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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/juni 2018 

Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdelingen 

Uddannelse Hf-enkeltfag 

Fag og niveau Psykologi B - e.learning 

Lærer(e) Carsten Bjerg Nielsen 

Hold 3gpsbel1 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Socialpsykologi og kommunikation 

Titel 2 Ondskab og socialpsykologiske påvirkninger 

Titel 3 Kognitions- og neuropsykologi 

Titel 4 Udviklingspsykologi og om at forske i psykologi 

Titel 5 Identitet og digital dannelse i det senmoderne - og stress som et moderne livsvilkår? 

Titel 6 Personlighed, kønsidentitet og kønsforskelle 

Titel 7 Det senmoderne liv, kriser og psykisk sygdom 

Titel 8 Repetition og eksamenstræning 

Titel 9  

Titel 10  

Titel 11  

Titel 12  

Titel 13  

Titel 14  

Titel 15  
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 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 1 
 

Socialpsykologi og kommunikation 
 

Indhold  
Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime: 

Kap. 1 (Den mangfoldige psykologi) 

Kap. 18 (Kommunikation og konflikt). 

Kap. 19 (Socialpsykologi). 

 
Supplerende stof: 
 
Lydighedens dilemma. (DR1 dokumentar).  

Philip Zimbardo, The Stanford prison experiment: 

http://www.youtube.com/watch?v=L_LKzEqlPto 

Solomon Asch´s (1940) konformitetsforsøg om gruppepres:  

http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA  

Brøndby tilskuere løber ind på banen: 

https://www.youtube.com/watch?v=P-rt6Y-3948 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Fokus har været rettet på hvordan mennesker er villige til at adlyde andre, selvom 
de skal udføre afskyelige handlinger, der strider imod deres egen moral? Hvordan 
indvirker autoritet, gruppepres og normer på menneskers liv og hvordan kommuni-
kere vi med hinanden?  
 
Socialisering, normer og social kontrol og magt, konformitet og lydighed, holdnin-
ger, fordomme, og stereotypi; social kognition; etiske problemer ved socialpsykolo-
giske eksperimenter.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde, klasseundervisning, klassediskussioner og IT arbejde på Fronter 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 2 
 

Ondskab og socialpsykologiske påvirkninger 

Indhold  
Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime: 

Kap. 28 (Ondskabens psykologi). 

Kap. 29 (Filmens psykologi) 

Kuschel, Rolf, Zand, Faezeh, Ondskabens psykologi – Socialpsykologiske essays, 1. udg, 
1.opl., (2004), s. 15-25, 27-38, 43-61. 

 

Supplerende stof: 

Philip Zimbardo´s oplæg om The Lucifer effect og samfundets holdninger i forhold 
til de udsendte i krigen i Afghanistan: 

http://www.youtube.com/watch?v=OsFEV35tWsg  

Online artikel: Birkeland, Sven Arvid, Vi kan alle blive bødler, 26/6, 2006 
http://www.b.dk/din-mening/vi-kan-alle-blive-boedler. 

Online artikel: http://www.tnp.no/norway/panorama/3443-children-write-
letters-to-breivik om unge der skriver til Breivik. 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fokus-
punkter 

At kursisten kritisk og etisk kan forholde sig til de forskellige sociale og individu-
elle påvirkningsmekanismer og reflektere dette til temaet ondskab. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Skriftligt arbejde, klasseundervisning, klassediskussioner og IT arbejde på Fronter 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Kognitions- og neuropsykologi  
 

Indhold  
Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime: 

Kap. 11 (Kognitionspsykologi) 

Kap. 12 (Tænkningens udvikling)  

Kap. 14 (Neuropsykologi).  

