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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 C 

Lærer(e) Rune Røboe Lauridsen 

Hold 3gpscmf3 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Udviklingspsykologi 

Titel 2 Kognitions- og adfærdspsykologi 

Titel 3 Stress, PTSD og depression 

Titel 4 Kulturen 

Titel 5 Repetition og eksamenstræning 
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Titel 1 
 

Udviklingspsykologi 
 

Indhold  
Kernestof: 

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

Kap. 6 Erik Erikson 

Kap. 6 Daniel Stern 

Kap. 6 John Bowlby 

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

Kortfilm ”Identity” 

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

Konrad Lorenz om prægning: 

https://www.youtube.com/watch?v=eqZmW7uIPW4 

Mary Ainsworth og fremmedsituationen 

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

4 årig fortæller historie (anvendt ifht. Daniel Stern og det narrative selv) 

https://www.youtube.com/watch?v=-90qSC1vqhg 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Fokus har været at skildre de overordnede træk i udviklingspsykologien med et 
særligt fokus på social arv og hvorledes den psykologiske udvikling former livet 
efter de første leveår. 
 
I forbindelse med Erik Erikson er der arbejdet med identitet som et todelt fæno-
men (jeg-id og social-id). 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppeøvelser, projektarbejde, klassediskussioner  
 

Retur til forside 
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Titel 2 
 

Kognitions- og adfærdspsykologi 

Indhold  
Kernestof: 

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

Kap. 1 Kognitiv Psykologi 

Kap. 12 Læringsformer 

Kap. 14 Den emotionelle hjerne 

”At tænke - hurtigt og langsomt” Daniel Kahneman (2014) s. 27-39 

”Puf er plat” Pelle Guldborg Hansen 
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Meget-faa-fatter-i-virkeligheden-
hvad-nudging-er 

Eksperimenter: 

Little Albert 

Bobo Doll 

Pavlovs hunde 

AIDA-modellen (https://afs1.systime.dk/index.php?id=336#c1972) 

 

Supplerende stof: 

I relation til kognitive skema: 

Dreng kører på løbecykel: https://www.youtube.com/watch?v=MOM36W-SQms 

Kvinde spiller japansk koto: https://www.youtube.com/watch?v=L24Nb4CJzV4 

Zlatan spiller tennis: https://www.youtube.com/watch?v=mfHAIhpGg8U 

Test your observation skills: 

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

Whodunnit: 

https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA 

Daniel Kahneman Inc. Magazine: 

https://www.youtube.com/watch?v=PirFrDVRBo4 



 

Side 4 af 8 

Online artikel “Følelser fundet I hjernen” fra videnskab.dk: 

https://videnskab.dk/krop-sundhed/folelser-fundet-i-hjernen 

Nudge: Increasing Traffic Safety with Duct Tape (iNudgeyou) 

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

Kort sagt: “Nudging – hvad og hvordan?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wja-AhaXZMc 

 

Reklamefilm til analyse (fra youtube): 

Gillette ”Handle with Care” 

Donate Life ”The World’s Biggest Asshole” 

Clemenger BBDO for TAC “Meet Graham” 

Dove “Speak Beautiful” 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 9 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

Forløbet har kredset om en række bud fra psykologien om hvorledes vi mennesker 
træffer beslutninger og perciperer den verden vi lever i. Med afsæt i disse perspekti-
ver har vi arbejdet med behavioristiske læringsprincipper og afslutningsvis med 
nudging og reklamers evne til at påvirke modtageren 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppeøvelser, projektarbejde, klassediskussioner  
 

Retur til forside 
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Titel 3 
 

Stress, PTSD og depression 
 

Indhold  
Kernestof: 

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

Kap. 9 Suppl. Tekster til kap. 9, Undersøgelse; indlært hjælpeløshed 

Kap. 11 Den kognitive terapi 

Kap. 22 Stress, livsforandringer og arbejdsliv 

Dokumentarfilm ”Styr på det hele” Persona Film (https://vimeo.com/219498675) 

