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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj/ Juni 2019 

Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Alice Legarth Nutzhorn 

Hold 
 
48psoC11E18 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Forløb 1; Arv og miljøs betydning for barnets udvikling og senere den unges identitet i det 
globaliserede senmoderne samfund 

Titel 2 Forløb 2; Bandekonflikt 

Titel 3 Forløb 3; Digital mobning 

Titel 4 Forløb 4; PTSD set i lyset af traumatiske oplevelser blandt flygtninge, soldater og mobbeofre. 

Titel 5 Forløb 5, Kønsforskelle i skolegården 

 

 

 

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

 

Forløb 1; 

 
Arv og miljøs betydning for barnets udvikling og senere den 
unges identitet i det globaliserede senmoderne samfund 

Indhold  
Kernestof: 

 Udviklingspsykologi, s.96 – s.100, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 
Systime 2009 

 
 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt, s.120 - s.126, Psykologiens Veje, Ole 

Schultz Larsen, forlag Systime 2009 
 

 Ungdom og senmodernitet, s. 281- s.288, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 
forlag Systime 2009 

 
 Ungdom og senmodernitet, s. 291- s.297, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 

forlag Systime 2009 
 

 Stress, livsforandringer og arbejdsliv. S.399 – s. 409, Psykologiens Veje, Ole Schultz 
Larsen, forlag Systime 2009 
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Supplerende stof: 
 
Teori:  

 Thomas Ziehe, afsnit ”Ungdomskultur”, Systime - E-bog ” Samfundsfag C”, page 
676 

 Thomas Ziehe, afsnit ”social arv og mobilitet i informationssamfundet”, Systime E-
bog; ”Samfundsfag C”, page 582 

 ”Intro til psykologiske metoder på psykologi C”, 2014, Jette Hannibal. 
 

Artikler: 

 ”Den kulturelle arv - vi gør som mor og far”, ”BØRN & UNGE”, År: 2002 Nr.: 44 
 ”Skumgumminærvær”, systime.dk, psykologiens Veje, Ole Schouenborg, 2008, 

page 5557 
 

Undersøgelser: 

 ”Ingen effekt af kursus til nybagte forældre”, Videnskab.dk, 2017 

 Undersøgelse: Stress i tal, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark (LO's) 
ugebrev, A4, 2009. 

 

Korte videoklip; 

 

 John Bowlby fortæller kort om betydningen af barndommens tilknytningsmønstre, 2 
min 
http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8 
 

 Mary Ainsworth ”fremmedsituationstesten” og teorien om tilknytningsmønstre,  
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU 

 Videoklip: musik og stress. Igor Stravinsky le sacre du printemps 
https://www.youtube.com/watch?v=VOgh2EwbQm4 
 

 ”Stress - tur retur”, DSB,  http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/ 
 

 
Dokumentar; 

 
 Kort dokumentar - Freja og Ulla; En spildt barndom” 

http://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg 

 Program om ”Musik og stress”, Serien ”Viden om”,  http://www.ucsyd.dk/cfu-
esbjerg/ 

 
 ”Er du mors lille dreng” (https://www.ucsyd.dk/cfu) 

 
 ”De fattige danske børn” http://www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg/ 

 

 
  
 

Omfang 

 

27 lektioner 
Antal sider; 51 

http://www.youtube.com/watch?v=VAAmSqv2GV8
https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU
https://www.youtube.com/watch?v=VOgh2EwbQm4
http://filmselskabet.com/portfolio/stress-tur-retur/
http://www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg
http://www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg/
http://www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg/
http://www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg/
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Særlige 

fokuspunkter 

At introducere til udviklingspsykologi og at skabe en forståelse for betydningen af 
barnets tilknytning og behov for omsorg og senere den unges liv og udfordringer i 
det senmoderne globaliserede samfund.  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, 
film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med 
baggrund i varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, 
gruppeopgaver og tavleundervisning. Endvidere at arbejde med cases, 
eksamensforberedelse/eksamensteknik.  

