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Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Start januar 2016, afslut juni 2016 

Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3,  DK - 6270 Tønder 

http://www.toha.dk , e-mail: toha@toha.dk, tlf: +45 73 73 40 80 

Uddannelse hhx 

Fag og niveau Psykologi C. 

Lærer(e) Stine Friis-Thomsen; Karen Bergmann og Finn Hedegaard ( fra april 2017) 

Hold 1B, senere 2 B 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Forskellige psykologiske retninger 

Titel 2 Socialpsykologi/Arbejdspsykologi 

Titel 3 Psykoanalyse 

Titel 4 Udviklingspsykologi og tilknytning/omsorg 

Titel 5 Kriser og kollektive katastrofer 

Titel 6 Psykiske lidelser 

Titel 7  

Titel 8  
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Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Forskellige psykologiske retninger 

Indhold - Et udvalg af fagets stofområde præsenteres. 

- De seks retninger er: Psykoanalyse, Behaviorisme, 

Evolutionspsykologi, Eksistentiel- og humanistisk 

psykologi, Kognitiv psykologi, Socialpsykologi. 

- Eleverne ser et eksempel på, at fagets teorier og fagets 

forskellige tilgange kan anvendes til at belyse en 

problemstilling, nemlig casen om Lena. 

- Fagets forskningsmetode præsenteres på et grundlæggende 

niveau. 

- Forskellen på hverdagspsykologi og videnskabelig 

psykologi. 

 

Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens Veje”, Systime, Viborg, 

2015, s. 9-27. 

Omfang  

Særlige fokuspunkter -Kompetencer, læreplanens mål, progression. 

-Øvelse i at kunne identificere psykologiske problemstillinger i en 

case. 

-Træning i at kunne inddrage forskellige psykologiske teorier til 

belysning af en problemstilling. Der lægges vægt på, at eleven kan 

diskutere fagligt og ikke ”hverdagspsykologisk”. 

-Fagets termer. 

-Formidling af psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde. 
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Titel 2 Socialpsykologi 

Indhold - Gruppepsykologiske processer og social indflydelse. 

- Gruppedefinitioner 

- Konformitet og gruppetænkning, gruppepåvirkning. 

- Intergruppekonflikter. 

- Roller 

- Autoritet og lydighed 

- Holdninger 

- Arbejdspsykologi 

 

Ole Schultz Larsen: ”Psykologiens Veje”, Systime, Viborg, 2015. s. 

341-351, 354-366, 371-376.; 434-439 

Herefter forkortet til : PV 

Hestbech oa:_ ledelse og samarbejde 

 

Filmklip med Asch´s forsøg om konformitet. 

Filmklip med Milgrams eksperiment. 

Film: ”Niceville” (fokus på grupper og roller) 

Film med Zimbardos Fængselseksperiment: ”The Stanford prison 

Experiment” fra 2015. 

 

Artikel: ”Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed”, 

politikken d. 17.05.04. 

Omfang  

Særlige fokuspunkter -Fagets socialpsykologiske stofområde præsenteres, jf. indhold. 

-Træning i at bruge teorien fra socialpsykologien til at belyse 

psykologiske problemstillinger. 

-Forholde sig metodekritisk til eksperimenter. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde. 

 

Titel 3 Psykoanalyse 

Indhold .-det ubevidste/ seksualdriften 

- Psykoanalytisk terapi 

- Psyko-seksuel udvikling 

- Personlighedsmodellen 

- Forsvarsmekanismer 

PV: s. 53-74 

 

Omfang  

Særlige fokuspunkter - Redegøre for de enkelte begreber 

- Analyse af  cases/opgaver ud fra den psyko -dynamiske 

teori 

- Vurdering af begrebernes anvendelighed 

 

Væsentligste arbejdsformer Klasse-arbejde; individuel og gruppemæssig fremlæggelse 
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Titel 4 Udviklingspsykologi 

Indhold - Eriksons faser 

- Objekts-relations teoretikere 

- Freuds psykoanalyse 

- Piagets skemaer 

- Tilknytning/tilknytningsforstyrrelser 

- Omsorg/Omsorgssvigt 

- Social arv/Mønsterbrød 

- Opdragelse 

PV: side 81-105;121-139 

Mousten: Identitet og Udvikling s. 33-211 

Omfang  

Særlige fokuspunkter Redegøre for indholdet af de centrale begreber 

Anvende begreberne i den praktiske virkelighed og i den 

udleverede cases 

Vurdere begrebernes væsentlighed 

Væsentligste arbejdsformer Se tidligere 

 

 

 

Titel 5 Kriser, konflikt og kommunikation 

Indhold - Kriseteori 

- Konflikter 

- Transaktionsanalyse 

PV: s. 321-330; 439-447 

Omfang  

Særlige fokuspunkter Redegøre for teorierne 

Anvende dem i den konkrete virkelighd 

 

Væsentligste arbejdsformer se tidligere 

 

 

Titel 6 Psykiske lidelser 

Indhold - Nervøse lidelser 

- Stress 

- Psykoser 

 

PV: 423-433; 451-476 

Omfang  

Særlige fokuspunkter Se tidligere 

 

Væsentligste arbejdsformer Se tidligere 

 

 