Poul Videbech ”Depression, stress og hjernefunktion: Moderne depressionsopfat-
telse” Månedskrift for Praktisk Lægegerning nr. 11-2005 
(http://www.videbech.com/page6/page5/) 

Svend Brinkmann ”Det diagnosticerede liv” (2010) s. 7-9, s. 58-60  

Svend Brinkmann interviews fra youtube: 

Noter om diagnosekultur: https://www.youtube.com/watch?v=QkwodvaE0mg 

Diagnosekultur: https://www.youtube.com/watch?v=bDEFWXqS0gE 

Har vi fået en kultur, der gør raske mennesker syge? 
https://www.youtube.com/watch?v=VxCUqCoTMqM 

Pygmalion effekten af Robert Rosenthal 
(https://www.youtube.com/watch?v=VxCUqCoTMqM) 

 

 
Supplerende stof: 

Et godt hverdagsliv med PTSD https://www.youtube.com/watch?v=ffJIFvB31rE 

Danish Video Log 1 – mit liv med PTSD https://www.youtube.com/watch?v=be-
xf7NoDtg 

”Nyt studie: Lykkepiller har ingen effekt på depression” 
(https://videnskab.dk/krop-sundhed/nyt-studie-lykkepiller-har-ingen-effekt-paa-
depression) 

Artikler til information om kognitive behandlingsformer imod PTSD (EMDR, 
KAT, Eksponering, PTSD-applikation): 

https://cektos.dk/artikler/ 
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https://cektos.dk/metakognitiv-terapi/ 

https://www.emdr.dk/Hvad-er-EMDR.aspx 

https://www.psykologacb.com/single-post/2017/01/10/Eksponering-virker-
ikke%E2%80%A6 

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/rasmus-om-ny-app-mod-ptsd-den-hjaelper-
mig-med-slappe-af 

 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 10 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Har været at kaste lys på tre tidsrelevante psykologiske diagnoser for at forstå hvor-
ledes de opstår samt hvorledes de kan afhjælpes. Der er benyttet analyseværktøjer 
og undervisningen har været bygget op omkring beretninger om virkelige eksempler 
samt opdigtede eksempler.  
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, skriftligt arbejde, projektorienteret arbejde, gruppearbejde 

Retur til forside 
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Titel 4 
 

Kulturen  

Indhold  
Kernestof: 

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

Kap. 20 Kulturmøder 

Kap. 20 Kulturelle forskelle og konflikter 

”Far, Mor og Børn” DR dokumentar om familien på gården Stenbjerglykke 

Om tidligere bandeleder Martin Christian-Celosse Andersen: 

https://www.vice.com/da/article/3k54jk/eks-bandidos-praesident-til-unge-
bande-rockermedlemmer-begaa-ikke-den-samme-fejl-som-mig 

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/12-08-2017/1930/tidligere-rocker-
bandemedlemmer-skal-laere-sociale-kompetencer 

https://www.youtube.com/watch?v=-1sYjCBsHW0 

 

Edgar Scheins isbjergsmodel 

 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 5 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

At forstå socialpsykologiske dynamikker ved et fænomen som kultur. Forstå po-
tentielle konflikter i kulturmøder samt evnen til at analysere fundamentale diskur-
ser og værdier i en kultur. 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Projektorienteret arbejde med små dele klasseundervisning 

Retur til forside 
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Titel 5 
 

Repetition og eksamenstræning 

Indhold  
Repetition af gennemgået undervisningsindhold med fokus på teoretikere og 
begreber.  
 
 
 
Har set filmen ’ved det grønne bord’ fra 2014 om psykologi eksamen på c-
niveau 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 9 lektioner 
 

Særlige fokus-
punkter 

 
Skabe bevidsthed om faglige mangler og træne evnen til at kunne formidle psy-
kologisk viden med afsæt i teori og relevant begrebsapparat.  
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Selvstændigt eller gruppeorienteret arbejde med selvvalgte teorier eller andet 
indhold for undervisningen. Særligt fokus på individuel sparring og differentie-
ring af undervisningens indhold.  

 


