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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Maj/juni 2016 

Institution VUC Vest, Varde 

Uddannelse HF 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Lone Kornerup Jensen 

Hold 55PSOC11 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Introduktion til psykologi 

Titel 
2 

Psykologiske udviklingsteorier 

Titel 
3 

Omsorg og tilknytning - omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse  

 

Titel 
4 

Opdragelse, familie og daginstitution 

Den sociale arv og mønsterbrydere 

Titel 
5 

Intelligens, kognition og læring 

Titel 
6 

Ungdom, identitet og senmodernitet  

 

Titel 
7 

Socialpsykologi - grupper, konformitet, fordomme og stereotyper 

Socialpsykologi - poststtrukturalistiske analysestrategier 

Titel 
8 

Kriser og kollektive katastrofer  

Titel 
9 

Psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser og coping  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 
Titel 1 
 

Introduktion til psykologi 

Indhold Gennmgang af undervisningsvejledning og bekendtgørelse – formål, mål og 
psykologieksamen: 
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Fagenes%
20sider/Fag%20L-
R/~/media/2C0C973D66364EE480BC72D60FE36A85.ashx  
 
Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje 1. udg. 4.opl. (2010), s. 7-24: ”Den mangfoldige 
psykologi” 
 
CASE: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje 1. udg. 4.opl. (2010) side 15-16: Lena – 
Politiken d. 30.10.1994 
 
Supplerende stof: 
Mogens Brørup m.fl.:Den nye psykologihåndbog 2.udg (2001), kap 1 s. 7-15: 
”Psykologien som videnskab” 
 Blooms kognitive taksonomi 
 
Videoklip: 
The monkey business illusion: 
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Omfang 
 

6 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

- At introducere til faget og dets metoder 
- At give kursisterne en fornemmelse af, hvad psykologi er  
- At italesætte de mange begreber  
- At gøre kursisterne metodebevidste fra begyndelsen 
- At gøre kursisterne bevidste om det teoretiske landskab og psykologien som 
videnskab over for hverdagspsykologi 
 
Fagligt, indholdsmæssigt fokus: 
Habermas – og indholdet af 3 forskellige videnskabelige traditioner – 
(Naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab) –   
Analyse, fortolkning og perspektivering 
Empiri: film, tekster, erindringer mm. 
Psykologiske undersøgelsesmetoder - kvalitative og kvantitative - (eks.): case, test, 
eksperiment, observationer, spørgeskema, interview 
Genstandsfelt 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg 
Klassediskussioner 
Øvelser om koncentration og arbejdsevne 
Notatteknik og læseforståelse: VØL-modellen, 2 kolonne-notater 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Psykologiske udviklingsteorier 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s. 47-68 ”Psykoanalyse”, s.73-102 
”udviklingspsykologi, s. 127-142 ”Behaviorisme” 
 
Supplerende stof: 
Espen Jerlang m.fl.3.oplag 9.udgave Udviklingspsykologiske teorier (1999) ”om 
udviklingsbegrebet” s.11-31 
 
Artikler: 
Niels Ebdrup: Hvad er Freuds psykoanalyse? www.videnskab.dk  den 24.3.2015 
 
Case:  
Case A fra artikel af Bo Mohl og May Schack: Barndommen som 
personlighedens fundament. I: Mogens Brørup m.fl.:Den nye psykologihåndbog 
2.udg (2001) 
 
Case D fra artikel af Bo Mohl og May Schack: Barndommen som 
personlighedens fundament. I: Mogens Brørup m.fl.:Den nye psykologihåndbog 
2.udg (2001) 
 
Film/video: 
”A danguros method” 
 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5023 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4978 
 
Freud: https://www.youtube.com/watch?v=mQaqXK7z9LM  
Daniel Stern: https://www.youtube.com/watch?v=FI4I6I-nyUI 
Lille Albert: http://ibog.psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=610 
Skinnerboksen: https://www.youtube.com/watch?v=LSv992Ts6as  
 

