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Studieplan  

 

 

Termin Termin hvori undervisningen afsluttes:  

maj-juni 2018/19 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse Hhx 

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Karina Rud 

Hold 
Studieplan-Psykologi C- hh1417-EF1819-AFS/VØ  

 

Oversigt over planlagte undervisningsforløb 

 

Titel 

1 

Introduktion til psykologi 

Titel 

2 

Kognitionspsykologi – læring, motivation og neuromarketing 

Titel 

3 

Socialpsykologi – mennesket i gruppen og ondskab 

Titel 

4 

Udviklingspsykologi – familiens betydning, opdragelse og kultur 

Titel 

5 

Personlighed – stress og håndtering af kriser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Introduktion til psykologi 

Indhold Hvad er psykologi? https://psykveje.systime.dk/?id=p5769  
  
Beskrivelse af faget: https://psykveje.systime.dk/?id=p4521 
Den mangfoldige psykologi: https://psykveje.systime.dk/?id=p4760 
  
Behaviorisme: https://psykveje.systime.dk/?id=p4796 
  
Psykoanalyse: https://psykveje.systime.dk/?id=p4797 
  
Kognitiv psykologi: https://psykveje.systime.dk/?id=p4793 
  
Socialpsykologi: https://psykveje.systime.dk/?id=p4792 
  
  
Tre videnskabelige traditioner: https://psykveje.systime.dk/?id=p5773 
  
Case: Lena med opgaver: 
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4791 

 

 

Nille-case - psykologiske retninger og introduktion til case-arbejdsmetoden 
  
  
  

Omfang 

 

8 lektioner a 45 min.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokuspunkter:  
Titel 1 er et introducerende forløb. Formålet i det første forløb er at forstå, at der 
findes forskellige psykologiske perspektiver. Ligeledes er formålet at se på forskelli-
ge psykologiske perspektiver, og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst.  
Faglige mål  
Demonstrere et bredt 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 teori-
er, begreber og undersøgelser  
Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger  

Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på 

en klar og præcis måde  

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5769
https://psykveje.systime.dk/?id=p4521
https://psykveje.systime.dk/?id=p4760
https://psykveje.systime.dk/?id=p4796
https://psykveje.systime.dk/?id=p4797
https://psykveje.systime.dk/?id=p4793
https://psykveje.systime.dk/?id=p4792
https://psykveje.systime.dk/?id=p5773
https://psykologiensveje.systime.dk/?id=p4791
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Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Kognitionspsykologi – læring, motivation og neuromarketing 

Indhold Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje”: 
  
Kognitiv psykologi 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5192 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5240 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5238 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5237 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5236 
 
  
Cecilie Cronwald: "Minder som ikke er minder", Weekendavisen, 20. februar 2015 
 
Øvelser med visuelle eksperimenter og social perception  

 

Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens veje”: 
Motivation og læringsteori 

Csikszentmihalyis flowteori: https://psykveje.systime.dk/?id=c13866 

Behavioristisk læringsteori: https://psykveje.systime.dk/?id=c11722&L=0&q=c11722 

 Piagets kognitive læringsteori: https://psykveje.systime.dk/?id=c11718&L=0&q=c11718 

  Vygotsky: https://psykveje.systime.dk/?id=p5291&L=0&q=p5291  

Selvbestemmelsesteorien:   
https://psykveje.systime.dk/?id=c13868&L=0 
 

 

Paulsen, Michael: Undervisning i det nye samfund, samfundsfagsnyt, sep.2013 (det 
gennemhullede undervisningsrum, digital dannelse)  
 
Sørensen, U, Hutters, Katznelson, Juul (2013): Unges motivation og læring: s.11- 13 
(introduktion til motivationskrisen). Hans Reitzels Forlag  
 
Kan børn bestikkes til at lære? Jyllandsposten, 13.06.01  
 
Film/filmklip  
Motiverende læringsmiljøer i praksis, https://www.youtube.com/watch?v=nhJn4f4e4fM 
(motivationsorienteringer)  

”9.z mod Kina”, 2:4, www.dr.dk  

 

"Hjernevask", DR1 om hukommelse, vidneudsagn og falske erindringer 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5192
https://psykveje.systime.dk/?id=p5240
https://psykveje.systime.dk/?id=p5238
https://psykveje.systime.dk/?id=p5237
https://psykveje.systime.dk/?id=p5236
https://psykveje.systime.dk/?id=c13866
https://psykveje.systime.dk/?id=c11722&L=0&q=c11722
https://psykveje.systime.dk/?id=c11718&L=0&q=c11718
https://psykveje.systime.dk/?id=p5291&L=0&q=p5291
https://psykveje.systime.dk/?id=c13868&L=0
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TED-talk om Neuromarketing - Is There a Buy Button Inside the Brain: Patrick 
Renvoise at TEDxBend: https://www.youtube.com/watch?v=_rKceOe-Jr0 

 

Dokumentar om Neuromarketing, DR2, marts 2013 

 

Besøg på Phänomenta i Flensburg 

 

Omfang 

 

18 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Fokuspunkter  
Kendskab til teorier som belyser kognitive processer.  
Fokus på læring. Fokus på optimale læringsmiljøer.  
Ligeledes har der også været inddraget supplerende stof i form af fokus på det 
praksis- og anvendelsesorienterede - undervisning og læring i praksis.  
Ligeledes har der været fokus på motivation og neuromarketing.  
 
