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Undervisningsbeskrivelse  
 
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 
Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

Juni 2019 

Institution Horsens HF og VUC 

Uddannelse Hf 

Fag og niveau Psykologi B 

Lærer(e) Rikke Ellerbæk Haue 

Hold psB3f1901 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 
1 

Personlighed og afhængighed 

Titel 
2 

Kærlighed og tilknytning 

Titel 
3 

Projekt undersøgelsesmetoder 

Titel 
4 

Kognition og PTSD 

Titel 
5 

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

 
Titel 1 
 

Personlighed og afhængighed 

Indhold Kernestof: 
Craig Nakken, 2006: Den addiktive personlighed, 16ns 
Psykologiens Veje, Systime iBog læreplan 2017. Kapitel 18 om personlighedspsykologi 
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=4831 32,2 ns 
 
Johann Hari om afhængighed. https://www.youtube.com/watch?v=PY9DcIMGxMs  
Gruppearbejde om forsk. former for afhængighed 
https://www.danskmisbrugsbehandling.dk/blog/alkohol/dopamin-afhaengighed-og-
lykkerus/ 
 
40 ns 
 
Supplerende stof 
Dokumentar på TV2play ”Niarns Død” 6 ns 
Dokumentar på mitcfu.dk: ”Afhængighedens Gåde” 4 ns 
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5353&fbclid=IwAR1AaJseLkgZ-SrH-
CQQlqf8rE-IwycHiJ4Sdz2rtgbxeUw6V7BE8th_W4M -NYT 
 
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/arv-og-miljo-psykologi-
personlighed?fbclid=IwAR37RDYWvbPIJhCGfWID1ivCWKoFKvRaYRo8hw7z3K
RtB0vnG7HO9KaNIXw - 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 24 lektioner af 55 min 

Særlige 
fokuspunk
ter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
De faglige mål i temaet er: 
"Eleverne skal kunne demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært 
i forhold til det normalfungerende menneske" 
"Eleverne skal kunne redegøre for samt kritisk forholde sig til centrale psykologiske 
teorier og begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel 
kontekst" 
"Eleverne skal kunne udvælge og anvende psykologisk viden på konkrete 
problemstillinger og aktuelt stof" 
"Eleverne skal kunne 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 
"Eleverne skal kunne formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt 
begrebsapparat på en klar og præcis måde" 
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Væsentligs
te 
arbejdsfor
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
 
Titel 2 
 

Kærlighed og tilknytning 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og 
supplerende stof: 

1. Evolutionær og neuropsykologisk teori :   

* Den tredelte hjerne (side 226-230 i Psykologiens veje)  

* Foredrag : Med Darwin på dating (video)  

* Helen Fisher : Kærlighed og forelskelse er ren kemi (tekst)  

2. Barndommens betydning :  

* John Bowlby og Mary Ainsworth : tilknytningsteori & tilknytningsmønstre ( 
side 96-101 i Psykologiens veje)   

* Undersøgelse om tilknytningstyper og parforhold (tekst)  

3. Parforholdstyper :  

-  Sternbergs syv parforholdstyper (tekst)  

-  Tro, håb og tinder. Dokumentar på www.mitcfu.dk 

4. Det senmoderne menneske :  

* Giddens om det rene forhold og usunde parforhold (side 330-332 i 
Psykologiens veje)  

 (Jeg har fået kompendiet af min kollega, som ikke har kunnet sende flere 
oplysninger om kilderne, men jeg kan sende kompendiet, hvis det ønskes) 30 
ns 

Supplerende tekster: Kompendium til minisynopsis: 

Gert Martin Hald: ”Hvordan reagerer vi på seksuelle tilbud fra fremmede?” 
Videnskab.dk 29/10 2010 

Mila Mølgaard: ”Mange kvinder tænder på sofistikeret netdating” Politiken 

 25/4 2013 

Niels Ebdrup: ”Kærligheden er blevet romantisk” Videnskab.dk 5/1 2009 

 
Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 14 lektioner af 55 min 
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Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv belyses gennem temaet 
Kærlighed og forelskelse, med fokus på tilknytning, evolutionspsykologi osv. 
 
Kursisterne skal kunne demonstrere viden om forskellige teorier om 
kærlighed, og de skal demonstrere kendskab til forskellige undersøgelser om 
kærlighed 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/ /skriftligt 
arbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retur til forside 
 
Titel 3 
 

Projekt undersøgelsesmetoder 

Indhold Kernestof: 
Jette Hannibal: Intro til forskningsmetoder på Psykologi C 
Anders Riber: Kompendium om Forskningsmetoder 
Udvalgte sider fra Undersøgelser i psykologi 
https://undersoegelseripsykologi.systime.dk/ 
20 ns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 28 lektioner af 55  

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 
Et projektarbejde med feltstudier 
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Formålet: Formålet med forskningsprojektet er at prøve at lave en psykologisk 
undersøgelse for at lære mere om, hvordan man kommer frem til psykologisk 
viden.   
 
