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  Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2020 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hf2 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Tomas Billeskov Jansen 

Hold  19PsC25 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Udvikling  

Indhold Læsestof: 

Introduktion til faget psykologi på C-niveau ud fra læreplanen for psykologi C 

”Kulturen og det sociale liv – Psykologifagets grundbog”(2010) af Flemming B. Ol-

sen(red.) side 218 og 222(sårbarhed, resiliens, social arv). 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen, (2015) side 69-71(arv) 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen, (2015) side 96-98(menneskets udvikling, 

tilknytning) 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen, (2015) side 113-126(omsorgssvigt og til-

knytningsforstyrrelser) 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen, (2015) side 82-84(menneskets udvikling)  

”Den nye psykologihåndbog” af Mogens Brørup, Lene Hauge og Ulrik Lyager Thom-

sen, 2003, side 61-62(omsorg) 

Det daglige arbejde i undervisningen med bilag eller cases til eksamen i psykologi 

C(eget materiale) 

 

Dokumentar: 

”Min barndom i helvede” af Lisbeth Zornig Andersen fra 2012, 58 minutter. 

”De brændte børn” om Gry Rambusch, 15. januar 2015, DR2, af Nanna Kari Jensen 

og Pernille Bervald Jørgensen. 30 minutter.  

 

Bilag/Cases: 

”Du er grim og dum”(uddrag) af Lene Kjældgaard, BT, 15.12.2012, om Gry Rambusch 

”Gry blev tvangsfjernet for sent”(uddrag) af Merete Jensen, 15.08.2013 i Alt for da-

merne 

”Tidligt skadede adoptivbørn har alvorlige psykiske problemer som voksne”, af Anne 

Ringgaard, Videnskab.dk, 23. februar 2017 

”Ikke glad for at deltage i rytmik” fra 

http://www.netsundhedsplejerske.dk/brevkasse/udskiv.php?id=22086 af Helen Lyng 

Hansen 

”Spædbørn forstår følelsesudtryk!” fra Forskningsnyt fra Psykologi 2002,11(2) 

”Katja” fra Psykologisk pædagogisk rådgivning, nr. 4-5, 1997 

 

45 sider 

Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter  

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: sårbarhed, resiliens, helbredshistorie, egenskaber hos barnet selv, de-

mografiske faktorer, belastende hændelsesforløb, problemer i barnets sociale netværk, 

modstandsdygtighed, beskyttelsesfaktorer, individuelle beskyttelsesfaktorer, beskyttel-

sesfaktorer i familien, beskyttelsesfaktorer uden for familien, temperament, medfødte 

forskelle, lette børn, besværlige børn, langsomme børn, pasform, selv, begyndende selv, 

lagdelt model, motoriske færdigheder, sensoriske færdigheder, perceptuelle færdigheder, 

sociale færdigheder, følelsesmæssige færdigheder, amodal og tværmodal perception, 

http://www.netsundhedsplejerske.dk/brevkasse/udskiv.php?id=22086


 

Side 3 af 8 

primære følelser, vitalitetsfølelser, følelsernes verden, tilknytningsforstyrrelser, om-

sorgssvigt, spædbarnsdepression, hospitalisme, separationsreaktioner, protest, fortviv-

lelse, emotionel frakobling, Harry Harlows forsøg med abeunger, ståltrådsmor, frotté-

mor, brud på tilknytning, manglende kontakt til faste og stabile omsorgspersoner, de 

rumænske børnehjem, institutionel autisme, vanrøgt, fysiske overgreb, psykiske over-

greb, seksuelle overgreb, Kari Killéns reaktioner på omsorgssvigt, kontaktforstyrrelser, 

depression, dissociation, forsinket udvikling, de overdrevent veltilpassede eller voksne 

børn, hyperaktiv og destruktiv, ansvar, skyld og hemmeligholdelse 

 

 

Mål: 

- demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det nor-

malt fungerende menneske 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teori-

er, begreber og undersøgelser 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problem-

stillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og vi-

denskabelig baseret psykologisk viden 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en 

klar og præcis måde 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning og gruppearbejde. 

