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Stamoplysninger   til   brug   ved   prøver   til   gymnasiale   uddannelser   
 
Termin  December   2019/Januar   2020  
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Uddannelse  HFe   

Fag   og   niveau  Psykologi   C  

Lærer(e)  Annelise   Dal   Heick  

Hold  2psC319  

 
Oversigt   over   gennemførte   undervisningsforløb  
 
Titel   0  Introduktion  

Titel   1  Udvikling.      Hvad   skal   der   til,   for   at   et   barn   gennemlever   en   sund   udvikling?  

Titel   2  Svigt.Hvordan   reagerer   barnet   ved   svigt  

Titel   3  Ungdom   og   dens   udfordringer  

Titel   4  Personlighed   og   identitet.   Hvad   er   det?  

Titel   5  Krise,   stress   og   coping  

Titel   6  Sociale   relationer   er   det   vigtigste  

Titel   7  Læring   og   hukommelse   og   det...  

 Eksamensforberedelse   3   lektioner  

  

 Redaktion   af   denne   UVB   afsluttet   før   undervisningen   er   afsluttet.   Ret   til   ændringer  
forbeholdes  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   0  
 

Introduktion  

Indhold  Kernestof:   
Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog  
Kapitel   2:   Den   mangfoldige   psykologi  

Martin   Levander:   Anvendt   psykologi.   systime   1998   
kapitel   10   Depression.   Side   143-149  

Supplerende   stof:  
Jette   Hannibal:   Intro   til   psykologiske   metoder   på   psykologi   C.   2014,   læst  
ekstensivt  

Youtube   eksempler   på   undersøgelser:   1,57   minutter  
Asch:    https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8  
 
The   strange   situation   test   Mary   Ainsworth:   3,14   minutter  
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU  
 
The   marshmallow   test:3,28   minutter  
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ  
 
Pavlov  
https://www.youtube.com/watch?v=asmXyJaXBC8  
 
Skinnerbox  
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0&t=2s  
 
 
 

Omfang  
 

9   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Indsigt   i   de   forskellige   psykologiske   retninger,   som   de   præsenteres   i  
Psykologiens   Veje   kapitel   2:   Den   mangfoldige   psykologi,   idet   udgangspunktet   er  
Martin   Levander   Anvendt   psykologi   kapitel   10   om   Depression.   Her   lærer   vi   at  
forstå   en   psykisk   tilstand   ud   fra   forskellige   retningers   synsvinkel.   Samt   hvilken  
indflydelse   denne   har   på   en   evt.   behandling.  
 
Indførelse   i   forskellige   metoder   og   undersøgelser,   samt   hvilke   forhold   der   spiller  
ind   ved   de   forskellige   former.  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning   og   klassediskussion/virtuelle   arbejdsformer/  
selvstændig   fordybelse   med   skriftligt   arbejde  
gruppearbejde   med   arbejdsspørgsmål   og   casen   om   Stine   (Levanderbogen)  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   1  
 

Udvikling.   Hvad   skal   der   til   for   at   et   barn   gennemlever   en   sund   udvikling  

Indhold  Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog  

kapitel   6:   udviklingspsykologi  

Afsnit   om   Erik   H   Erikson   og   om   Daniel   Stern  

Kapitel   14:   Neuropsykologi  

Afsnit   om   Nerveceller,   synapser   og   neurotransmittere   og   om  

Hjernens   opbygning   og   funktioner  
Susan   Hart:   Neuroaffektiv   udviklingspsykologi.   Gyldendal   2016   

Kapitel   2:   Den   treenige   hjerne  

● Opgave   Peter   Moren   fortæller  
● Opgave   Lene   og   Tanja   
● Opgave:   Hjælp   ham   gennem   vreden  

Daniel   Stern:   8:28   min  
https://www.youtube.com/watch?v=FI4I6I-nyUI  

Still   face   experiment:   2:48   min  
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0  

 
Omfang  
 

12   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Læsning   og   forståelse   af   abstrakte   begreber   i   psykologien  
Læsning   og   analyse   af   cases   ud   fra   disse   begreber  
At   psykologien   ikke   har   færdige   sandheder,   men   gode   argumenter  
Forståelse   af   at   der   en   sammenhæng   mellem   den   psykiske   udvikling   og  
hjernen  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning  
virtuelle   arbejdsformer  
skriftligt   case   analyse   arbejde  
læsning   og   klassediskussion  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   2  
 

Svigt.   Hvordan   reagerer   barnet   ved   svigt  

Indhold  Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog  

Kapitel   6:   Udviklingspsykologi  

Afsnit:   Bowlby   og   Mary   Ainsworth  

Kapitel   8:   Tilknytningsforstyrrelser   og   omsorgssvigt  
Afsnit:  

■ Separationsreaktioner  

■ Omsorgssvigt  

■ Børns   reaktioner   på   omsorgssvigt  

■ Risiko   og   resiliens  

Harlow   6,08   min  
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I&t=11s  
 
Mary   Ainsworth    3,14   min  
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU  
 
Growing   up   in   Romanian   Orphanage    4:16   min  
https://www.youtube.com/watch?v=VCeWr8OFuEs  
 
 

Omfang  
 

12   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Med   afsæt   i   barnets   “normale”   udvikling   har   vi   arbejdet   med  
tilknytningsforstyrrelser,   omsorgssvigt   og   resiliens  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   egen   læsning   og   arbejdsspørgsmål,   caseanalyse,  
mundtlig   fremlæggelse,   gruppearbejde  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   3  
 

Ungdom   og   dens   udfordringer  

Indhold  Cutting-   Unge   skærer   i   sig   selv   
Onsdag,   21.   januar   2009  Af   Tóra   Effersøe   Mortensen   
Kilde:   http://www.viunge.dk/mit-liv/guides/cutting-unge-skaerer-i-sig-selv  