 
Faglige mål  
Demonstrere et bredt 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  
Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt ud-vælge 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 med et fagligt begrebsappa-rat på 
en klar og præcis måde  
Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske 
problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdags-
psykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden  
Vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers tænkning 
og handlinger  
 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning / projektarbejdsform / individuelt arbejde / gruppearbejde   

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Socialpsykologi – mennesket i gruppen og ondskab 

https://www.youtube.com/watch?v=_rKceOe-Jr0
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Indhold Ole Schultz Larsen. ”Psykologiens veje” 

Kapitel 21, afsnittene socialpsykologi, massehypnose og hvad er en gruppe, 
Gruppepres og social kontrol, Intergruppekonflikter 
 

 

”Ondskab” og ”Moralsk frakobling” i kap. 24 i ”Psykologiens veje” 

 https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5630 

      https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5617 

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5628 

https://psykveje.systime.dk/?id=p5629 

       https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5628 

 

 

”Jeg var ultravoldelig nynazist og hellig kriger i kampen for den hvide race”, Politiken 
15/9 14 
 
”Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed”: 
https://psykveje.systime.dk/?id=p5528 
 
”Vi kan alle blive bødler”: https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5530  

 http://www.prisonexp.org/ 

 

Filmklip:  

     Milgram: Lydighedens dilemma: 
https://www.youtube.com/watch?v=xOYLCy5PVgM 
 

Asch’s konformitetsforsøg: https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8 
 
A class divided: https://www.youtube.com/watch?v=onKVeZaDzWg – kort version  

”Hjernevask”, 3 – ”Hvornår vil du skade et andet menneske?” 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

18 lektioner  

Særlige 

fokuspunkter 

Faglige fokuspunkter: Gruppens betydning, social identitet, autoritet, 

konformitet, ondskab.  

 

Faglige mål:  

Demonstrere et bredt 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 

teo-rier, begreber og undersøgelser  

Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt udvælge 

og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale me-

https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5630
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5617
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5628
https://psykveje.systime.dk/?id=p5629
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5628
https://psykveje.systime.dk/?id=p5528
https://psykveje.systime.dk/index.php?id=5530
http://www.prisonexp.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xOYLCy5PVgM
https://www.youtube.com/watch?v=qA-gbpt7Ts8
https://www.youtube.com/watch?v=onKVeZaDzWg
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dier, 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 med et fagligt begrebsapparat 

på en klar og præcis måde  

Demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske pro-

blemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi 

og videnskabelig baseret psykologisk viden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 4 

 

Udviklingspsykologi – familiens betydning, opdragelse og kultur 

Indhold Kernestof og indhold  

Menneskets udvikling, tilknytning (Bowlby), selvets udvikling (Stern), omsorgens be-

tydning (Per Schultz Jørgensen), Else Christensen undersøgelse omkring de 4 typer 

omsorgssvigt, mønsterbrydere, resiliens, barndommens betydning (Schaeffer), 

opdragelse (Baumrind), stereotyper, fordomme, diskriminering, kulturmøder, grupper, 

identitet, dobbeltbevidsthed, blandingskultur, kognitive skemaer, kvantitativ og 

kvalitativ metode  

 

 

Litteratur  

Aamand: Far er muslim – mor spiser svinekød. Kristeligt Dagblad. 16.11.10  
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Brørup, Mogens, Hauge, Lene, Thomas, Ulrik Lyager (2000), 2. udgave, 2. oplag: 

Den nye psykologihåndbog, s. 61-70 (omsorg – Per Schultz Jørgensen, Else 

Christensen un-dersøgelse, 4 typer omsorgssvigt), Gyldendal uddannelse  

 

Caputo: Brain Imaging Reveals Neural Roots of Caring. Cell Press. 08.07.17  

 

Larsen, Ole Schultz (https://psykologiensveje.systime.dk/), i-bog: Psykologiens 

veje: p5050 (den moderne spædbarnsforskning, p5043 (Bowlby), p5044 (Stern, 

selvets ud-vikling), p5536 (gruppeteori), p5187 (barnet i den senmoderne familie, 

Forhandlings-familien, den symmetriske familien, den barnecentrerede familie), 

c12780 (kvantitativ og kvalitativ metode), p5186 (daginstitutionen), p5188 

(Baumrinds fire opdragelsesstile), p5539 (Taylors kulturbegreb), p5556 

(kulturmøder, assimilation, integration, segregation), c12489 (Allports 

kontaktteori), c13229 (Gergen, det multiple selv) 

 

Olsen, Flemming B., red. (2007), 1. udgave, 1. oplag: Kulturen og det sociale liv s. 