Selvstændigt arbejde med at svare på spørgsmål 

Oplæg for klassen  

Øvelse i at anvende psykologifaglige begreber på bilag 

Cooperative Learning 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Mobning 

 

Indhold Læsestof: 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 350-353, 356-

361(gruppepsykologiske processer) 

”Kulturen og det sociale liv – Psykologifagets grundbog”(2010) af Flemming B. 

Olsen(red.) side 95-104, 118-122(social adfærd, gruppepsykologiske processer, 

stereotyper og fordomme) 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 381-397(kultur)  

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 358-361(mobning, social 

indflydelse) 

”Psykologi – fra celle til selfie”(2015) af Flemming André Philip Ravn og Troels 

Wolf side 190-192, 203-204(mobning) 

”Digital mobning – Kræn Bech-Petersen” fra kraenbech.dk/opgaver/sem-

psykologi-digital-mobning.pdf(kommunikation i sociale sammenhænge og på de 

digitale medier) 
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”Bachelor: Sæt ind mod digital mobning” i Folkeskolen.dk – fagblad for undervi-

sere, Bachelorprojekt mobning, 19. september 2016 af Thorkild Thej-

sen(kommunikation i sociale sammenhænge og på de sociale medier) 

”Psykologiske feltundersøgelser – psykologi B”,(2013) af Ole Schultz Larsen side 

41-42(etiske problemstillinger) 

”Intro til psykologiske metoder på psykologi C”,(2014), af Jette Hannibal fra 

www.emu.dk(videnskabelige undersøgelsesmetoder) 

  

 

Dokumentar: 

Foredrag om ondskab på YouTube: Philip Zimbardo: The psychology of evil – 

YouTube – www.youtube.com/watch?v=OsGFEV35tWsg 

”Hængt ud på nettet”, DR”, 21. august 2017, Michael Jeppesen(digital mobning) 

 

Bilag/cases: 

”Piger mobber mere på nettet” i Videnskab.dk af Arild S. Foss, 15. oktober 2013, 

oversat af Julie M. Ingemansson(social adfærd, gruppepsykologiske processer, 

social indflydelse, kommunikation i sociale sammenhænge og på de sociale medier) 

”Forråelsen ramte også mig” af Jesper Sølund Hansen fra Politiken den 26. maj 

2007 

”Overraskende mange er bange – DPU – Aarhus Universitet(uddrag), 14. august 

2012 af Camilla Mehlsen 

”Velkommen i klubben” i Weekendavisen den 4. februar 2011 

 

 

77 sider 

Omfang 

 

22 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: gruppe, primær- og sekundærgrupper, formelle og uformelle 

grupper, referencegrupper og medlemsgrupper, egengrupper og fremmedgrupper, 

gruppetænkning, gruppepolarisering, fordom, stereotypi, stigmatisering, hospitals-

eksperimentet, Philip Zimbardos Stanford-fængselseksperiment, indgruppe, ud-

gruppe, Muzafer Sherifs ”Robbers Cave/Røverhule”-eksperiment, konformitet, 

komplians, Solomon Aschs streg/linjeforsøg, Milgrams forsøg omkring autoritet 

og lydighed, etnocentrisme, kulturrelativisme, assimilation, integration, segregati-

on, minoritet og majoritet, kontaktteorien, uddannelse og viden, kulturelle forskel-

le og konflikter, kollektivisme og individualisme, etnicitet, ungdom og køn, tokul-

turel livsform, symbolsk etnicitet, mobning, individualpsykologisk og gruppepsy-

kologisk perspektiv, Olweus´ passive og provokerende mobbeofre, gruppepres, 

deindividualisering eller flokmentalitet, projektion, kompensation, splitting, empa-

ti, reality-tv, antikonform, eksperimentet ”epileptikeren”, tilskuereffekten, digital 

mobning, face-to-face mobning, anonymitet, umuligheden i at slippe væk, den 

uendelige offentlighed, bully-victim, informeret samtykke, anonymitet, retten til at 

