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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Vinter 2020 

Institution VUC Storstrøm 

Uddannelse HFe 

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer(e) Marianne Husfeldt 

Hold 
9psb2f302020-e 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 

1 

Introduktion: psykologiens mangfoldighed 

Titel 

2 

De nye danskere 

Titel 

3 

Ondskab 

Titel 

4 

Den eneste ene 

Titel 

5 

Livets udfordringer 

Titel 

6 

Meningen med livet 

Titel 

7 

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

 

Titel 1 

 
Introduktion: Psykologiens mangfoldighed 

Indhold  

Kernestof:  

Den mangfoldige psykologi, (Psykologiens veje) – hele kapitlet 

(videnskabsteori og metode) 

 

Supplerende materiale: 

Casen om Lena (Psykologiens veje) 

Videogennemgang af metode i psykologi 

 

Omfang 

 

9 timer 

Særlige 

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 kontekst. 

 

- 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 

Samarbejde om case via Teams 

Mundtligt – via telefonmøde  
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Titel 2 

 

De nye danskere 

Indhold Kernestof:  

Kulturmøder & kulturforskelle (hele kapitlet): 

https://psykveje.systime.dk/?id=5539 (Links til en ekstern webside.) 

Grupper: https://psykveje.systime.dk/?id=p5536 (Links til en ekstern webside.) 

Attribuering, stereotyper, fordomme, Robbers Cave Study mm.: Kulturen og 

det sociale liv s. 90-104.pdf  

Gergen & Giddens: https://psykveje.systime.dk/?id=5419 (Links til en ekstern 

webside.) 

Kulturel frisættelse: https://psykveje.systime.dk/?id=5425 (Links til en ekstern 

webside.) 

Johari-vindueet: https://psykveje.systime.dk/?id=5447 

 

 

Supplerende materiale:  

TV udsendelse: ”Asger og de nye danskere” (afsnit 1) 

 

Amid Rashid: ”Som ung var jeg en rod” 

Mira C. Skadegård Thorsen: ”Vaneforbrydere?”, Information 27/8 2008 

 

I tilknytning til modulet har kursisterne planlagt og udført et lille feltstudie om 

kulturforskelle og kulturel identitet.  

 

Omfang 

 

18 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 

et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

 

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 

udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, 

herunder digitale medier, 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  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Skriftligt 

Analyse af tv udsendelse 

Analyse af skriftligt bilagsmateriale 

Frivillig workshop via Teams 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5539
https://psykveje.systime.dk/?id=p5536
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5522/files/512037/download?wrap=1
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5522/files/512037/download?wrap=1
https://psykveje.systime.dk/?id=5419
https://psykveje.systime.dk/?id=5419
https://psykveje.systime.dk/?id=5425
https://psykveje.systime.dk/?id=5425
https://psykveje.systime.dk/?id=5447
https://vucstorstrom.instructure.com/courses/5522/files/512037/download?wrap=1
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Titel 3 

 

Ondskab 

Indhold Kernestof:  

Ondskabens psykologi (Psykologiens veje) – hele kapitlet 

 

Om konformitet, ind- og udgrupper (Psykologiens veje) 

 

Psykologiske metoder (Psykologiens veje) 

 

Supplerende materiale: 

Zimbardo video https://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0 

Milgram video: https://www.youtube.com/watch?v=W147ybOdgpE 

 

Bilag til udarbejdelse af synopsis: 

1. Amerikanske soldater beretter om udbredt brutalitet i Irak, Ritzaus Bureau 16. 

juli 2007 

2. »Nu skal vi dele røvfuld ud,« jublede de hvide betjente. Men de tævede den 

helt forkerte, 5. aug. 2020 Berlingske.dk, Poul Høi 

Omfang 

 

18 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

- argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med 

et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde 

 

- formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt 

udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, 

herunder digitale medier, 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  

 

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Skriftligt arbejde med synopsis 

Analyserende arbejde med bilagsmaterialer. 

