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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin August / December 2019 

Institution KBH Syd HF og VUC Hvidovre 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Elisabeth Holtse  

Hold 
0samb18 - Psykologi 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Introduktion til Psykologi 

Titel 2 Den Mangfoldige Psykologi og Metode 

Titel 3 Udvikling 

Titel 4 Dynamikker 

Titel 5 Livsforandringer 

Titel 6 Eksamenssnak og spørgetime 

 

Note: Kernebogen er ”Psykologiens Veje” (2010) – Med mindre andet er tilkendegivet, er det bogen 

der er benyttet.
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 1 

 

Introduktion til Psykologi 

Indhold Kort introduktion til: 

Fag, bekendtgørelse, underviser og medkursister. 

Fælles forventningsafstemning, klarlæggelse af undervisningens rammer og reg-

ler (Pauser, Ringetider, etc.), hvilke emner vi skal arbejde med, samt årets kalen-

der.  

Systime.dk og deres bog, samt deres Google Site. 

Introduktion af Blooms taksonomi og begreber inden for medborgerskab 

 

Omfang 

 

Ca. 3 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus her var på præsentationen af faget og dettes indhold, kort om eksamen, 

underviser og medkursister, forventningsafstemning af både fag og klasserums-

kultur. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, Brainstorm, skrive øvelser og fælles diskus-

sioner. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 2 

 

Den Mangfoldige Psykologi og Metode 

Indhold  Kapitel 1 ”Den Mangfoldige Psykologi” de syv psykologiske retninger 

 Dokument om Metode og Kritik – redigeret sammendrag fra bøgerne 

”Psykologiens Veje” (2017) kapitel 3 og ”Metode og kritiske overvejelser” 

kapitel 1 

 ”Undersøgelse: Skumfidus-undersøgelsen om selvkontrol” – redigeret 

 

Case: 

Lena 

 

Billeder i forbindelse med psykoanalysen og fejludvikling heri: 

Peter Griffen (Family Guy) og Roger Smith (American Dad) – Den orale fase 

Monica Geller (Venner) og Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) – Den anale 

fase 

Barney Stinson (How I Met Your Mother) og Caitlyn Jenner (Tidligere Bruce Jen-

ner) – Den ødipale fase 

 

Gennemgang af ”Hvordan analyserer man en case?” 

 

YouTube: 

Skumfidus-testen 

Original and fake food – Blossom 

Blossoms fake food video exposed by food scientist – How to cook that 

 

Omfang 

 

Ca. 7 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kendskab til fagets alsidighed og bearbejdningen af cases. 

Indblik i de syv forskellige psykologiske retninger (Psykoanalysen, Behaviorismen, 

Evolutionær psykologi, Eksistentiel og Humanistisk psykologi, Kognitiv psykologi 

og Socialpsykologi) og deres styrker/svagheder i forhold til casen om Lena. 

Arbejdet med det kritiske syn, og at én teori ikke bærer sandheden om en situati-

on, men at en case kan belyses fra flere forskellige teorier og vinkler. 

Herunder også indblik i metoder, men særlig fokus på metodernes opdeling i kva-

litative og kvantitative og deres styrker og svagheder. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuel læsning, gruppearbejde, fælles diskussion, case 

arbejde, Kahoot, billeder til eksempler for psykoanalysen  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 3 

 

Udvikling 

Indhold  Fra bogen Politi Psykologi, Kapitel 3 "Udviklingspsykologi" (De første fire 
faser af Eriksons teori) 

 Kapitel 6 ”Udviklingspsykologi” (De to afsnit ”Daniel Stern” og ”John 
Bowlby”) 

 Kapitel 8 ”Tilknytningsforstyrrelser og Omsorgssvigt” 
 Kapitel 17 ”Ungdom og senmodernitet” (Dog ikke de to afsnit: ”Frigørelse 

fra forældrene” og ”Tre socialkarakterer”)  
 Kapitel 16 ”Eksistentiel og humanistisk psykologi” afsnittet ”Victor E. 

Frankl” 

 

Dokumentar: 

”Min barndom i helvede” DR1 

”Selvoptaget – Bag om reality” DR1 

 

Case: 

Sam og fru R. - redigeret 

Lene og Tanja (Understimulation, Stern) 

”Emma Damgaard er afhængig af Snapchat” webfeature – dr.dk 2018 

 

YouTube: 

Spædbarnsdepression 

Ainsworth og Fremmedsituationstesten 

The Still Face Experiment 

Nyhedsindslag om Teen Wolves 

Martin Nørgaards “Viral” 

 

Slides: 

Carol Dwecks mindset teori, og Laszlo Polgars forsøg med sine døtre 

Ny-narcissisme 

 

Billeder: 

Diverse reklamer til eksemplificering af pornoficeringen af det offentlige rum 

 

Omfang 

 

Ca. 21 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Eriksons udviklingsteori: Fundamental tillid kontra mistillid, selvstændighed kontra 

skam og tvivl, initiativ kontra skyld, arbejdsomhed kontra mindreværdsfølelse 

Sterns udviklingsmodel: Det begyndende selv (Vitalitetsfølelser), kerneselv (Det 

selektive smil, ansigtsduetter), det intersubjektive selv (Fælles opmærksomhedsfo-

kus, social refereren, intentionel kommunikation, afstemninger) det verbale selv, 

det narrative selv (Fortællinger) 

Bowlbys tilknytningsteori: Før-tilknytning, begyndende tilknytning og selektiv til-

knytning samt begreberne: Separationsangst, den trygge base og udforskningsad-

færd. 