Spiseforstyrrelser  
Kilde:   http://www.lmsos.dk/  
 
Omfavn   drengenes   naturlige   aggression   Af   Jesper   Juul,   
29.   august   2013,   
Kilde:   http://www.b.dk/kronikker/omfavn-drengenes-naturlige-aggression  

Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog  
Kapitel   14   Neuropsykologi  
Afsnit:   Hjernens   belønningssystem  

 
Omfang  
 

9   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Vi   har   arbejdet   med   udgangspunkt   i   de   to   foregående   områder,   og   her   særligt  
set   på   hvordan   unge   reagerer,   når   de   bliver   unge   og   har   været   og   er   udsat   for  
svigt.   Her   har   vi   set   på   på   de   tre   former   for   reaktion:   cutting,  
spiseforstyrrelser   og   acting   out,   men   også   snakket   om   alle   de   andre   mange  
måder   at   reagere   på.  
Årsager   til   reaktioner  
Her   har   vi   inddraget   det   neuropsykologiske   aspekt  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   egen   læsning   og   arbejdsspørgsmål,   caseanalyse,  
mundtlig   fremlæggelse,   gruppearbejde  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   4  
 

Personlighed   og   identitet,   hvad   er   det?  

Indhold   Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog   

Kapitel:   18,   Personlighedspsykologi  

Afsnit:   The   Big   Five,  

Afsnit:   Den   forsigtige   og   den   risikovillig   type,   

Afsnit   Menneskets   dobbelthed  
 
TED   talk   om   The   Big   Five  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=8qRUZ2-LclI  
 
 
Caseanalyse   “Drømme”   UVM-casesamling  
 
 

Omfang  
 

6   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Vi   har   særligt   lagt   vægt   på   de   to   personlighedsmodeller   og   lavet   en   Belbin  
test,   for   at   prøve   på   egen   krop   at   blive   testet.  
 
Ideen   er   at   lave   et   grundlag   for   det   næste   område  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   egen   læsning   og   arbejdsspørgsmål,   caseanalyse,  
mundtlig   fremlæggelse,   gruppearbejde  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   5  
 

Krise,   stress   og   coping  

Indhold   Repetition   af   Introforløbets   Martin   Levander:   Anvendt   psykologi.   systime  
1998   
kapitel   10   Depression.   Side   143-149  
 
Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog   

Kapitel   28:   Kriser   og   kollektive   katastrofer  

Afsnit:  

Kriser   og   kollektive   katastrofer  

Kriser  

Post-traumatisk   belastnings-reaktion  

At   komme   sig   over   krisen  

Kapitel   23:   Stress   og   coping  

Afsnit:  

Stress   og   coping  

Akut   og   kronisk   stress  

Stress   -   et   samspil   mellem   ydre   og   indre   faktorer  

Coping  

TEDtalk   om   stress:    https://www.youtube.com/watch?v=n3kNlFMXslo  

Supplerendestof:  

Psykiatrifondens   hjemmeside:  
https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/depression/depression.as 
px  

Danske   Patienters   hjemmeside:  
https://danskepatienter.dk/politik/temaer/unge-med-sygdom/antallet-af-un 
ge-med-depression-er-tredoblet  
 
 

Omfang  
 

9   lektioner  
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Særlige  
fokuspunkter  

Vi   har   lagt   vægten   på   forståelsen   af   depression,   kriser   og   stress   som   de   tre  
store   nedslag   i   personligheden,   som   alle   træffer   på   i   løbet   af   et   levet   liv.  
Sammehæng   mellem   personlighedsmodellerne   og   livets   udfordringer  
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   egen   læsning   og   arbejdsspørgsmål,   caseanalyse,  
mundtlig   fremlæggelse,   gruppearbejde  
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Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   6  
 

Sociale   relationer   er   det   vigtigste  

Indhold   Peder   Nielsen:   Grundlæggende   psykologi   og   socialpsykologi.   Forlaget  
øknom   2006.   2.   udgave  
 
Kapitel:   Socialpsykologien   side   136-154  
Grupper,   roller,   normer,   konformitet,   
 
 
Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog   

Kapitel   20:   Kommunikation  

Afsnit:   

Kommunikation  

Nonverbal   kommunikation  

Kommunikationens   fire   niveauer  

Konflikter  

Milgram:    https://www.youtube.com/watch?v=JXXbIF5Okjc  

Asch    https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8  

Stanford   Prison   eksperiment  
https://www.youtube.com/watch?v=xPO6BrFTsW  

 
Omfang  
 

12   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Grupper,   grupperprocesser,   roller   og   kommunikation  
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   egen   læsning   og   arbejdsspørgsmål,   caseanalyse,  
mundtlig   fremlæggelse,   gruppearbejde  
 
 

 
   

Side   9   af   10  

https://www.youtube.com/watch?v=JXXbIF5Okjc
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://www.youtube.com/watch?v=xPO6BrFTsWM


 

 
 
Beskrivelse   af   det   enkelte   undervisningsforløb   (1   skema   for   hvert   forløb)  
 
Titel   7  
 

Læring   og   hukommelse   og   det...  

Indhold   Ole   Schultz   Larsen:   Psykologiens   Veje   læreplan   2017   ibog   

Kapitel   13  
 
Kapitel   20   Afsnit   Mobilen   og   de   sociale   medier  
 
 
 

Omfang  
 

12   lektioner  

Særlige  
fokuspunkter  

Forståelse   for   hvordan   læring   overhovedet   kan   finde   sted  
 
 

Væsentligste  
arbejdsformer  

Klasseundervisning,   egen   læsning   og   arbejdsspørgsmål,   caseanalyse,  
mundtlig   fremlæggelse,   gruppearbejde  
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