 

Kendskab til forholdet mellem 'den gode opvækst' og rollemodeller til at styrke bar-

nets selvkontrol og impulskontrol - med henblik på senere succes og hensigtsmæssig 

adfærd som voksen. Hertil også indgående kendskab til omsorgssvigt og dettes ind-

virkning på individets videre udvikling.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, lærerforedrag, individuel læsning og besvarelse af spørgsmål til 

teksterne, case-arbejde/analyse, test, ”paneldebat”/styrkelse af faglig argumentation. 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/drtv/program/hvem-passer-vores-boern_94752
https://www.theguardian.com/life/table/0,,937442,00.html
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 3 

 

Socialpsykologi 

Indhold Kernestof: 
 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 21. ”Socialpsykologi”.  

Afsnittene: ”Massehypnose”, ”Hvad er en gruppe?”, ”Gruppepres og social kon-

trol”, ”Integruppekonflikter”, ”Roller”, ”Social sammenligning”, ”Holdninger”. 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 19. ”Ungdom og senmodernitet”.  

Afsnittene: ”En flodbølge af muligheder”, ”Tvangen til at vælge”, ”Kapital og habi-

tus”, ”Hvad er identitet”, ”Sociale arenaer, roller og identitet”, ”Unge i konkurrence-

staten”, ”Tre socialkarakterer”.  

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 22. ”Kulturmøder og kulturforskelle”.  

Afsnittene: ”Etnocentrisme og kulturrelativisme”, ”Kulturmøder” (minus Wallmans 

undersøgelse), ”Kulturelle forskelle og konflikter”. 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 24. ”Ondskab”.  

Afsnittene: ”Lydighedens dilemma”, ”Zimbardo og virkelighedens fængsel”, ”Mo-

ralsk frakobling” 

 

 

Supplerende stof: 
 

“Prudential: Everybody’s doing it (elevator experiment)”: 

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

 

”5 minute history lesson, episode 3: Robbers Cave”: 

https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ 

 

Billedanalyse af fotos fra artiklen ”Copycat copycat sitting on the doormat” af Sarah 

Raphael, 02.01.2014, I-D Vice: https://i-d.vice.com/en_us/article/zmxnyx/copycat-

copycat-sitting-on-the-doormat?utm_source=vicefbus 

 

DR3 serie “Alt for kliken” (2019) afsnit 2 og 3: https://www.dr.dk/drtv/serie/alt-

for-kliken_83955 

 

”The Standford Prison Experiment”: 

https://www.youtube.com/watch?v=760lwYmpXbc&feature=youtu.be 

 

Lærerforedrag på baggrund af PV kapitel 21 og 24 om forskelle på den eksperimen-

tel socialpsykologi og moderne socialpsykologi med ondskab, normer, mobning og 

etik som omdrejningspunkt.  

 

”Nikolaj var med til at ydmyge sin ven: Det var et hav af latterliggørelser” af Sebasti-

an Stokkebo Sørensen, 02.10.2019, DR.DK/mitliv: 

https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
https://i-d.vice.com/en_us/article/zmxnyx/copycat-copycat-sitting-on-the-doormat?utm_source=vicefbus
https://i-d.vice.com/en_us/article/zmxnyx/copycat-copycat-sitting-on-the-doormat?utm_source=vicefbus
https://www.dr.dk/drtv/serie/alt-for-kliken_83955
https://www.dr.dk/drtv/serie/alt-for-kliken_83955
https://www.youtube.com/watch?v=760lwYmpXbc&feature=youtu.be
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https://www.dr.dk/mitliv/nicolaj-var-med-til-ydmyge-sin-ven-det-var-et-hav-af-

latterliggoerelser 

 

Video/case om den tidligere nynazist Christian Picciolini, hentet fra Nettets Vildveje 

”Ung, sårbar og på Vildveje” side 48/66: https://indd.adobe.com/view/8d91fa8e-

6b2a-47e0-b0c9-429d89df2737?startpage=45 

 

Omfang 

 

5 x 3 timer 

Særlige fokus-

punkter 

 

Kendskab til forskellige socialpsykologiske teorier om identitetsdannelse i det sen-

moderne samfund, hvor særlige psykologiske problemstillinger i unges liv og erfa-

ringsverden belyses med inddragelse af begreber om grupper, roller og konkurrence. 