Den viden der opnås om, hvordan forskning fungerer (og særligt ikke 
fungerer), kan bruges i alle temaer og til eksamen i forhold til at diskutere 
psykologi fagligt. 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/skriftligt 
arbejde/eksperimentelt arbejde 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 4 
 

Kognition og PTSD 

Indhold Kognition: Billesøe og Baltzer: Psykologiske Processer (s. 44-67) 
Poul Videbech: ”Fra stress til posttraumatisk stresssyndrom”, 
www.videbech.dk/page4/page18/page18.html  
”Mowrers to-faktormodel for angst”, Gyldendals Psykologihåndbog s. 77 
”Biologiske konsekvenser ved PTSD”, Undervisningshæfte ”Traumer og 
Nerver” fra Operation Dagsværk, www.od.dk d. 28/11 2016 
Thomas Nielsen: ”Hjemvendte soldaters parforhold”, Psykolog Nyt nr. 14, 
2014  
EMDR-terapiens 8 faser, www.emdr/video-om-emdr.aspx 
Forskningsnyt: Musik til forbedring af søvnkvalitet hos flygtninge 2 ns 
 
82 ns 
 
 
Supplerende materialer: 
DVD: Brødre, Susanne Bier, 2004 
Dokumentar på www.mitcfu.dk: Forsidepige og krigsveteran 
Dokumentar: The boy who can see without eyes 
nhttps://www.youtube.com/watch?v=Wby1CIhnYWI 
Lægens Bord Fobi for slanger 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid 37 lektioner af 55 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
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* Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger 
og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt 
grundlag  
 
* Inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske 
problemstillinger, herunder kunne placere psykologisk teori i en 
videnskabsteoretisk ramme 
 
 
 
 
 
 
 
 

Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/pararbejde/gruppearbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titel 5 
 

Socialpsykologi og ondskab 

Indhold Kernestof: 
Psykologiens Veje, www.systime.dk kap. 21 74, 5 ns 
Kompendium: Kan vi alle blive bødler?: 
Nye Øjne på mobning, uddrag fra Asterisk nr. 46 2009. Side 1-10 

Jeg ville begå selvmord som 9årig, artikel fra AAUs EXBUS 
forskningsprojekt Side 11-21  

Ondskab medfødt eller tillært?, Ondskabens psykologi, Kuschel og Zand. Side 
26-28 

Personorienterede forklaringsforsøg, Ondskabens psykologi, Kuschel og Zand . 
Side 29-31 

Freud: Menneskets ondskab er medfødt, Psyke og Logos nr. 24, 2003Side 32-37 
Psykologiske påvirkningsstrategier, Ondskabens psykologi, Kuschel og Zand. 
Side 38-47 

Case: Satan selv eller offer? Side 48 - 50 
Kostskoler udvikler sociale krøblinge, Artikel i Information 29. maj 2004,Side 
51-53 
På jagt efter ondskabens DNA, Videnskab.dk 11. juni 2012. Side 54-57 
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Den dyssociale personlighed, uddrag fra Dynamisk Psykiatri af Johan Cullberg, 
Side 58-62 

Retspsykologi, uddrag fra Psykologi i praksis af Jensen og Mose, 2002  
Side 63-64 
Case: John Knudsen husker kun lidt om drabet. Side 65 – 67 

100 ns 
 
Supplerende stof: 
 
DVD: Ondskab 10 ns 
Supplerende tekst fra Psykologiens Veje: Intergruppekonflikter: 6 ns 
 
 

Omfang 
 

Anvendt uddannelsestid: 40 lektioner af 55 minutter 

Særlige 
fokuspunkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Mål for temaet: 

I temaet skal vi arbejde med centrale problemstillinger og begreber inden for 
socialpsykologien samt inddrage individualpsykologiske perspektiver i 
forsøget på at forstå menneskers konflikter og ondskabsfulde handlinger.  

Vi tager udgangspunkt i grundbogen Psykologiens Veje samt en række 
supplerende tekster og udsendelser til at behandle spørgsmålet: Hvordan får vi 
øje på lighederne mellem os i en verden af forskelle?  

I temaet arbejder vi med følgende faglige mål fra bekendtgørelsen for 
psykologi B:   

"Eleverne skal kunne demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, 
primært i forhold til det normalfungerende menneske"  

"Eleverne skal kunne 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"  

”Eleverne skal kunne inddrage og vurdere forskellige forklaringer på 
psykologiske problemstillinger   

”Eleverne skal kunne argumentere fagligt og formidle psykologisk viden 
skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis 
måde”  

” Eleverne skal kunne vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i 
forhold til menneskers tænkning og handlinger”  
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Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
 
 
 
 
 
 
Pensum i alt: 408,5 ns 
 
 

 
 
 


