
 

Undervisningsbeskrivelse   
 
Stamoplysninger   til   brug   ved   prøver   til   gymnasiale   uddannelser   
 
Termin  December/januar  
Institution  HF   og   Vuc   Kbh   Syd  

Uddannelse  hf2  

Fag   og   niveau  Psykologi   C  

Lærer(e)  Anne   Kristine   Kongerslev  

Hold  0sund18   Psykologi   C  

 
Oversigt   over   gennemførte   undervisningsforløb  
 
Titel   1  Introduktion   til   faget  

Titel   2  Becoming   me  

Titel   3  Når   noget   går   galt  

Titel   4  Repetition   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  



 
 

 
Titel   1  
 

Introduktion   til   faget  

Indhold  Psykologiens   veje,   Systime,   2018,   ibog:  
Kapitel   2   med   fokus   på   de   7   forskellige   psykologiske   retningers   særlige  
fokusområder   og   interesser.   
Kapitel   3   med   fokus   på   afsnittet   Metode  
Lærerproduceret   materiale   om   hverdagspsykologi   og   fagets   videnskabelige  
psykologi.  
 
 
 
 
 

Omfang  
 

5   lektioner  
ca.   15   sider   

Særlige  
fokuspunkter  

Fokus   på   at   skabe   en   overordnet   viden   om   
- faget   psykologi  
- de   psykologiske   retninger  
- kendskab   til   de   forskellige   metoder   i   faget  
- bevidsthed   og   refleksion   over   common   knowledge-kendskab   til  

psykologi   versus   den   teoretisk   funderede   psykologi.  
 
 
 
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   gruppearbejde,   øvelser,   læsning,   oplæg,   casearbejde.   
 
 
 

 
  



 
 

 
Titel   2  
 

Becoming   me  

Indhold  
Læring   og   kognition  

Materiale:   Følgende   afsnit   i   kapitel   9:  

■ Pavlov   og   den   klassiske   betingning  

■ Watsons   behaviorisme  

■ Thorndike,   Skinner   og   den   operante   betingning  

■ Adfærdsterapi  

Social   indlæringsteori   og   social-kognitiv   læringsteori  

Materiale:   Følgende   afsnit   i   kapitel   9:  

■ Begyndende   kritik  

■ Social   indlæringsteori  

■ Social-kognitiv   læringsteori  

Fokus   på  

■ Banduras   teori   om   modelindlæring   og   imitation  

■ Banduras   eksperiment   med   dukken   Bobo  

■ Banduras   begreb   self-efficacy   (følelsen   af   at   mestre/at   kunne   noget)  

Supplerende:   Köhlers   abeforsøg.   

Program   fra   dr.dk:   Anderledes   som   mig,   afsnit   4   (2019)  

Kognition   og   perception  

Materiale:   

■ Kapitel   11:   Kognitiv   psykologi  

■ Kapitel   11:   De   første   kognitive   psykologer  

■ Kapitel   11:   Opmærksomhed  

■ Kapitel   12:   Tænkningens   udvikling  



Ulla   Søgaard:   Psykologi,   2013.   Gyldendal:     Kapacitet   og   gestalt.  

Fokus   på:  

■ kognitive   skemaer  

■ rationalisering  

■ assimilation  

■ akkomodation  

■ gestaltlove  

Mig   og   gruppen  

Hvilke   konflikter   er   der   forbundet   med   grupper,   og   hvordan   kan   vi   forstå   og  

løse   disse   konflikter?  

Materiale:    Kapitel   21.  

Fokus   på:  

Gruppeteori   (ind/ud/reference/primær/sekundær/formel/uformel)  

Gruppetænkning  

Gruppepolarisering  

Konformitet   (Solomon   Asch)  

Eksperiment:   Solomon   Aschs   stregforsøg   (konformitet)  

Eksperiment:   A   Class   divided.   Jane   Elliotts   Brown   and   Blue   Eyes  

eksperiment  

Eksperiment:   Zimbardos   Prison   eksperiment.  

Den   realistiske   konfliktteori,   herunder   forsøget:  

Sherifs   Robbers   cave  

Den   sociale   identitetsteori,   herunder   forsøget:  

https://drive.google.com/file/d/15PDKH1VfO8VhbG3OKI7QVNsn0uBfgIwU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PDKH1VfO8VhbG3OKI7QVNsn0uBfgIwU/view?usp=sharing


Tajfels   minimalgruppeksperiment  

Ted   Talk   om   filterbobler.  

Barnets   udvikling  

Materiale:   Kapitel   6,   afsnittene   Erik   H.   Eriksson,   Kritik   af   faseteorierne,  

Daniel   Stern,   John   Bowlby   og   Mary   Ainsworth  

Kapitel   8,   alle   afsnit.  