 

Kendskab til forskellige teoretiske forståelser af hvordan ondskabsfulde handlinger 

opstår i grupper fra et eksperimentel socialpsykologisk perspektiv og et senmoderne 

socialpsykologisk perspektiv.  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/lærerforedrag, individuel læsning og besvarelse af spørgsmål til 

teksterne, kursisters powerpointpræsentationer af teorier, case-arbejde, billedanalyse 

med psykologiske begreber. 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/mitliv/nicolaj-var-med-til-ydmyge-sin-ven-det-var-et-hav-af-latterliggoerelser
https://www.dr.dk/mitliv/nicolaj-var-med-til-ydmyge-sin-ven-det-var-et-hav-af-latterliggoerelser
https://indd.adobe.com/view/8d91fa8e-6b2a-47e0-b0c9-429d89df2737?startpage=45
https://indd.adobe.com/view/8d91fa8e-6b2a-47e0-b0c9-429d89df2737?startpage=45
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 4 

 

Kognition og læring 

Indhold  
Kernestof: 
 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 11. ”Kognitiv psykologi”.  

Afsnittene: ”De første kognitive psykologer”, ”Studiet af menneskets informations-

processer”, ”Opmærksomhed”, ”Perception” og ”Hukommelse”.  

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 13. ”Viden, læring og undervisning”.  

Afsnittene: ”Tavs og sproglig viden”, ”Læringsformer”, ”Vidensformer”, ”Samspils-

processer”, ”Motivationsprocesser”. 

 

 

Supplerende stof: 
 

”Selective attention test”: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo&feature=youtu.be 

 

Hukommelsesøvelse med og uden mnemo-teknikker: https://videnskab.dk/krop-

sundhed/glem-huskelister-smart-teknik-laerer-dig-at-huske  

 

Visning af små klip fra DR2 udsendelsen ”Kan du stole på din hukommelse?” (2013) 

 

Dokumentar DR2 tema: ”Tigermor og lektiekuren” (2013) 

 

Psykologiens Veje (2017) supplerende tekster: ”Læringsstile” 

 

”Derfor skal du kende dit tankemønster” - lederindsigt.dk  om Carol Dwecks mind-

set-teori : https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/hr-og-personlig-

udvikling/derfor-skal-du-kende-dit-tankemoenster/  

 

”22-årig kan ikke huske sit liv: - Jeg bliver bare opbevaret i denne verden” af Jona-

than Møller Nielsen, 01.07.2019, TV2 ECHO: 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-01-22-aarig-kan-ikke-huske-sit-liv-jeg-

bliver-bare-opbevaret-her-i-verden 

 

Omfang 

 

5 x 3 timer 

Særlige fo-

kuspunkter 

Forståelse for hvilken betydning kontekst, kultur og sociale stereotyper har for hu-

kommelse, perception og læring.  

 

Kendskab til forskellige vidensformer, motivationsprocesser, læringsstile og mindsets 

med henblik på at relatere kursisternes egne erfaringer med læring og tilegnelse af 

viden i undervisningssituationer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo&feature=youtu.be
https://videnskab.dk/krop-sundhed/glem-huskelister-smart-teknik-laerer-dig-at-huske
https://videnskab.dk/krop-sundhed/glem-huskelister-smart-teknik-laerer-dig-at-huske
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/hr-og-personlig-udvikling/derfor-skal-du-kende-dit-tankemoenster/
https://lederindsigt.dk/vaerktoejer-skabeloner/hr-og-personlig-udvikling/derfor-skal-du-kende-dit-tankemoenster/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-01-22-aarig-kan-ikke-huske-sit-liv-jeg-bliver-bare-opbevaret-her-i-verden
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-01-22-aarig-kan-ikke-huske-sit-liv-jeg-bliver-bare-opbevaret-her-i-verden
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuel læsning og besvarelse af spørgsmål til teksterne, kursi-

sters powerpointpræsentationer af teorier, billedanalyse af memes med psykologiske 

begreber, caseanalyse.  