fortryde, empiri, fejlkilde, validitet, økologisk validitet, reliabilitet, teori, empirisk 

undersøgelse, undersøgelsesmetode, kvantitativ metode, kvalitativ metode, data, 

eksperiment, det naturlige eksperiment, laboratorieeksperimentet, feltundersøgelse, 

uafhængige og afhængige variabel, eksperimentaleffekten, Rosenthal-effekten, kon-

troleffekten, selvpræsentationseffekten, styrker og svagheder i den eksperimentelle 

http://www.emu.dk(videnskabelige/


 

Side 5 af 8 

metode, spørgeskemaundersøgelse, styrker og svagheder ved en spørgeskemaun-

dersøgelse, kvantitativt og kvalitativt interview, face-to-face interview, luk-

ket(struktureret) interview, åbent interview(semi-struktureret og ustruktureret), 

styrker og svagheder i interview som undersøgelsesmetode, observation, deltagen-

de, ikke-deltagende, åben og skjult observation, feltobservation eller feltarbejde 

eller naturalistisk observation, struktureret og ustruktureret observation, enæggede 

og tveæggede tvillingestudier, korrelation, positiv og negativ korrelation    

 

 

 

 

Mål: 

- demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalt fungerende menneske 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser 

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

dier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den 

anvendte viden på et fagligt grundlag 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

- demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstil-

linger i samspil med andre fag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning.  

Gruppearbejde. 

Arbejde med bilag/cases 

Gruppeoplæg 

Cooperative Learning 

Retur til forside 

Titel 3 

 

Køn 

Indhold Læsestof: 

”Kulturen og det sociale liv – Psykologifagets grundbog”(2010) af Flemming B. 

Olsen(red.) side 284-288(personlighed) 

”Copingstrategier” fra www.stresogros.dk/coping(coping)(håndtering af udfordrin-

ger, herunder coping)  

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen(2015) side 282-283(individuelle forskelle 

i livsstil) 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen(2015) side 288-289(identitet) 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen(2015) side 25-36(køn) 

”Psykologiens veje” af Ole Schultz Larsen(2015) side 399-403(håndtering af udfor-

dringer, herunder stress) 

”Psykologi – fra celle til selfie”(2015), Columbus, af Flemming André Philip Ravn 

og Troels Wolf side 76-94(køn) 

 

Dokumentar: 

http://www.stresogros.dk/coping(coping)(håndtering
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Bilag/cases: 

”Det ved vi (ikke) om kønsforskelle i hjernen”, Videnskab.dk, Christian Gerlach, 7. 

september 2017 

”Børn og kønsidentitet” i Berlingske Tidende af Sidse Klarlund, 3. februar 2013 

”Anatomy Does Not Determine Gender, Experts Say”, The New York Times, 

Denise Grady, 22. oktober 2018(materiale på engelsk) 

 

 

50 sider 

Omfang 

 

 14 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: forskel på kønnene ved fødslen, et-års alderen, børnehavealderen, 

skolealderen og puberteten, evolutionær psykologi, neuropsykologi, kultur, adfærds-

psykologi/behaviorisme, kognitiv psykologi, Freud, psykoanalysen, den postmoder-

ne psykologi, socialpsykologi, variationen i den mandlige og kvindelige kønsrolle, 

biologisk køn, selvværd, fosterudvikling, hjernen, testosteron, pubertet, hormoner, 

seksualitet, kønsidentitet, kønsroller, magt, GLBTQ, ladyboys, queer theory, hete-

ronormativitet, Judith Butlers poststrukturalistiske tilgang, spornoseksualitet, fit-

nessjunkie, akut og kronisk stress, kamp/flugt-mekanismen, tegn på kronisk stress 

og Holmes og Rahes sociale belastningsskala, identitetsforvirring, identitetssøgen, 

jegidentitet, social identitet, subjektiv alder, de klassiske fire personlighedstyper i det 

antikke Grækenland: melankolsk, flegmatisk, kolerisk, sangvinsk, femfaktor-teorien 

eller The Big Five eller OCEAN, personlighedsudvikling, udadvendthed og følel-

sesmæssig ustabilitet kobles til antikkens typeteori 

 

Mål:  

- demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalt fungerende menneske 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

- demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske pro-

blemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi 

og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Gruppearbejde. 