Min   barndom   i   helvede,   Mette   Korsgaard,   2012.  

Supplerende:   Still   face-eksperimentet  

Fokus   på:  

Eriks   H.   Erikssons   psyko-sociale   teori  

■ De   2   første   faser   med   hver   sin   udviklingskrise  

■ Jeg-identitet  

Kritik   af   faseteorierne  

Præferenceteknik   og   sutteteknik  

Daniel   Sterns   faseteori  

■ Barnets   begyndende   selv   -   de   medfødte   færdigheder  

■ Barnets   kerneselv   -   ansigtsduetter,   synkroniseret,   adfærd,  

følelsesmæssig   smitte,   empati,   generaliseret   episode,   fremkaldt  

ledsager.  

■ Barnets   subjektive   selv   -   social   refereren   og   fælles  

opmærksomhedsfokus  

Hvem   ÉR   jeg?  

Bruner:   Narrativ   psykologi  

https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=da#t-313622


Materiale:   Kapitel   xx:   Eksistentiel   og   humanistisk   psykologi  

Eksistentialisme  

Identitet   og   personlighed   i   det   senmoderne  

 
 

Omfang  
 

45   lektioner  
Ca.   100   sider  

Særlige  
fokuspunkter  

“ Becoming   me”   er   et   forløb,   der   dækker   over   en   overordnet   psykologisk  
problemstilling:   Hvordan   udvikler   et   menneske   sig,   og   hvordan   lærer   et  
menneske   noget?   Det   undersøger   og   arbejder   vi   med   ud   fra   forskellige  
perspektiver   og   retninger.  
 
Særlige   fokuspunkter   er   knyttet   til   de   forskellige   perspektiver   som   anført  
ovenfor   i   “Indhold”.   
 
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   gruppearbejde,   pararbejde,   virtuelt   arbejde,   læreroplæg,  
elevoplæg.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Titel   3  
 

Når   noget   går   galt  

Indhold  
Tilknytning   og   omsorgssvigt  

Kapitel   6,   afsnittet   John   Bowlby   og   Mary   Ainsworth  

Kapitel   8,   alle   afsnit.  

Min   barndom   i   helvede,   Mette   Korsgaard,   2012.  

Fokus   på:  

John   Bowlbys   tilknytningsteori   og   de   3   faser   i   denne   teori.  



Mary   Ainsworths   forsøg:   fremmedsituationstesten   og   de   forskellige  

tilknytningstyper  

Daniel   Sterns   lagdelte   teori   med   fokus   på   barnets   kommunikation   med  

omsorgspersonerne   gennem   ansigtsduetter,   generaliseret   erfaring,   fremkaldt  

ledsager.  

Omsorgssvigt  

Risiko   og   resiliens  

Stress  

Tværfagligt   projektarbejde   med   biologi.   Den   overordnede   problemstilling   for  

dette   forløb:   Hvad   er   stress,   og   hvordan   kan   det   være,   at   det   rammer   os  

mennesker   forskelligt?  

Materiale:   Kapitel   23   i   Psykologiens   veje:   Stress   og   coping  

Fokus   på:  

-forskelle   mellem   akut   og   kronisk   stress.  

-indre   og   ydre   faktorer  

-forklaringsstile   og   Antonovskys   OAS-tero.  

-   forskellige   copingstrategier  

-   At   kunne   redegøre   for   de   indre   faktorer,   der   kan   forklare   hvorfor   det   ikke   er   

Case:     Artikel   om   sygeplejerske ,   der   rammes   af   stress.  

Misbrug   og   afhængighed  

Materiale:   delvist   ukendt.   

Fokus   på   neuropsykologi,   den   sociale   hjerne,   følelsernes   intelligens.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1IbogOss_G56nt1CBlSopRQ6uTmxDyBpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbogOss_G56nt1CBlSopRQ6uTmxDyBpm/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang  
 

30   lektioner  
100   sider  

Særlige  
fokuspunkter  

Den   overordnede   problemstilling   for   dette   forløb:   Hvilke   konsekvenser   har  
barndommen   for   voksenlivet,   og   hvordan   kan   det   være,   at   vi   mennesker  
reagerer   forskelligt   på   de   samme   ydre   faktorer?   
 
 
 
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   pararbejde,   gruppearbejde,   læreroplæg,   elevoplæg,  
empiri-produktion,   tværfagligt   projektarbejde  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Titel   4  
 

Repetition  

Indhold  Endnu   ikke   kendt   materiale  
 
 
 
 
 

Omfang  
 

5   lektioner  
ca.   10   sider  

Særlige  
fokuspunkter  

 
 
 
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

 
Elevoplæg  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


