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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin August-december 2021 

 

Institution Herning HF og VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer(e) Herdis Kastaniegaard 

Hold psB01                                            163,5time 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 
Introduktion til psykologi  

Titel 2 
Tidlig udvikling   

Titel 3 Ondskab  

Titel 4 Læring  

Titel 5 Feltarbejde (ikke opgivet som eksamenspensum) 

Titel 6 Stress og arbejdsliv 

Titel 7 Når livet gør ond 

Titel 8 Eksamensforberedelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 1 

 

Introduktion til psykologi 

Indhold Ryste-sammen: præsentation i grupper 

 

Definition af begrebet psykologi. 

Kort introduktion til psykologiske retninger og teoretikere. 

 

Ole Schultz Larsen, 2008: Psykologiens veje. 2008:  

Den mangfoldige psykologi.                                      

Psykologiske retninger, s 7-10, 13-15 

 

Sider i alt: 7 

Omfang 

 

3 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokuspunkter Fokuspunkter  

- Indsigt i psykologiske retninger 

- Indsigt i forskellige teoretikere  

 

Væsentligste arbejdsformer Læreroplæg, samtale på klassen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 2 

 

Tidlig udvikling 

Indhold Udviklingspsykologi, evolutionspsykologi 

 

Kernestof 

Ole Schultz Larsen, 2008: Psykologiens veje. S 73-101                                  

 Kap. 6: Udviklingspsykologi      

E. H. Erikson, Margaret Mahler, John Bowlby,  

     Mary Ainsworth, Daniel Stern 

      

Christian Aabro m.fl., 2021: Pædagogik – introduktion til                                

pædagogens grundfaglighed. Hans Reitzels Forlag             

     Bowlby og Ainsworths empiri             

 

Psykologiens veje. Kap 8, s 113-129 

Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt                                                   

 

Supplerende stof 

Christian Skjødt Pedersen, 2016: Evolutionspsykologi. Systime 

Kap. 4: Barndommens evolution.   S 69-79                                                      

 

Case: Lene og Tanja                                                                                   

Case: Sam                                                                                                   

Case: Heidi                                                                                                 

Information, 16-03-2015: Børnehavebørn behandles som flokdyr                       

Jyllands-Posten, 26-07-2014: Børn har brug for omsorg,                                  

                men ikke for at blive omklamret og pakket ind. 

Information, 18-09-2010: Stress i bæreselen.                                                  

University of Cambridge, 30-11-2017:  

    Øjenkontakt med spædbørn får hjernebølgerne til at svinge i takt.                       

 

DR1, 2007: klip fra psykologiske eksperimenter: Lille menneske               

Harlow's Studies on Dependency in Monkeys                                           

Emotional Deprivation in Infancy :: Study by Rene A. Spitz 1952             
Talking Twin Babies                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=lih0Z2IbIUQ 

 

TV2, 1998: Er du mors lille dreng?                                                                 

TV2, 2008: Er du mors lille dreng – 10 år senere.                                             

Dokumentar, 2008: Min barndom i helvede.                                                 

 

Sider i alt: 102 

Omfang 

 

46 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter  

– omsorgens og tilknytningens betydning for en god udvikling hos barnet 

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

https://www.cam.ac.uk/research/news/eye-contact-with-your-baby-helps-synchronise-your-brainwaves
https://www.youtube.com/watch?v=lih0Z2IbIUQ
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normalfungerende menneske 

– redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser 

– udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger 

og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag 

– demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder  

– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden mundtligt med et fagligt be-

grebsapparat på en klar og præcis måde  

– at kunne forklare adfærden og udviklingen ud fra er teoretisk perspektiv 

– at kunne se sammenhænge mellem tidlig udvikling, adfærd og personlighed hos 

den voksne 

– viden om udviklingsteorier og indsigt i, hvordan de påvirker menneskets udvik-

ling i barndom og voksenliv 

– at kunne aflæse den voksnes adfærd og forklare den ud fra den tidlige udvikling 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, quiz 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 3 

 

Ondskab 

 

 Socialpsykologi, kulturpsykologi, udviklingspsykologi, ondskabens psykologi eks-

tremisme og radikalisering 

 

Kernestof: 

Psykologiens Veje, 2008, s 347- 361, 373-376 

Socialpsykologi: Massehypnose, grupper, gruppepåvirkning,                       

konformitet, social kontrol                                                  

 

Psykologiens Veje, kap. 24 Ondskab p5617- p5628                                          

Ondskab, Aggressionens natur, Opvækstens betydning,  

Fravær af empati, Fravær af selvkontrol, Lydighedens dilemma,  

Zimbardo og virkelighedens fængsel, Moralsk frakobling        

                                                        

Psykologiens Veje, kap. 22 Kulturmøder og kulturforskelle,  

p5556, 12494, 12493, 12491, 12487, 12484                                                   

Kulturmøder (minus kontaktteori og Uddannelse og viden),   

Kulturforskelle og konflikter 

 

Supplerende stof                 

Ondskabens psykologi – socialpsykologiske essays, Frydenlund 2005.            