Klasseundervisning. 

Gruppeoplæg. 

Summegrupper. 

 

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Læring 

Indhold Læsestof: 
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”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 127-142(behaviorisme) 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 199-216(psykologiske, sociale 

og kulturelle forholds betydning for læring og motivation) 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 168-174(psykologiske, sociale 

og kulturelle forholds betydning for hukommelse) 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 165-166(perceptionens betyd-

ning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen) 

”Psykologiens veje”(2015) af Ole Schultz Larsen side 183-184(tænkningens betyd-

ning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen) 

 

 

Dokumentar: 

”9.z mod Kina (1)”, DR1, 22. 4. 2013, Irene Thyrri og Lisbeth Dilling 

”9.z mod Kina (4), DR1, 13. 5. 2013, Irene Thyrri og Lisbehg 

 

Bilag/Cases: 

”Mobilen spolerer i stigende grad gymnasieelevers koncentrationsevne”, 5. juni 

2017, Politiken, af Anne Bølling-Ladegaard(digital) 

”Kan børn bestikkes til at lære”, 13. juni 2010, Jyllands-Posten, af Jørgen Ulle-

rup(læring, motivation, belønning) 

”Pinball-effekten: Derfor ødelægger sociale medier din koncentration”, ForskerZo-

nen, Videnskab.dk, 29. januar 2016, Vincent Hendricks – professor, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling & Joachim Schmidt Wiewiura – forsker, Institut 

for Medier, Erkendelse og Formidling(digital) 

 

 

51 sider 

 

I alt 223 sider 

Omfang 

 

20 lektioner á 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Kernebegreber: Pavlov, klassisk betingning, stimulus, respons, betinget, ubetinget, 

indlæring, udslukning, Watson, giv mig et dusin sunde, velskabte børn, Albert og 

den hvide rotte, Thorndike, forsøg-og-fejl-læring, effektloven, Skinner, operant be-

tingning, forstærkning, S før R, R før S, positiv forstærkning, negativ forstærkning, 2 

former for straf, straf er uhensigtsmæssig, shaping/forming, vedligeholdelse af ad-

færd, øjeblikkelig forstærkning, tidsbestemt forstærkning, mængdebestemt forstærk-

ning, uregelmæssig forstærkning, adfærdsterapi, realitetsterapi, systematisk desensi-

bilisering, indsigtsfuld problemløsning, social indlæringsteori, bottom-up, topdown, 

assimilation, akkomodation, adaptation, modning, tankpasserpædagogik, projektar-

bejdsform, flerlagermodellen, sensorisk hukommelse, korttidshukommelse, lang-

tidshukommelse, klumpning, 7 plus-minus 2, blitz-erindringer, eksplicit hukommel-

se, semantisk hukommelse, procedurehukommelse, perceptuel hukommelse, hu-

kommelse for emotionelle reaktioner, tavs og sproglig viden, behavioristisk lærings-

form, kvalifikationer, kompetencer, kreativitet, undervisningsformer, zonen for den 

nærmeste udvikling, stilladsering, mesterlære, motivation, nysgerrighed, mening, 

mestre færdigheder, interesse, selvtillid, anerkendelse, belønning og konkurrence 
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Mål: 

- redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser 

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medi-

er, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den an-

vendte viden på et fagligt grundlag 

- demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske pro-

blemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi 

og videnskabelig baseret psykologisk viden 

- vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger 

Demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problemstillin-

ger i samspil med andre fag 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Selvstændigt arbejde 

Gruppearbejde 

Klasseundervisning 

Oplæg 

Cooperative Learning 

Retur til forside 

Titel 5 

 

 

 


