Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin

Skoleåret 16-17

Institution

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Uddannelse

HHX/HTX

Fag og niveau

Psykologi C

Lærer(e)

Dorthe Jespersen

Hold

PsyC16

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Grundbog: Ole Schultz Larsen: Psykologiens Veje ibog, Systime
https://psykologiensveje.systime.dk/
Titel 1 Mennesket i gruppen
Titel 2 Kognition, hukommelse & læring
Titel 3 Udvikling og omsorgssvigt
Titel 4 Identitetsdannelse og personlighed

Side 1 af 4

Titel 1
Indhold

Mennesket i gruppen








Omfang

Psykologiens Veje kap. 19 (dog ikke afsnittet om ledelsesteorier)
Moralsk frakobling (supplerende materiale til kap.28 i Psykologiens
Veje)
Zimbardos fængselsforsøg (Youtube)
”Jeg var ultravoldelig nynazist og hellig kriger i kampen for den hvide
race”, Politiken 15/9 14
Lydighedens dilemma (Dokumentar om Milgrams forsøg i dansk udgave)
”Menneskedyret i flokken” (TV2 2005)
”Abens moral er lige så høj som din”, Berlingske Tidende 10/11 07

7 moduler

Særlige fokuspunkter Introduktion til faget.
Introduktion til at analysere en case ud fra psykologifaglig viden.
Faglige fokuspunkter: Gruppens betydning, social identitet, autoritet, konformitet.
Væsentligste arKlassegennemgang, elevoplæg, caseanalyse i grupper eller individuelt. Quizbejdsformer
programmer til begrebstræning. Små øvelser.

Titel 2
Indhold

Kognition, hukommelse og læring















Psykologiens Veje kap.11 om kognitiv psykologi
Jobzonen: Multitasking er skadeligt (18/5 2011)
Uddrag fra dokumentarudsendelsen ”Når mobilen tager magten”
(TV2 20/8 2015)
Dokumentar: ”Hjernevask: Kan du stole på din hukommelse?” (DR2
2013)
Dokumentar: ”Fuckr med din hjerne: Ekstrem hukommelse” (DR3
2015)
”Så fik spøgelset et ansigt” (Politiken 5/2 03)
”Dørmand: Det bliver bare ikke i aften”, Politiken 27/8 2010

Psykologiens Veje kap. 15 om intelligens
”Gymnasium uden bøger – tag med til fremtidens matematiktime”
(Politiken 29/1 2013)
Dokumentar: ”Plan B” (TV2 2007)
”Kan ros for at være intelligent være skadeligt?” af Jette Hannibal
(Emu: http://goo.gl/k21IYF)
”Selvkontrol er afgørende for børns succes” (Information 9/3 2016)
Indlært hjælpeløshed: Supplerende tekster til kap.9 i Psykologiens Veje
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Psykologiens Veje Kap. 13 (kun afsnittene om læringformer, vidensformer samt zonen for nærmeste udvikling)
Psykologiens Veje kap. 9 om Behaviorismen

Omfang

13 moduler

Særlige fokuspunkter

Hukommelse, opmærksomhed og perception, herunder social perception.
Problematikken med delt opmærksomhed i det senmoderne samfund med
mobiltelefoner mm. Falske erindringer.
Forskellige syn på intelligens og læring.

Væsentligste arbejdsformer

Øvelser fra ”Øvelser til psykologien”
Lille feltundersøgelse
Elevoplæg, klassediskussioner/gennemgang
Intelligenstests på nettet.
Udarbejdelse af små film om behavioristiske teoretikere.

Titel 3
Indhold

Udvikling og omsorgssvigt


Eriksons udviklingsteori: s.238-243 i Peder Nielsen ”Grundlæggende
psykologi og socialpsykologi” (Øknom 2013)





Psykologiens Veje:
kap.6: John Bowlby
Kap.8:
o Omsorgssvigt
o Børns reaktioner på omsorgssvigt
o Risiko og resiliens
Kap.8/Supplerende tekster: Empati og spejlneuroner
Kap.4: Psykoanalysen – er kort gennemgået som perspektivering til de
nyere teorier.






Omfang
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer

Dokumentarudsendelsen ”Er du mors lille dreng?” samt uddrag af ”Er
du mors lille dreng – 10 år efter” (TV2)
 Dokumentarudsendelse: ”Min barndom i helvede” (2012)
 Nu mestrer Moni sit liv (Socialpædagogen 20/09)
7 moduler
Den livslange udvikling, betydningen af tilknytning samt konsekvenserne af
omsorgssvigt. Resiliens og mønsterbrud.
Klassegennemgang, gruppearbejde, elevoplæg
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Titel 4
Indhold

Identitetsdannelse og personlighed







Psykologiens vej kap. 3 (Personlighedspsykologi)
”Forskellen sidder i Thalamus” (Supplerende stof fra kap.3)
Uddrag af dokumentarudsendelsen ”Min indre kode” (DR 2014)
”Indadvendte Sarah: Jeg har altid fået at vide, at jeg skulle tage mig
sammen” (Politiken 3/6 12)
The big five personlighedstest på nettet
Foredrag om at leve med skizofreni ved Keld Frederiksen




Psykologiens Veje kap. 2 (køn og kønsforskelle)
Supplerende stof til kap.2:
o ”Piger og drenge i skolegården”
o ”Fra Bruce til Brenda”






Kønsforskelle og effekten af blikkontakt (Psykolognyt 16, 2009)
Ted-talk med Mads Ananda Lodahl: ”Ending the straight world order”:
https://www.youtube.com/watch?v=eosTHMwVhyk
Henrik Høgh-Olesen om mænd og kvinder på dating:
https://www.youtube.com/watch?v=1UPapN5VwdY
Dokumentar: ”Menneskedyret: Hanner og hunner” (TV2 2005)




Psykologiens veje kap. 17 (ungdom og senmodernitet)
Dokumentar: ”Extrem: sundhed med bivirkninger” (TV2 2011)






Omfang
Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Psykologiens veje kap. 22 (stress, livsforandringer og arbejdsliv)
Bobby Zacharia: ”Mestring af stress”:
http://levlykkeligt.dk/mestring_af_stress
 ”For ung til stress” (Psykiatrifonden 2009)
 ”De perfekte piger” (DR 2015)
13 moduler
Vilkårene for identitetsdannelse i det senmoderne samfund, herunder kroppens
betydning samt selviscenesættelse på de sociale medier.
Personlighedstræk samt betydningen af arv og miljø. Betydningen af personligheden i fht. stress (indre/ydre faktorer).
Kønsforskellene, herunder forskellige teoretiske retningers forklaringer på forskellene.
Matrixgrupper, klassegennemgang.

Retur til forside
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