Ainsworth og de 4 tilknytningstyper: Fremmedsituationstesten, Tryg tilknytning, 
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utryg undgående tilknytning, utryg ængstelig tilknytning og utryg desorganiseret 

tilknytning 

Tilknytningens betydning: Hospitalisme (Manglende tilknytning), spædbarnsdepres-

sion (Brudt tilknytning), typer af omsorgssvigt, Reaktionerne på omsorgssvigt. 

Herunder også risikofaktorer, resiliensfaktorer, mønsterbrydere og resiliens, samt 

mælkebøttebørn. 

Kendskab til samfundets og kulturens indvirkning på individet med fokus på de 

ændrede vilkår for identitetsdannelse, som kendetegner det senmoderne samfund 

samt på forskellige teorier for, hvad vi mener, når vi taler om identitet. Bourdieu, 

Erikson, Gergen, Giddens, samt begreberne selviscenesættelse, sociale arenaer 

(kontekster), jeg-identitet, social-identitet, det multiple selv, det refleksive selv, 

ungdoms- og kropsfiksering – herunder pornoficering, individualisering, habitus, 

kapitaler, narcissisme (særligt gruppens betydning for individets identitet og selv-

forståelse var i fokus) 

De sociale medier og internettets indvirkning af individet og dennes udvikling af 

identitet – FOMO (Fear Of Missing Out) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuel læsning, fælles diskussion, fremlæg-

gelser, arbejdsspørgsmål, individuelt arbejde, begrebslister, Kahoot, case arbejde, 

udarbejdelse af sandt og falsk spørgsmål, skriftlige opgaver, Google Analyse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 4 

 

Dynamikker 

Indhold  Kapitel 19 ”Socialpsykologi” (Dog ikke afsnittet ”Ledelsesteorier”) 

 Kapitel 18 ”Kommunikation og konflikt” 

 Kapitel 11 ”Kognitiv psykologi” afsnittet ”Perception” 

 

YouTube: 

Klip fra filmen ”Fight Club” (The rules of Fight Club) 

Milgrams Lydighedsforsøg 

Aschs Konformitetsforsøg 

TV2 reklame ”Alt Det Vi Deler” (Eksempel på Sherifs forsøg) 

”How to stop a bully” 

 

Dokumentar: 

Zimbardos ”The Stanford Prison Experiment” Youtube 

 

Billeder: 

Skoleskyderi i USA bliver meldt ud via hjemmesiden 4chan 

Online rollemodeller og konsekvenserne herved: 

Pewdiepie (Racistisk og antisemitisk) 

Kardashian-klanen (Photoshop, plastikoperationer, reklamer) 

Logan Paul (Filmede i japansk selvmordsskov) 

Islamisk Stat (Rekrutterer via sociale medier) 

Anonymous (Selvtægts hackergruppe) 

Hvid og lyserød kjole fra Zalando.dk (Brugt ved konflikt øvelse) 

 

Citat fra ”I don’t like Mondays” Af Helle Rabøl Hansen - Information 2008 

 

Case: 

”Unge vil forsvare gruppen med deres liv” – Videnskab.dk 2009 

”2.3 Ville du reagere på røg i lokalet, hvis ingen andre gjorde?” fra bogen Undersø-

gelser i psykologi af C. Jensen og K. Quorning, Kapitel 2 ”Socialpsykologi” 

 

Omfang 

 

Ca. 20 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Kendskab til den eksperimentelle psykologi: Sherif og Robber’s Cave, Milgrams 
lydighedseksperiment, Zimbardos Stanford Prison Experiment og Aschs konfor-
mitetsøvelser. 
Der er arbejdet med forskellige gruppetyper og med følgende begreber: Grupper: 
primær- og sekundærgrupper, formelle- og uformelle grupper, medlems- og refe-
rence grupper og ind- og udgrupper (”os og dem”), konformitet, gruppepolarise-
ring, gruppetænkning, uformelle og formelle roller, rolle-accept/distance, intra- og 
inter-rollekonflikt, fordomme og stereotyper. 
Bystander-effekten. 
Kommunikation der foregår enten verbalt eller non-verbalt (herunder de 8 koder 
for non-verbal kommunikation, samt Darwins primære følelser som glæde, vrede, 
frygt, overraskelse. Dertil også konflikttrappen, og herved indblik i mægling i en 
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konflikt, samt op- og nedtrapning af en konflikt. 
Kendskab til det kognitive skemaer, og fordomme samt stereotyper – med særlig 
fokus på dynamikkerne der opstår i relationen mellem individer, i mellem grupper 
og i den kommunikation man har. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, klasse og gruppe diskussioner, fremlæggelser, case arbejde, 