 

 

 

 

 

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

 

 

Forløb 2 

 
Bandekonflikt 

Indhold  

Kernestof; 
 

 Kulturmøder og kulturforskelle, kap 22, s.381-397, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, 

forlag Systime 2009 

 Socialpsykologi, kap 21, s. 347 - 358, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 

Systime 2009 

Supplerende stof; 
 
Korte videoklip: 
 

 Kulturopfattelser, DF - valgvideo; https://www.youtube.com/watch?v=kZiG8JLVAPA  

https://www.youtube.com/watch?v=qpUGMX65aBo 

 Egengruppe og fremmedgruppe, Heysel Stadion; 

https://www.youtube.com/watch?v=3AD9XBdV7c4 

 Fordomme; https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk 

 Gruppekonformitet,Venteværelse; https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4 

 

 En gruppe opstår spontant; https://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk (mark) 

 

 Om grupper og roller - Helles Angels 

http://www.youtube.com/watch?v=o7IC9g4pMo8&feature=related  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZiG8JLVAPA
https://www.youtube.com/watch?v=qpUGMX65aBo
https://www.youtube.com/watch?v=3AD9XBdV7c4
https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk
https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4
https://www.youtube.com/watch?v=GA8z7f7a2Pk
http://www.youtube.com/watch?v=o7IC9g4pMo8&feature=related
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Klassiske forøg, korte videoklip; 

 Sherifs eksperiment, Robbers Cave;  https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ 

 Kurt Lewins ledelseseksperiment; http://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo 

 Stanley Milgram, autoritet og lydighed; 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxq4QtK3j0Y&t=130s 

 Solomon Asch, gruppekonformitet;   http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA    

                       

 

Dokumentar; 
 

 ”Bandekrigerne 1: en insider åbner op ” (https://www.ucsyd.dk/cfu) 

 En dansker med en anden etnisk baggrund, (https://www.ucsyd.dk/cfu) 

 Familien vandgård, (https://www.ucsyd.dk/cfu) 

 

Undersøgelser fra artikler;  
 Danskhed er en moderne opfindelse, videnskab.dk, 2009 

 

Cases;  

Case - Uddrag af artiklen: ” Perkerne mod white trash - når underklassen slås”.  15.5.2007, 
POLITIKEN, Oilaf Hergel  + Undersøgelse - Uddrag af: ”Utilpassede uge”. Videnskab.dk, 
Information, 2004, Ulrikke Moustgaard. lokaliseret d. 02-03-2018 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 20 lektioner   

Antal sider, 34 

Særlige 

fokuspunkter 

At forstå bandekonflikter og banderelaterede problemstillinger på baggrund af flere psykologiske 

perspektiver. Samtidigt at kunne forholde sig kritik og refleksivt til disse perspektiver samt viden 

og undersøgelser om emnet.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, film og 

videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med baggrund i varierede 

arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver og tavleundervisning. Endvidere at 

arbejde med cases, eksamensforberedelse/eksamensteknik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
http://www.youtube.com/watch?v=7knYHysbDlo
https://www.youtube.com/watch?v=Xxq4QtK3j0Y&t=130s
http://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
https://www.ucsyd.dk/cfu
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Forløb 3 

 
Digitalt mobning 

Indhold Kernestof; 
 

 Mobning, afsnit i kap 21, s. 358-361, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 

2009 

 Uformelle roller, afsnit i kap 21, s. 366- s. 370, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen,  

forlag Systime 2009 

 Kommunikation og konflikt, afsnit i kap 18, s. 303- s. 309, Psykologiens Veje, Ole Schultz 

Larsen, forlag Systime 2009 

 

 

Supplerende stof; 
 
Korte videoer: 

 Nonverbal kommunikation. Mr. Bean  https://www.youtube.com/watch?v=9cX6VaIy2yA 

 

Klassiske forøg, korte videoklip; 

 Stanford Prison Experiment  http://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0 

 

Dokumentar; 
 

 Digital Mobning ” jaget på Facebook - Bag Facaden”, http://www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg/ 

 http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Syg_af_de_sociale_medier.htm      

 

Undersøgelser fra artikler;  
 

 ”Hvor afhængig er du af de sociale medier”, Berlingske tidende, maj 2013, 

https://www.b.dk/sundhed/hvor-afhaengig-er-du-af-de-sociale-medier 

 ”Hvad er digital dannelse?”, Videnskab.dk, Malene Sommer Christiansen, august 2017, 

Videnskab.dk, http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-digital-dannelse 

 ”Digitalt mobning er et alvorligt problem”, lokaliseret d. 22.02.2018, hjemmeside,   

https://www.atak.dk/online-reputation-management/kraenkelser-paa-nettet/digital-mobning/ 