Indledning, Hvad forstås ved ondskabsfulde handlinger,                             

Psykologiske påvirkningsstrategier  s. 15, 55-62                                

 

PsykC – Grundbog til psykologi på C-niveau, Frydenlund 2021 

Ekstremisme og radikalisering. 210-2013                                                              

 

Kreativ psykologi – øvelser til leg og læring. Systime, 2021                                      

Moralske dilemmaer. P 191 

 
Tv2, 2008: De voldelige unge   (mit CFU)                                                                                             
DR1, 2020: Farvel til bandelivet  (mit CFU)                                                  
TV2-dok, 2003: Æresdrab                                                                             

Stanford Fængselseksperiment:                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=760lwYmpXbc  

Klip fra psykologisk eksperiment, 2008: Den menneskelige Zoo                     

 

Dkr.dk, 05-10-2021: Fakta om ungdomskriminalitet.                                     

Ekstra Bladet 15-12-2012: Jeg frygter den dag, de kommer ud                      

Ekstra Bladet, 19-07-2018: Meldte sig ud af LTF. Blev afstraffet med  

jernhård disciplin.                                                                                        

Dagbladet, 30-07-2018: Giver bolden op til fællesskabet.                              

 

Sider i alt: 111 

Omfang 

 

32 lektioner a 45 minutter 

https://www.youtube.com/watch?v=760lwYmpXbc
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Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter  
– demonstrere indgående 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 og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-
tekst  
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
– at kunne forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne diskutere 
etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem hver-
dagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden  
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

– at kunne inddrage de forskellige psykologiske teorier til at give en sammenhæn-

gende forklaring på en psykologisk problemstilling 

– med brug af synopsis: at kunne strukturere egen psykologiske analyse, udvælge 

relevante teorier til belysning af analysen samt kunne perspektivere den psykologi-

ske forklaring 

- Arbejde med synopsis 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbej-

de, quiz 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 4 

 

Læring  

 

Indhold Kernestof: 

Psykologiens veje, 2008, sider: 155-159, 161-177, 183-197                     

Opmærksomhed, perception og hukommelse.                                              

Piaget: Tænkningens udvikling                                                                      

 

Psykologiens veje, 2008, kap. 13, sider: 209-216                                                   

Samspilsprocesser, motivationsprocesser 

 

Psykologiens veje, kap. 17: s 187-288                                                                  

  Piere Bourdieu: Kapital og habitus 

 

Psykologi – Aktuelle teorier og nyere forskning. s 82, 87-93                                     

Banduro: Modelindlæring 

 

Martin Levander, 2005: Anvendt psykologi. 

Læring, læringstrekanten, (Kompendie)                                                          

 

Folkeskolen, 19-03-2008: Giv drenge- og pigehjerner hver deres                    

 

 

TV2, 2004: Kaos i klassen                                                                               

YouTube: Piagets 4 faser                                                                                

Folkeskolen, 19-03-2088: Giv drenge- og pigehjernerne hver deres.                

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 04-05-2021: Det danske klassesamfund.   

Politiken 23-01-1999: Klar, parat, i skole.                                                        

Jyllands-Posten 12-06-2005: Hjernen med i skole.                                                                                   

Politiken, 22-08-2016: En stor gruppe børn er to år bagud, når de  

                                   Starter i skolen.                                                           

Berlingske, 21-01-2016: Umodne børn ”får utroligt mange hug” i skolen.      

 

 

Sider i alt 83 

Omfang 

 

42 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter 

Kendskab til teorier, der belyser kognitive processer. 

Fokus på: læring og læringsmiljøer, køn og læring, motivation, læring og stress, 

hjernens udvikling hos de to køn, samspillet mellem den psykiske balance, sociali-

tet og læring, læring i et neuropsykologisk perspektiv. 