sand og falsk spørgsmål, gruppearbejde og individuelt arbejde, skriftlige opgaver, 

arbejdsspørgsmål, begrebslister, fernisering, sneboldkamp, konflikt øvelse, kom-

munikations og lytte øvelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 5 

 

Livsforandringer 

Indhold  Kapitel 22 ”Stress, livsforandringer og arbejdsliv” 

 Kapitel 11 ”Kognitiv Psykologi” afsnittene ”Opmærksomhed” og ”Den 

Kognitive Terapi” 

 Fra bogen ”Psykologi – fra celle til selfie” område 6 ”Hukommelse” s. 261 

– 266 

 ”Coping” fra www.stressogeros.dk 

 Afsnittet ”Forsvarsmekanismer” fra Kapitel 4 ”Psykoanalyse” 

 Afsnittet ”Den Forsigtige og Den Risikovillige Type” fra Kapitel 3 ”Per-
sonlighedspsykologi” 

 Fra bogen Psykologiens veje (2017) kapitel 18 ”Personlighedspsykologi” af-
snittet ”Menneskets dobbelthed” underafsnittet ”Dobbeltheden i neuro-
psykologisk belysning” 

 

Dokumentar: 

”Hjernevask – Kan du stole på din hukommelse”, DR2 (Kun Anders Stjernholms 

forsøg) 

 

YouTube: 

Sabrina Benaim “Explaining my depression to my mother: A conversation” 

Systematisk Desensibilisering (Fobi for slanger) 

 

Indblik i diagnoserne depression og angst 

 

Case: 

”3.3 Har du falske minder?” fra bogen Undersøgelser i psykologi af C. Jensen og K. 

Quorning, Kapitel 3 ”Kognitionspsykologi” 

Sabbatår i Call centeret af Elisabeth Holtse 

 

Omfang 

 

Ca. 14 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Særlig fokus på arbejdslivet samt uddannelse, og stress i forbindelse med dette. 

Hvad er stress og hvad kendetegner denne tilstand i forhold til det enkelte individ. 

Hvad udløser stress – indre og ydre faktorer – Forskelle i de forskelle stresstyper – 

Akut og kronisk – samt betydningen og konsekvenserne af disse. 

Det ’gode’ arbejde, og den ’gode’ uddannelse med udgangspunkt i kernestoffet. 

Krav/kontrol-modellen) 

Stress og belastninger i forbindelse med sorg og livsforandringer, samt stressens 

påvirkning af blandt andet hukommelsesprocesserne. De kognitive processer: Op-

mærksomhed: selektiv og styret af indre og ydre faktorer. Som en del af de kogniti-

ve processer taler man om henholdsvis automatiske og kontrollerede processer, 

hvori vi enten har opmærksomheden på vågeblus eller er dybt fokuserede. Percep-

tion: styres af vores baggrund og forventninger (Rosenthal-effekten). Fokus på 

skellet mellem bottom up- og top down- processer. Hukommelsen: Falske erin-

dringer, arbejdshukommelsen, den eksplicitte og implicitte hukommelse, Brewer og 

http://www.stressogeros.dk/
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Treyens kontorforsøg 

Anna Freuds 10 forsvarsmekanismer, samt Lazerus’ 8 copingstrategier 

Becks kognitive terapi: automatiske negative tanker, kognitive forvrængninger og 

dysfunktionelle basale antagelser. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuel læsning og skrivning, fremlæggelser, 

begrebslister, fælles diskussion, case arbejde, begrebslister, klasse øvelser, quiz 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 

Titel 6 

 

Eksamen og spørgetime 

Indhold Er du klar til eksamen? 

Detaljer om eksamen, og de sidste tips 

 

Spørgetime – Herunder med test i de forskellige moduler 

 

Prøve-eksamen - VDGB: 

“Perkerne mod White-trash – når underklassen slås” af Olav Hergel – Politikken 

2012 

 

Omfang 

 

Ca. 6 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

Fokus her var på eksamen, og sikre at alle elever var klar over hvad der blev for-

ventet af dem i denne situation. 

Udformningen af lektionerne tog udgangspunkt i de eventuelle huller som elever-

ne stadig oplevede de havde i deres psykologiske viden – samt en Repetitionstest, 

der tog udgangspunkt i alle gennemgået moduler i form af udvalgte spørgsmål. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, begrebslister, begrebskort, test 

 

 

 

 