 

Case; 

Case - ”Anja blev mobbet i 8. klasse”.  ”Mobbestop.dk” + 
Undersøgelse - ”Piger mobber mere på Nettet”. Uddrag af artikel fra forskningsnyt.dk. Beckman, 
Linda. Videnskab.dk, Psykologi, ”Piger mobber mere på Nettet”, oktober 2013, oversat af Julie M. 
Ingemansson fra forskning.no.  lokaliseret d. 12-11-2017 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner 

Antal sider; 22 

Særlige 

fokuspunkter 

At opnå en grundlæggende forståelse for problemstillinger relateret til det øgede brug af medier, 

herunder f.eks. en forståelse for mobning set i lyset kommunikation og adfærd på Nettet. Samtidigt at 

kunne forholde sig kritik og refleksivt til disse perspektiver samt viden og undersøgelser om emnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=9cX6VaIy2yA
http://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0
http://www.ucsyd.dk/cfu-esbjerg/
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Kommunikation_Medier/Syg_af_de_sociale_medier.htm
https://www.b.dk/sundhed/hvor-afhaengig-er-du-af-de-sociale-medier
http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-digital-dannelse
https://www.atak.dk/online-reputation-management/kraenkelser-paa-nettet/digital-mobning/
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, et mindre 

projektarbejde, film og videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med 

baggrund i varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver og 

tavleundervisning. Endvidere at arbejde med cases, eksamensforberedelse/eksamensteknik.  

 

 

 

 

 

Forløb 4 

 
Kriser og PTSD set i lyset af flygtninge, soldater og mobbeofre. 

Indhold  
Kernestof; 
 

 Kollektive kriser og katastrofer, kap 24, s.415 - 425, Psykologiens Veje, Ole Schultz 

Larsen, forlag Systime 2009 

 

 

Supplerende stof; 
Korte video: 

 Hvad er et traume; http://traume.dk/node/174 

 Flygtninge i Danmark som lever med traumer; http://traume.dk/node/135 
 

 Mig om min PTSD, https://www.tvsyd.dk/artikel/trine-har-ptsd-jeg-oplever-mit-

vaerste-mareridt-igen-og-igen 

 Rapsang om PTSD; http://www.youtube.com/watch?v=9-zKb7ttxSY 

 Behandling af PTSD med hunde, 

http://content.time.com/time/video/player/0,32068,671301612001_2030797,00.htm

l 

Dokumentar;  
 

 Dokumentar om PTSD ”De hjemvendte” , CFU, ”De hjemvendte” nr. 2 
 

Undersøgelse artikler;  
 
”Tre former for behandling”, Forskningsnyt. Ask Elklit, 2003 
 
 
Cases;   
 

Case - Uddrag af artiklen: ”Jyttes historie”, 2006, kræftens Bekæmpelse, hjemmeside ” og 

har du dine egne tænder – en fortælling fra det virkelige liv som brystkræftpatient” : ”jyttes 
historie”: http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/15D8057F-24E5-41F2-A8A4-
DD357B2C85E0/0/version1508.pdf   +  Undersøgelse - Uddrag af: ”Modgang er godt for 
psyken”,  Uddrag af artikel fra forskningsnyt.dk, Vestergaard, Gunver Lystbæk, Videnskab.dk, 
krop - sundhed, ”Modgang er godt for psyken”, oktober 2010,   lokaliseret d. 30-11-2017 
https://videnskab.dk/krop-sundhed/modgang-er-godt-psyken 

 

Case; ”Alverdens krige har gjort mig kold”. 28. JAN. 2015, BT, Marie Varming + 

Undersøgelse: Computerterapi mod forbier og PTSD på vej, videnskab.dk 
 

Omfang Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner 

http://traume.dk/node/174
http://traume.dk/node/135
https://www.tvsyd.dk/artikel/trine-har-ptsd-jeg-oplever-mit-vaerste-mareridt-igen-og-igen
https://www.tvsyd.dk/artikel/trine-har-ptsd-jeg-oplever-mit-vaerste-mareridt-igen-og-igen
http://www.youtube.com/watch?v=9-zKb7ttxSY
http://content.time.com/time/video/player/0,32068,671301612001_2030797,00.html
http://content.time.com/time/video/player/0,32068,671301612001_2030797,00.html
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/15D8057F-24E5-41F2-A8A4-DD357B2C85E0/0/version1508.pdf
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/15D8057F-24E5-41F2-A8A4-DD357B2C85E0/0/version1508.pdf
https://videnskab.dk/krop-sundhed/modgang-er-godt-psyken
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 Antal sider; 25 