Fremlæggelser ved lydoptagelser 

Skriftlige afleveringer 

Frivillig workshop via Teams 

 

Titel 4 

 

Den Eneste Ene 

Indhold Kernestof:  

I Psykologiens veje har kursisterne læst om:  

 

Forelskelse og kærlighed (Hele kapitlet)  

Fremmedsituationstesten (Ainsworth) 

https://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0
https://www.youtube.com/watch?v=W147ybOdgpE
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The Big Five 

 

I ’20 psykologiske eksperimenter’ har kursisterne læst om: 

Tilknytning hos voksne (om hvordan tidlig tilknytning påvirker relationer 

senere i livet). 

 

Supplerende materiale: 

Tv-udsendelsen ”Kærlighedens laboratorium – hvorfor lige dig?” 

 

 

Omfang 

 

18 timer 

Særlige fokuspunkter  

- inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske 

problemstillinger  

 

- demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i 

forhold til det normalt fungerende menneske  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftligt 

Frivillig workshop via Teams 

 

 

 

Titel 5 

 

Livets udfordringer 

Indhold  

Kernestof:  

I Psykologiens veje er der blevet læst om: 

- nervøse tilstande 

- affektive lidelser 

- den kognitive terapi (+ kognitive skemaer, akkommodation og assimilation) 

- adfærdsterapi (+ Pavlov, Watson, Thorndike og Skinner) 

 

Supplerende stof:  

Kognitive metoder i hverdagen: s. 61-62 om adfærdseksperimenter 

Om kognitiv terapi af depression (Links til en ekstern webside.), www.sundhed.dk 

Kritik af Freud, Psykologiens veje 

 

Bilag benyttet til udarbejdelse af synopsis: 

 

”FAKTA: kognitiv psykologi”, Ritzaus Bureau, 22. oktober 2016 

”Når angsten styrer dit liv” (uddrag), Ekstra Bladet Sektion 3, 29. maj 2016 

 

https://www.sundhed.dk/content/cms/93/75893_kognitiv-terapi-af-depression_nicole-rosenberg.pdf
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4880&L=0
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Dette forløb bygger bl.a. på følgende supplerende stofområde (jf. læreplanen):  

- klinisk psykologi 

 

Omfang 

 

18 timer 

Særlige 

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 

kontekst  

 

– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale 

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

anvendte viden på et fagligt grundlag  

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er blevet fokuseret på analyse af bilagsmateriale, udarbejdelse af synopsis samt 

oplæg som lydoptagelse. 

Frivillig workshop via Teams 

 

 

Titel 6 

 

Meningen med livet 

Indhold Kernestof:  

I Psykologiens veje har kursisterne læst om: 

 

Eksistentialisme & humanistisk psykologi (hele kapitlet) 

 

Fra industriarbejde til videns- og servicearbejde (fra kapitlet om stress) 

 

Antonovsky - OAS 

 

 

Supplerende stof:  

Bilag benyttet til udarbejdelse af synopsis: 

 

”Lykkeforskning er for ensidig”. Videnskab.dk, d. 6/1, 2010  

 

”Frivillige er mere lykkelige på jobbet”. Videnskab.dk, d. 23. marts 2010  

”Frivilligt arbejde hænger sammen med lykke”. Videnskab.dk, d. 29. december, 

2011 

 

Omfang 

 

18 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

– demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

normalt fungerende menneske  
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– 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 

kontekst  

– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale 

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

anvendte viden på et fagligt grundlag  

– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger   

– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde  

  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Der er blevet fokuseret på analyse af bilagsmateriale, udarbejdelse af synopsis samt 

oplæg i form af lydoptagelse. 

 

 

 

Titel 7 

 
Feltarbejde 

Indhold Kernestof: 

 

Psykologiske feltundersøgelser: 

https://psykveje.systime.dk/?id=5642 

 

Det kvalitative interview: https://psykveje.systime.dk/?id=5649 

Spørgeskemaundersøgelser: https://psykveje.systime.dk/?id=5648 

 

 

Omfang 

 

9 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

  

– formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale 

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

anvendte 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  

 

– 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 metodisk 

begrebsapparat  

 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=5642
https://psykveje.systime.dk/?id=5649
https://psykveje.systime.dk/?id=5648
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Eget design og gennemførelse af et lille feltstudie med efterfølgende mundtlig  

fremlæggelse af projektets design, vigtigste resultater og metodiske refleksioner.  

 

 

 