- tænkningens udvikling 

– psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens og 

hukommelse 

– perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omver-

denen. 

https://www.lectio.dk/lectio/509/studieplan/forloeb_vis.aspx?phaseid=15901179800&prevurl=studieplan%2fhold_undervisningsbeskrivelse.aspx%3fholdelementid%3d12772442953#activity_14679444919
https://www.lectio.dk/lectio/509/studieplan/forloeb_vis.aspx?phaseid=15901179800&prevurl=studieplan%2fhold_undervisningsbeskrivelse.aspx%3fholdelementid%3d12772442953#activity_14679444919
https://www.lectio.dk/lectio/509/studieplan/forloeb_vis.aspx?phaseid=15901179800&prevurl=studieplan%2fhold_undervisningsbeskrivelse.aspx%3fholdelementid%3d12772442953#activity_14679444924
https://www.lectio.dk/lectio/509/studieplan/forloeb_vis.aspx?phaseid=15901179800&prevurl=studieplan%2fhold_undervisningsbeskrivelse.aspx%3fholdelementid%3d12772442953#activity_14679444574
https://www.lectio.dk/lectio/509/studieplan/forloeb_vis.aspx?phaseid=15901179800&prevurl=studieplan%2fhold_undervisningsbeskrivelse.aspx%3fholdelementid%3d12772442953#activity_14679444915
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– formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis 

måde. 

- anvende psykologiske begreber under praktisk anvendelse af teorien på aktuelt 

stof. 

- anvende psykologisk viden i udarbejdelsen af øvelser i hukommelse, perception, 

stereotyper, Rosenthaleffekten mm. 

– inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Læreroplæg, klasseundervisning, par- og gruppearbejde, øvelser: hukommelse og 

perception, skriftligt arbejde: synopsis, analyse af artikler, quiz 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 5 

 

Stress og arbejdsliv 

 

Indhold Kernestof 

Psykologiens Veje, bog 2008,  s 399-413                                                          

Kap. 23: Stress og coping, Akut og kronisk stress                                            

Stress: Et samspil mellem ydre og indre faktorer,  

Coping (I-bog)  p 5806                                                                                      

Arbejdspsykologi:  

Fra industriarbejde til service- og vidensarbejde s 409-413                                 

 

Psykologiens Veje, Kap 26, I-bog: Det senmoderne familieliv, 3 livsformer                                                                    

 

Psykologiens Veje, 2008, Eksistentiel og humanistisk psykologi, s 255-260             

Hvad er eksistentialisme? 

 

Psykologiens Veje, 2008, Personlighedspsykologi                                                                  

Den forsigtige og risikovillige type, Menneskets dobbelthed     

Vestens hurtige puls, Afslutning 

 

Supplerende stof 

Neuropsykologi, Videnskab.dk, 2012: Derfor kan stress føre til depression      

Dokumentar: DR 2, 23.09.2014 (29.12): Stress, den moderne syge.                  

https://www.youtube.com/watch?v=dE6-ePd5EiU  

DR1, 2007: Eksperiment mobning – Når de voksne slås                                  
BT, 12-01-2020: Lars Seier lever vildt liv i Schweiz: 'Hernede                          
er der ikke en kæft, der ved, hvem jeg er'. 
Information, 01-07-2021: Stress eksisterer ikke i den minoritet,                       
jeg kommer fra. Men for to år siden blev jeg ramt af det.   

Kristeligt Dagblad, 24-07-2020: Det er skamfuldt at sygemelde                      

sig med stress.   

Politiken, 24-07-2021: Hver femte dansker føler sig stresset.                             

Politiken, 08-06-2011: Skemaet med lektier og arbejde eksploderede                 

Information, 13-04-2015: Stress hæmmer indlæring                                           

 

Sider i alt: 79 

Omfang 

 

34 lektioner a 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter  
Introduktion til stress og coping (akut og kronisk stress, ydre og indre faktorer, co-
ping-strategier, industri, videns og servicearbejde). De 3 livsformer. Høgh-Olesen: 
forsigtige og risikovillige personlighedtype, Jung: introverte og ekstroverte person-
lighedstype. Menneskets dobbelthed i en psykoanalytisk, en eksistentiel og neuro-
analytisk belysning samt vestens hurtige puls. Eksistentielpsykologi (Sartre). Neuro-
psykologi: sammenhængen mellem stress og depression. 
 
– demonstrere indgående 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 

https://www.youtube.com/watch?v=dE6-ePd5EiU
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teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-
tekst  
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 
diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-
lem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden  
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, elevfremlæggel-

ser, læreroplæg, skriftligt arbejde: synopsis, analyse af artikler 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 6 

 

Feltarbejde  (ikke opgivet til eksamen) 

Videnskabsteori og metode  

Indhold Kernestof: 

Psykologiens Veje I-bog, kap 3. 