Særlige 

fokuspunkter 

At opnå en grundlæggende forståelse for traumer og udviklingen af PTSD set i lyset af f.eks. 

flygtninge, soldater og mobbeofre.  Samtidigt at kunne forholde sig kritik og refleksivt til 

psykologisk viden og undersøgelser om emnet. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, film og 

videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med baggrund i 

varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver og 

tavleundervisning. Endvidere at arbejde med cases, eksamensforberedelse/eksamensteknik.  

 

 

 

 

Forløb 4 

 
Kønsforskelle i skolegården. 

Indhold  
Kernestof; 
 

 Studiet af menneskets informationsprocesser (perception, opmærksomhed, 

hukommelse) kap 11, s.161 - 173, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 

Systime 2009 

 

 Samspilsprocesser og Zonen for nærmeste udvikling, afsnit i kap 13, s 209-212, 

Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 

 

 Køn og kønsforskelle, kap 2, s. 25- s.29, Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag 

Systime 2009 

 

 Den forsigtige og den risikovillige personlighedstype, afsnit i kap. 3, s. 37- s.39, 

Psykologiens Veje, Ole Schultz Larsen, forlag Systime 2009 

 

 Tre socialkarakterer, afsnit i kap 17, s. 298- s. 299, Psykologiens Veje, Ole Schultz 

Larsen, forlag Systime 2009 

 

Supplerende stof; 
Korte video: 

 Synsbedrag; https://www.skoletube.dk/video/2258408/synsbedrag 

 Halo-effekten; https://www.youtube.com/watch?v=UEho_4ejkNw 
 Rosenthaleffekten; https://www.selvvaerd-selvtillid.dk/m-m/rosenthal-effekten-og-

selvvaerd.html  

 Om hukommelse;  https://www.youtube.com/watch?v=N75hi4DnS_Y 

 Kønsforståelser; Conchita Wurst, https://www.youtube.com/watch?v=sH1V8VNahBw   

 Tanker om køn, https://www.youtube.com/watch?v=FC96ZEqyh6M   

 Den risikovillige personlighedstype, https://www.youtube.com/watch?v=rlBv_px0whU 

 

 

Undersøgelse artikler;  
 

https://www.skoletube.dk/video/2258408/synsbedrag
https://www.youtube.com/watch?v=UEho_4ejkNw
https://www.selvvaerd-selvtillid.dk/m-m/rosenthal-effekten-og-selvvaerd.html
https://www.selvvaerd-selvtillid.dk/m-m/rosenthal-effekten-og-selvvaerd.html
https://www.youtube.com/watch?v=N75hi4DnS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=sH1V8VNahBw
https://www.youtube.com/watch?v=FC96ZEqyh6M
https://www.youtube.com/watch?v=rlBv_px0whU
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” Vygotsky - zonen for nærmeste udvikling”, Psykologiens Veje -E bog, systime, 2009 
 
 
Cases; ”Lykkelig i luften”,  (Artikel af Gitte Holtze. Berlingske tidende 17.05.2008) + 

 ”Risikovillige har enten højt eller lavt niveau af mandligt kønshormon.”  (undersøgelse fra videnskab.dk 21 
marts 20122)  

 
 
 
 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid: 18 lektioner 

Antal sider; 31 

Antal sider i alt; 163 

Særlige 

fokuspunkter 

At opnå en grundlæggende forståelse for menneskets perception, hukommelse og læring set i 

lyset af en skole og samfundskontekst. Endvidere at opnå en forståelse for kønnets og 

personlighedens betydning i en skole og samfundskontekst.  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Fælles gennemgang af læsestof, diskussion af spørgsmål, artikler, fremlæggelser, film og 

videoklip samt ”quiz – hvad kan du huske fra dagens lektion”. Dette med baggrund i 

varierede arbejdsformer, herunder selvstændige opgaver, gruppeopgaver og 

tavleundervisning. Endvidere at arbejde med cases, eksamensforberedelse/eksamensteknik.  

 

 

 
 