Kap. 15 (Intelligens)  

 
Supplerende stof: 

Weekendavisen, 20/10, 2012, Er der nogen på kontoret? 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622103824.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=MyoWNocmHK0 

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

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: Ca. 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fo-
kuspunkter 

 
At kursisten kan forstå, reflektere og sammenholde forskellige psykologiske teori-
er/modeller og eksperimenter indenfor hukommelse, tænkning, intelligens og per-
ception samt kunne anvende denne viden til det normalfungerende menneskes hver-
dag, herunder benytte de rette begreber, der er knyttet hertil. Ydermere relaterer til 
de forskellige metoder til øget hukommelse, lagring og læring til eget liv. Jf. lærepla-
nens mål, bekendtgørelsens punkt 2.1. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde. 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 4 
 

Udviklingspsykologi og om at forske i psykologi  

Indhold  
Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime: 

Kap. 6 (Udviklingspsykologi). 

Kap. 8 (Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt). 

Kap. 30 (Psykologiske feltundersøgelser). 

 
Supplerende stof: 
 
Er du mors lille dreng?” (TV2 dokumentar)  

Filmklip: 

Harlows' abeforsøg: 

https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I  

Fædre som omsorgspersoner: 

https://www.youtube.com/watch?v=RpomlLRjqS0 

Still face experiment (10 min) 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fokus-
punkter 

At kursisten for en forståelse for menneskets udvikling, arv og miljø samt kan skelne 
imellem de forskellige udviklingspsykologiske teoriers tilgang til udvikling. At kursi-
sten kan demonstrere indsigt i betydningen af omsorg og tilknytning samt forståelse 
for børns reaktioner på mangel heraf. Undersøgelse af det psykologiske felt ud fra 
egen interesse i de gennemgåede emner. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt individuelt, feltarbejde med mulighed for videostil af 
selvvalgt problemstilling for øget verbalisering af psykologi faglige fagbegreber samt 
øve kursisterne i at arbejde med problemformulering. Skriftligt arbejde, klasseunder-
visning, klassediskussioner og IT arbejde på Fronter 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 5 
 

Identitet og digital dannelse i det senmoderne - og stress som et moderne livsvilkår?

Indhold  
Kernestof: 
 
Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime: 

Kap. 16 (Eksistentiel og humanistisk psykologi) 

Kap. 17 (Ungdom og senmodernitet) 

Kap. 20 (Kulturmøder og kulturforskelle) 

 
Psykologi – fra celle til selfie. 1. udgave, 1. oplag 2015 (s. 120 – 133) (s. 277 – 285)  

Nielsen, Peder, Grundlæggende psykologi og socialpsykologi, (2006), Forlaget økonom, s. 
175-179. 

Supplerende stof: 
 

Psykologi 02/12. Identitetskvalme, (2012), www.Psykologimagasinet.dk. 

Eiby, Tine, Helst intravenøst, tak, (7-14. marts 2002), Weekendavisen.  

Uddrag af: Daugaard,Stine, Identitet 2.0: Hvis du vil med indenfor, skal du skille: Dig ud, 
(17/8, 2012), Ingeniøren. 

Blogging (satire) og selviscenesættelse:  

http://www.youtube.com/watch?v=QX0Al-1thpg. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Fokus har været rettet på hvordan identitet skabes i det senmoderne samfund? Og 
er der tale om en narcissistisk ungdom eller blot narrative diskursive konstruktioner 
om en ny ungdomsgeneration? Forskellige perspektiver på konstruktion af identitet, 
social dannelse og kommunikation mellem mennesker. Udfordringer, muligheder og 
begrænsninger ved at leve i det senmoderne danske samfund.  

Væsentligste 
arbejdsformer 

Skriftligt arbejde, klasseundervisning, klassediskussioner og IT arbejde på Fronter 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
Titel 6 
 

Personlighed, kønsidentitet og kønsforskelle 

Indhold  
Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime: 

Kap. 2 (Køn og kønsforskelle). 

Kap. 3 (Personlighedspsykologi). 