222 (beskyttelsesfaktorer, resiliens). Frydenlund  

 

Poulsen, Arne i: Koester, Thomas og Frandsen, Kim (red), 2. udgave, 3. oplag: 

Introduk-tion til psykologi s. 221 (kritik af Stern). Frydenlund  

 

Schaeffer, Rudolph (1990): Barndommens betydning. I: Beslutninger om børn. S. 

262- 269, oversat af Søren Schultz Jørgensen, Hans Reitzels forlag (s.1)  

 

Ringgaard: Unge med indvandrerbaggrund er splittede mellem to liv. 02.10.14, 

Viden-skab.dk  

 

Casen Eva (ukendt forfatter)  

 

Daginstitutioner er afgørende for børns fremtid. 02-10.14. Videnskab.dk  

Nyt fra Danmarks statistik. Børnepasning mv. 2013. Levevilkår. Nr. 146, 20.03.13.  

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

Barnets udvikling. Fokus på at kunne skelne mellem god og dårlig 

udvikling/omsorg.  

Undersøge det kompetente og dysfunktionelle barn i forhold til tilknytning  

Fokus på, hvorfor nogle børn bliver mønsterbrydere  

Fokus på opdragelse samt at et barns udvikling er afhængig af den kulturelle 

kontekst  

Fokus på at identitetsudvikling for to-kulturelle kan skabe 

identitetsproblematikker.  

Stereotyper som generaliserende kognitive skemaer, og hvordan stereotyper kan 

blive til diskriminering  

 

Faglige mål  

Demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det 

nor-malt fungerende menneske  
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Redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske 

teorier, begreber og undersøgelser  

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 med et fagligt begrebsapparat 

på en klar og præcis måde  

Vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers 

tænkning og handlinger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

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

Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Personlighed – stress og håndtering af kriser  

Indhold Kernestof og indhold  

Stress, akut og kronisk stress, ydre og indre faktorer, coping, individuelle for-

skelle i livsstil, livsformer, ledelse (social indflydelse), køn, personlighedspsyko-

logi, håndtering af udfordringer  

 

Litteratur  

Drivsholm: En omsorgsfuld leder giver bedre resultater end en kontrolfreak. 

Videnskab.dk, 18. sep. 2017  

Netterstrøm, Bo: Stresshåndtering  
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http://www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_22_stress.pdf. Uddrag fra Folke-

sundhedsrapporten, Danmark 2007, s 285. (stresshåndtering, coping).  

Larsen, Ole Schultz: Psykologiens veje, ibog (2017): p5559 (stress), p5574 (akut og 

kronisk stress), c12533 (ydre faktorer, Holmes og Rahe, krav-kontrolmodellen), 

c12529 (indre faktorer), p4852 (den forsigtige og risikovillige type), c10534 (køn, 

kønnet som kultur – kognitiv psykologi), c10531 (køn, køn-net som kultur – 

postmoderne psykologi), p5482 (livsformer), c12399 (Lewins 

ledelseseksperiment), c12298 (tradition og modernitet i forældreskabet), p5572 

(industriarbejde, videns- og servicearbejde)  

Tingstrøm: Sådan beholder du de bedste medarbejdere, videnskab.dk, 12.nov, 

2010  

Gymnasielærere bør gå mere op i elevernes trivsel. Videnskab.dk, sep. 2014  

Studieliv og stress. Dcum.dk  

Lad skumfidusen ligge: Selvkontrol er nøglen til succes i livet  

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-03-10-lad-skumfidusen-ligge-selvkontrol-er-

noeglen-til-succes-i-livet  

What the Marshmallow Test Really Teaches About Self-Control, THE ATLAN-TIC, 

JACOBA URIST, SEP 24, 2014  

 

Film/filmklip  

Fældet af stress, cfu.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokuspunkter  

Fokus på stress som en samfundsudfordring (forløbet opstartet med udgangs-

punkt i Folkesundhedsrapporten).  

 

Introduktion til stresshåndtering/coping samt til personlighedspsykologi  

Introduktion til livsformer og arbejdsliv, med inddragelse af ledelse.  

 

Faglige mål:  

Demonstrere et bredt 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  

Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof samt ud-

vælge 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  



 

Side 10 af 10 

Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsappa-rat 

på en klar og præcis måde  

Kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk 

viden  

Demonstrere viden om psykologis identitet og metoder og behandle problem-

stillinger i samspil med andre fag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af 

fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forside 

 

 

 


	TED-talk om Neuromarketing - Is There a Buy Button Inside the Brain: Patrick Renvoise at TEDxBend: https://www.youtube.com/watch?v=_rKceOe-Jr0