Videnskabsteori og metode, p5753                                                     

Metode, p5754                                                                                    

Observationsundersøgelse, p5756                                                       

Spørgeskemaundersøgelse, p5758                                                       

Interview, p5763                                                                                 

Tvær- og længdesnitsundersøgelse, p5760                                           

Kritisk vurdering af undersøgelser,  

Etiske retningslinjer, 5765             

                                                        

PsykC – Grundbog til psykologi på C-niveau:   

Eksperiment, s 23-26                                                                             

 

Psykologiens Veje I-bog, kap 33 

Psykologiske feltundersøgelser, p5642                                                   

Observation, p6151                                                                               

Eksperiment, p5650                                                                               

Interview, p5649                                                                                    

Spørgeskemaundersøgelse, p5648                                                            

 

Sider i alt: 28 

Omfang 

 

22 lektioner a 45 minutter 

 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter  

Introduktion til undersøgelsesmetoder (observation, interview, spørgeskemaun-

dersøgelse, eksperiment, tvær og længdesnitsundersøgelser) og deres formål. Samt 

videnskabstraditioner: den naturvidenskabelige, den samfundsvidenskabelige og 

den humanistiske tradition.  

 

– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af undersøgelser 
og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst  
– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 
diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mel-
lem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden  
– demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv 
være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser, 
herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et meto-
disk begrebsapparat  

– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

– demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle psykologi-
ske problemstillinger 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde, virtuelt arbejde, skriftligt 

arbejde, eksperimentelt arbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Titel 7 

 

Når livet gør ondt                         

Indhold 

 

 

 

Kernestof 

Psykologiens Veje, bog 2008, s. 427-437, 453-457                                              

Kap. 30. Klinisk psykologi - Nervøse tilstande,                                                                                    

Angstens bestanddele, Fobiske angsttilstande 
Panikangst, Generaliseret angst 
Obsessive-kompulsive tilstande (OCD) 
Behandling  
 

Psykologiens Veje, Kognitiv psykologi - Den kognitive terapi                              

 

Psykologiens Veje: Behaviorisme, s. 127-136, 137-140                                         

Pavlov, Watson, Thorndike og Skinner. Adfærdsterapi 

 

Psykologiens Veje:  

Neuropsykologi – Den emotionelle hjerne, s. 230-235                                      

 

David T Graversen, 2014: Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed. 

Narrativ psykologi og socialkonstruktivisme, kap 4.11                                      

 

Videnskab.dk, 20-11-2018: Mennesker med angst skal lære at gruble mindre.    

 

Supplerende stof 

Kristeligt Dagblad, 19-09-2016: Anders overvandt angsten.                            

 

BT, 17-09-2014: Vi trives dårligere                                                                    

 

Videnskab.dk, 03-04-2020:  

Psykologen: Corona risikerer at afføde en angst-epidemi                                  

 

Jyllands-Posten, 07-11-2020; 

Undersøgelse peger på angst og depression som værste lidelse                          

 

Dokumentar: Kanal4, 2008 (43 min): Angst for de andre                                  

Dokumentar: DR1, 2007: Tvunget af tanker 1, 3, 5                                           

Dokumentar: DR2, 2007:  

Angst - forbandelsen for moderne mennesker.                                     
 

Changing Behavior with Operant Conditioning                                                  

http://www.youtube.com/watch?v=fLoHH03QAAI&feature=related         

The Little Albert Experiment                                                                            

https://www.youtube.com/watch?v=9hBfnXACsOI 

 

Foredrag: Anton Primdal – angst.                                                                       

 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5615#c12679
http://www.youtube.com/watch?v=fLoHH03QAAI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=9hBfnXACsOI
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Sider i alt: 82 

Omfang 

 

42 lektioner af 45 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Fokuspunkter 
Indsigt i menneskets psykiske indre og hvordan det påvirkes. Viden om angstfor-
merne, årsager til angst, personlighedsændring og behandlingsformer. Angsten set ud 
fra en neuropsykologisk vinkel 
 
– demonstrere indgående 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 og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kon-
tekst  
– 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  
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  
– redegøre for og kritisk forholde sig til fagets forskningsmetoder, herunder kunne 
diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, samt kunne skelne mellem 
hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden  
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 
fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, individuelt arbejde, elevfremlæggel-

ser, læreroplæg, skriftligt arbejde 

  

 

 

Titel 8 
Repetition af forløb  

Indhold 

 

Repetition af teorier i de forskellige forløb 

 

Nyt stof 

DR-Dokumentar, 2004: Et uartigt barn 

DR-dokumentar, 2020: Kriminelt – De nye nazister 

Omfang 

 

18 lektioner af 45 minutter 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Kahoot, begrebskort, sætte begreber på problemstillinger i tidligere anvendte artikler, 

analyse af dokumentarer 

  

 