Kap. 4 (Psykoanalysen) 

Kap. 5 (Medfødte forskelle) 

 
Supplerende stof: 
 
"Han, hun, hen og en stor fed regnbue" (Børn & unge 2011 nr. 9) 
 
"Ligestilling hitter i Sverige" (Børn & unge 2011 nr. 9) 
 
 "Der skal være plads til prinsessepigen" (Børn & unge 2011 nr. 9) 
 
"Nej til kønsparagraffer" (Børn & unge 2011 nr. 9) 
 
”Minister hylder kønsforskelle mellem drenge og piger” (DR1 nyhederne 7.2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=1URhvk31wJA&nohtml5=False 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 

Særlige fo-
kuspunkter 

Fokus har været rettet på hvordan mennesket under indflydelse af kultur og socialise-
ring kan konstruere forskellige diskurser, magtforhold og hvordan sproget om køn, 
seksualitet og roller konstituerer og muliggør forskellige subjekt-positioner i samfun-
det. Men også hvordan vores biologi har indflydelse. Kroppen/seksualitetens betyd-
ning for kønnene. Kønshormoner. Fokus har Endvidere været rettet på hvordan 
man med Freuds personlighedsmodel, konkret kan analysere mennesker. Særligt fo-
kus på at forholde sig teorikritiske til psykoanalysen og menneskesynet hos Freud. 
Kønsidentitet, seksualitet og kønsroller. Forsvarsmekanismer, personlighedsmodel-
len, ubevidste og bevidste psykiske processer. Neurotisk adfærd og personlighedsfor-
styrrelser i et psykoanalytisk perspektiv. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, klassediskussioner og skriftligt individuelt i forhold til at øve at 
udarbejde problemformulering og skrive synopsis i forhold til psykologi B. 

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

Det senmoderne liv, kriser og psykisk sygdom 

Indhold  
Kernestof: 

Larsen, Ole Schultz, Psykologiens veje, i-bog, (2008-2012), Systime:  

Kap. 23 (Kriser og kollektive katastrofer)  

Kap. 24 (Psykiske lidelser). 

Kap. 25 (Det senmoderne familieliv). 

 

Supplerende stof: 
 
http://www.videbech.com/page4/page18/page18.html 

Nielsen, Jens Christian., Sørensen, Niels Ulrik., Grubb, Ane., Warring 
Madsen, Iben., (2011), Når det er svært at være ung I DK – unges 
beretninger om mistrivsel og ungdomsliv, Center for Ungdomsforskning, s. 18-23, 39-42, 
76-82. 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fokus-
punkter 

Refleksioner over samfundsstrukturer og familieliv. 
 
At kursisten selvstændigt kan identificere psykologiske og/eller metodiske problem-
stillinger i forskellige artikler og analysere disse i forhold til det gennemgåede materi-
ale herunder se nye sammenhænge samt benytte det psykologiske begrebsapparat 
korrekt. At kursisten opnår indsigt i psykologiens paradigmer og metoder. 
 
Traumatiske og udviklingskriser. Krisens 4 faser. Forsvarsmekanismer hos menne-
sker i krise. PTSD i et socialpsykologisk og kognitionspsykologisk perspektiv 
Endvidere har der været fokus på: Skizofreni. Depression. Affektive lidelser og per-
sonlighedsforstyrrelser og de forskellige behandlingsmuligheder for psykisk syg-
domme. Identificering af symptomer hos patienter der lider af ubehandlet skizofre-
ni. Kritiske klassediskussioner om brugen af at 455.000 danskere spiser antidepressi-
va. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning samt synopsis skrivning om selvvalgt pensum i forhold til titel 7. 
 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 
 
 
Titel 8 
 

Repetition og eksamenstræning 

Indhold  
Oversigt over tidligere læst materiale med hovedvægt på teorier og psykologiske 
begreber.  
Eksempler på eksamensspørgsmål - enkeltartikler eller materiale (tidligere læst) 
genlæst og anvendt som eksempler på ”ukendt” materiale indenfor de enkelte 
temaer/emner. 
Har set filmen ’ved det grønne bord’ fra 2014 om psykologi eksamen på b-
niveau. 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 1 gang a 3,13 lektioner. 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Kendskab til eksamen og de faglige mål ifølge læreplanen. 
Genkaldelse/konsolidering af tidligere indlært stof via repetition.  
Sammenhæng mellem tidligere indlærte enkeltdele ved bredere gennemlæsning. 
Eksamenstræning og eksamensafmystificering. 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Lærerstyret undervisningsoplæg og film, klasseundervisning, klassediskussioner 
 

 
Retur til forside 
 