Eksperimenter foretaget i klassen herunder eksperiment med kursisternes hukom-

melse af ord med og uden brug af mnemoteknikker og genkaldelsesclues, samt vis-

ning af videoklip af et overfald, hvorefter holdet skulle afhøre hinanden for at få en 

fornemmelse af sammenhæng mellem social perception, stereotyper, ledende 

spørgsmål og falske erindringer.  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb 

 

Titel 5 

 

Personligheden under pres 

Indhold Kernestof: 
 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 18. ”Personlighedspsykologi”.  

Afsnittene: ”The Big Five”, ”Den forsigtige og den risikovillige type”, ”Menneskets 

dobbelthed”, ”Vestens huritge puls”, ”Afslutning”.  

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 23. ”Stress og coping”.  

Afsnittene: ”Akut og kronisk stress”, ”Stress: Et samspil mellem ydre og indre fak-

torer”, ”Coping”. 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 28. ”Kriser og kollektive katastrofer”.  

Afsnittene: ”Kriser”, ”Kollektive katastrofer”, ”Posttraumatisk stressbelastningsre-

aktion”, ”At komme over krisen”. 

 

Psykologiens Veje (2017): Kap. 11. ”Kognitiv psykologi”. 

Afsnittet: ”Kognitiv terapi” 

 

Supplerende stof: 
 

Psykologiens Veje (2017) supplerende tekster: ”Undersøgelse: Sensorisk deprivati-

on” 

 

Online personlighedstest fra Psykologerne Johansen og Kristoffersen: 

https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/ 

 

Case: ”Firmaets mand gik ned med stress”, af Annette Randby Toft, 23.08.2010, 

Nordjyske.dk : https://nordjyske.dk/nyheder/firmaets-mand-gik-ned-med-

stress/1985d9d8-8577-42f9-bb2a-546198128ac4 

 

Artikel: ”Dobbelt så mange kvinder som mænd får PTSD: 20-årig blev ramt efter 

mobning”, af Jonathan Møller Nielsen, 16. marts 2019, NyhederTV2.dk: 

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-14-dobbelt-saa-mange-kvinder-som-

maend-faar-ptsd-20-aarig-blev-ramt-efter-mobning 

 

  

Omfang 

 

5 x 3 timer  

Særlige fokus-

punkter 

 

Forståelse af sammenhængen mellem menneskers personlighed og deres måde at 

håndtere stressede situationer og kriser på.  

 

Kendskab til overordnede samfundstendenser i forhold krav til selvrealisering med 

perspektivering til senmodernitet, kønnede rolleforventninger og identitetsdannelse. 

 

https://www.pjkp.dk/tests/personlighedstest-voksne/
https://nordjyske.dk/nyheder/firmaets-mand-gik-ned-med-stress/1985d9d8-8577-42f9-bb2a-546198128ac4
https://nordjyske.dk/nyheder/firmaets-mand-gik-ned-med-stress/1985d9d8-8577-42f9-bb2a-546198128ac4
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-14-dobbelt-saa-mange-kvinder-som-maend-faar-ptsd-20-aarig-blev-ramt-efter-mobning
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-14-dobbelt-saa-mange-kvinder-som-maend-faar-ptsd-20-aarig-blev-ramt-efter-mobning
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuel læsning og besvarelse af spørgsmål til teksterne, per-

sonlighedstest (med tilhørende metodekritik), caseanalyse.  

 

 

Retur til forside 

 