Omfang 
 

15 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

- At introducere til nogle grundlæggende psykologiske teorier – Watson, Pavlov, 
Freud, Erikson, Mahler og Stern - og deres idémæssige baggrund  
- At åbne en forståelse af de meget forskelligartede positioner teorierne indtager.  
- At sætte kursisterne i stand til at vurdere teoriernes videnskabelighed.  
- At kunne bruge udviklingspsykologiske teorier på cases, film og artikel 
- At kursisten bliver i stand til at kunne beskrive barnets første leveår  
Udvalgte fokuspunkter fra teorierne: 
Freud: Psykoanalyse, drifter, faser, personlighedsmodel, forsvarsmekanismer, 
psykens 2 tænkemåder, typer af neuroser, psykoterapi
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Erikson: Udvikling som en livslang proces, identitet, psyko-sociale stadier, 
udviklingskriser,  
Mahler: barnets psykiske fødsel, symbiose, fra seperations-individuationsproces 
til emotione objektkonstans, den tidlige udviklings kamp mellem to 
modsatrettede kræfter, faseteori 
Stern: den lagdelte model, medfødte færdigheder, fra følelsernes verden til det 
narrative selv, ansigtsduetter 
Watson: forsøget med Lille Albert, Stimuli (S) - Respons (R)  
Pavlov: klassisk betingning, Pavlovs hundeforsøg 
Thorndike: operant betingning, Trial and error, Effektloven 
Skinner: Skinnerboksen, udslukning og forstærkning af adfærd (positiv og 
negativ forstærkning), shaping, Respons (R) – Stimuli (S) 
Bandura: social indlæringsteorie, imitation og observation, self-efficacy 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, kursistoplæg, cases, gruppearbejde, fællesnotater, studiespørgsmål, 
quiz, afleveringsopgave der viser teoretisk forståelse, øvelser, videoklip, film
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Titel 3 
 

Omsorg og tilknytning - omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelse  

 
Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s. 96-102 ”John Bowlby”, s. 113-126 
”tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt” 
 
Supplerende stof: 
Artikel: 
http://www.munkholm.cc/fileadmin/user_upload/munkholm/filer/munk
holm_PDF/JOHN_BOWLBY_- 
_TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER.pdf 
 
CASE: 
Fra: http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk/dk/introduktion.pdf side 2 
 
”Lotus: Barndom med druk og svigt” fra Ekstrabladet den 22.4.15 
 
”Den forsømte dreng” 
 
Film/videoklip: 
Dokumentarfilm: Er du mors lille dreng (I + II) 
 
Ainsworths teorit: https://www.youtube.com/watch?v=QTsewNrHUHU  
 
Fremmedsituationstesten: 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5043 
 
Om Bowlby: https://www.youtube.com/watch?v=3LM0nE81mIE 
 
Spitzs spædbarnsforskning: https://www.youtube.com/watch?v=VvdOe10vrs4 
 

Omfang 
 

12 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

- At blive i stand til at forklare begreberne omsorg og omsorgssvigt, tilknytning, 
tilknytningsmønstre og tilknytningsforstyrrelser 
 
Væsentlige teoretiske områder: 
Bowlbys teori om tilknytning og Kari Killen 4 typer af omsorgssvigt, Spitz teori 
om spædbarnsdepressioner,  og  Michael Rutters fokus på asocial adfærd 
Spædbarnsdepression, hospitalisme, tilknytningsteorien og dens indhold, 
Ainsworts typer af tilknytningsmønstre, typer af omsorgssvigt, 
seperationsreaktioner, børns reaktioner på omsorgssvigt, sårbarhed og resiliens

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassediskussioner, gruppearbejde, kursistudarbejdelse af powerpoint 
præsentation med indtalt lyd, eksamenstræning via cases 
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Titel 4 
 

Opdragelse, familie og daginstitution 

Den sociale arv og mønsterbrydere 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s.143-153 ”Opdragelse, familie og 
daginstitution” 
 
Supplerende stof: 
Jesper Juul (1995): Dit kompetente barn, uddrag s.21-38  
 
Nørgaard og Kromann: Psykologien i familien s175-199: ”Kriser i familien” 
 
Ulla Søgaard: Mønsterbrud (2002) uddrag side 43-49 
 
Vigtige opdragelsesidealer:  
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5189 

Per Schultz Jørgensen: ”Familien i det kulturelle opbrud – og opdragelsen af 
børnene” http://www.myrhus.dk/ArktikLitt/familien.htm  

Artikler: 
Vores Børn 10.februar 2010: Opdrag med konsekvens eller? 
 
https://www.folkeskolen.dk/50396/naar-man-slaar-med-stemmen-interview 
Sigsgaard: når man slår med stemmen 
 
Case:  
BT 15.12.2012: Advokatens hårde barndom: Du er dum og grim 
 
Film/video: 
Skumfiduseksperimentet: http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-
skyder-hul-i-den-kendte-skumfidus-test

Omfang 
 

9 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Temaet er en fortsættelse af: Omsorg og tilknytning - omsorgssvigt og 
tilknytningsforstyrrelse, hvorfor der undervejs også er henvist til/analyseret ud 
fra samme. 

Diana Baumrind, opdragelsesidealer og opdragelsesstile 
Dobbeltsocialisering 
Barnet i det senmoderne samfund

Væsentligste 
arbejdsformer 

Læreroplæg, klassediskussioner, gruppearbejde  
Individuel afleveringsopgave - med fokus på begreber, analyse og 
perspektivering 
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Titel 5 
 

Intelligens, kognition og læring 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s.155-182: ”Kognitiv psykologi”, s.183-198: 
”Tænkningens udvikling”, s 199-216: ”Viden, læring og undervisnign”, s.230-238:  
”Den emotionelle hjerne” 
 
Supplerende stof - artikler: 

http://ing.dk/artikel/staerke-folelser-aendrer-hjernen-20490: Stærke følelser ændrer 
hjernen  

Information den 4. maj 1998: Den følsesfulde hjerne 

Børn og unge år 2013 nr. 7: Styrk børns evne til at undre sig 

http://videnskab.dk/krop-sundhed/social-intelligens-hjernen-spejler-andres-adfaerd: Social intelligens: 
Hjernen spejler andres adfærd 

Film/video: 
Om hjernen: 
https://www.youtube.com/watch?v=MyoWNocmHK0 
https://www.youtube.com/watch?v=346vML4BPEk 
https://www.youtube.com/watch?v=XhDjcQkMKIo 
 
Eks. på IQ test: https://mensa.dk/test-din-ik 
Eks på test om de mange intelligenser: 
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Intelligens/20070220151957.htm 
 
Dokumentar: Race og intelligens - videnskabens sidste tabu? 
 
Kognitiv adfærdsterapi introduktion via: 
https://www.youtube.com/watch?v=O3eE-5b3LgQ  
 
Diamanten – den kognitive indlæringsmodel: 
https://www.youtube.com/watch?v=qzyFpSg0fSs 
 
TV-Dokumentar: Tvunget af tanker 
 
Om børns tænkning - Piaget: 
https://www.youtube.com/watch?v=B65EJ6gMmA4&list=PL2BED4FDBDC0D60FB 

https://www.youtube.com/watch?v=B65EJ6gMmA4&list=PL2BED4FDBDC0D60FB 

https://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0&list=PL2BED4FDBDC0D60FB&index=3

 

Børn med særlige forudsætninger - Vygotsky: 
http://www.folkeskolen.dk/60348/da-vinci-kom-til-esbjerg 
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https://www.youtube.com/watch?v=zQjQT3NP__o 

https://www.youtube.com/watch?v=Qyijeykr97I 

https://www.youtube.com/watch?v=s2SeFYraTC4

Omfang 
 

16 lektioner 

Særlige 
fokuspunkter 

Fokus på kognitive skemaer og kognitiv terapi 
Hukommelse -  
Hippocampus, thalamus og amygdala.  
Gennemgang af Jean Piaget og tænkningens udvikling samt kritik af Piagets teori 
Lev Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling. 
Forskellige perspektiver på intelligens (IQ og teorien om de mange intelligenser) 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, individuelle kursistundersøgelser og kursistfremlæggelser, tests, 
gruppediskussioner, analyse med fokus på vigtige begreber fra de gennemgåede teorier 
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Titel 6 
 

Ungdom, identitet og senmodernitet  

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s 281-303 
 
Artikler: 
http://www.b.dk/danmark/unge-vil-vaere-som-reality-stjernerne 
 
Case:  
Hvorfor ryger Nille? 
 
Film/video: 
Dokumentar: Emils damer – Amalie Szigethy 
 
 

Omfang 
 

4 lektioner 

Særlige fokuspunkter Narcissisme  
Et positivt og negativt selvbillede 
Identitet  - introduktion til Gergen og det multible selv 
Analyse ud fra: Freuds faser og udviklingsmuligheder - frigørelse fra 
forældre 
 

Væsentligste arbejdsformer Selvstudier, gruppearbejde og gruppediskussioner, analyse af 
dokumentar 
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Titel 7 
 

Socialpsykologi - grupper, konformitet, fordomme og stereotyper 

Socialpsykologi - poststtrukturalistiske analysestrategier 
Indhold Kernestof:  

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): 347-381: Socialpsykologi 
 
Artikler: 
Berlingske Tidende - kultur  03.01.06: Ondskab kan man skabe på 
kommando af Poul Martinsen 
 
Case:  

http://exbus.dk/historierommobning/historierommobning/villebegaaselvmordsom9aarig/

Film/video: 
Asch-eksperimentet: https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 
 
Lydighedens dilemma 
 
 

Omfang 
 

12 lektioner 

Særlige fokuspunkter Fokus på socialpsykologi til gruppeanalyse af Grupper, roller og 
gruppeidentitet, stereotyper og fordomme 
 
Fokus på socialpsykologi med poststrukturalistiske analysebegreber 
 
Viden om poststrukturalisme er givet i læreroplæg med afsæt i: 
Foucault og Derrida samt fortolkniger og begrebsforklaringer fra 
materialer af: Dorthe Marie Søndergaard, Dorte Staunes, Khawaja, Jette 
Kofoed og Christel Stormhøj 
 
Afsættet i poststrukturalismen har eks. været inklusion og eksklusion, 
kategorisering og positionering, passende/upassende, narrativer, 
intenderede og uintendere effekter, selvfølgeligheder, diskurser 
 
Således har der i denne periode været fokus på at anskue forskellige 
psykologiske problemstilling med både poststrukturalistiske og 
gruppepsykologiske analysestrategier eks. emnet mobning. 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

 
Klasseundervisning, individuelle kursistundersøgelser og 
kursistfremlæggelser, gruppediskussioner, analyse med fokus på vigtige 
begreber fra de gennemgåede teorier 
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Titel 8 
 

Kriser og kollektive katastrofer 

Indhold Kernestof: 
Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s 415-426 ”Kriser og 
kollektive katastrofer” 
 
Case:  
Breivik og barndommen 
 
Film/video: 
Dokumentar: Børn under jorden - Bortførelsen del 1 
 

Omfang 
 

6 lektioner 

Særlige fokuspunkter I dette korte forløb har der med fokus på Cullberg været fokus på 
typer af kriser, kollektive katastrofer og posttraumatiske 
belastningsreaktioner. Der har været fokus på at få kursisterne til at 
samle deres viden fra flere forskellige teoridannelser: 
 

• Udviklingspsykologi 
• Personligheds- og identitetspsykologi 
• Socialpsykologi og gruppepsykologiske processer 

 
 
 
 

Væsentligste arbejdsformer  
Analyser - individuelt, klasseundervisning og klassediskussioner 
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Titel 9 Stress, psykiske lidelser, personlighedsforstyrrelser og coping  

 
Indhold Kernestof: 

Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje (2010): s 399-414: Stress, 
Livsforandringer og arbejdsliv, s 427-458: ”Psykiske lidelser” 
 
Supplerende stof: 

De 8 copingstrategier: http://united4u.dk/de-8-coping-strategier/ 

Artikler: 
Jyllands-Posten, 28.09.2006: Symbolpushere og CV-jægere på 
jagt efter lykken 
 
Film/video: 
Dokumetar: Fældet af stress 
 

Omfang 
 

10 lektioner 

Særlige fokuspunkter Afsættet i analyser har både været poststrukturalisme eks: inklusion og 
eksklusion, kategorisering og positionering, passende/upassende, 
narrativer, intenderede og uintendere effekter, selvfølgeligheder, 
diskurser 
OG 
Analyse med afsæt i stres - kronisk og akut, psykiske lidelser - nervøse 
tilstande, skizofreni, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. 
Samt behandling af lidelser og forstyrrelser 
 

Væsentligste arbejdsformer  
Klasseundervisning, gruppediskussioner/gruppeanalyser, cooperativ 
learning, fællesanalyse af artiklen med fokus på vigtige begreber fra de 
gennemgåede teorier, individuelle opgaver  
 

 

 
 


