
Psykologi C 
 

U N D E R V I S N I N G S P L A N  F O R  D E T A I L - ,  H A N D E L -  O G  E V E N T -

U D D A N N E L S E N  M E D  G R U N D F A G E T  P S Y K O L O G I  C  

GENNEMFØRT UNDERVISNING - SENDES TIL CENSOR OG 

ELEVER 

 

Undervisningsforløb med kort beskrivelse  

Undervisningsforløb 1 Intro, personlighed og psykologi 

Indhold 1. Hvad handler psykologi c om?  

Litteratur: Systime, Psykologiens veje 

2. Identitet og personlighedspsykologi 

Litteratur: Kap. 18 Afsnit: Forside, The big five, Den forsigtige og 

den risikovillige type og Vestens hurtige puls og Afslutning.  

3. Ungdom og senmodernitet 

Litteratur: Kap. 19 Ungdom og senmodernitet 

4. Stress og coping:  

Litteratur: Kap. 23 Stress og coping 

Omfang 9 lektioner, hvilket svarer til 13,5 timer 

Særlig fokuspunkter Det senmoderne samfund, ungdom, persontyper, identitet, 

arbejdsglæde, roller og grupper, individualisering, ansvarspres, 

selviscenesættelse, det multible selv, stress, coping 

Berørte stofområder Introduktion til psykologi 

Identitet og personlighedspsykologi 

Undervisningsforløb TEMA/EMNE UV 

tid 

Elev 

fordybelse 

1 Intro, personlighed og identitet 13,5 2 

2 Intro til fagets emner 4,5 3 

3 Socialpsykologi 6 2 

4 Kognition og læring 6 2 

5 Udviklingspsykologi 7,5 2 

6 EO Branding: Tværfagligt projekt 4,5 3 

7 Adfærd (Ondskab) 4,5 2 

8 Individuelt emne og repetition 22,5 9 

I alt Anvendt undervisningstid 69 25 
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Ungdom og senmodernitet 

Stress og coping 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde, filmklip, oplæg fra underviser og elever, casearbejde 

og individuelt arbejde 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Eleverne skal gennem dette forløb gerne opnå større indsigt i sig selv 

og sin persontype samt indsigt i andres persontyper. Dette skulle 

gerne få dem til at opnå større forståelse for egne kompetencer i 

erhvervslivet.  

Indsigt i det senmoderne samfund og de forskellige træk det har som 

har indvirkning på de vilkår, som vi har som mennesker i 

erhvervslivet.  

Forståelse for stress og coping som kan give eleverne større indsigt i, 

hvad de skal være opmærksomme på i forhold til at undgå at få stress 

eller hvordan de kan cope dette i erhvervslivet.  

 

Undervisningsforløb 2 Intro til fagets emner 

Indhold Kap. 2. Den mangfoldige psykologi 

Omfang 3 lektioner, hvilket svarer til 4,5 timer 

Særlig fokuspunkter Kort om psykoanalyse, behaviorisme, evolutionsteori, eksistentiel og 

humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, neuropsykologi, 

socialpsykologi, arv og miljø og tre videnskabelige traditioner 

Berørte kernestofområder Introduktion til den mangfoldige psykologi 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde og fremlæggelser for klassen 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Indsigt i forskellige psykologiske retninger som har stor betydning 

for, hvordan vi er som mennesker samt hvordan dette påvirker os i 

erhvervslivet.  

 

Undervisningsforløb 3 Socialpsykologi 

Indhold 1. Social adfærd, gruppepsykologiske processer og gruppens 

betydning for individet 

Litteratur: Kap. 21 Socialpsykologi Afsnit: Massehypnose, Hvad er 

en gruppe? Gruppepres og social kontrol.  

Evolutionspsykologi kap. 2 Afsnit: Gruppedyret, Altruisme og 

Altruismens udfordringer 

2. Kommunikation  

Litteratur: Psykologiens veje kap. 20 afsnit: Mobilen og de sociale 

medier, smalltalk og artiklen ”Kom fra ulve til girafsprog” 

Kap. 20 Afsnit. Intro, nonverbal kommunikation 

Artiklen: ”Assertion – ligeværdig kommunikation”  

Dokumentar: Abdel mellem fjender: Klamme luder brænd op 

3. Stereotyper, fordomme og diskrimination  

Litteratur: Kap. 11 kognitiv psykologi Afsnit: Perception og 

stereotyper 
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Kap. 4 Køn og forskelle, under supplerende tekster ”Skævt – Mænd 

dominerer i både top og bund” 

Omfang 3 lektioner, hvilket svarer til 4,5 timer 

Særlig fokuspunkter Grupper, gruppepres, flokmentalitet, mobning, ulve- og girafsprog, 

Maslows behovspyramide, selviscenesættelse, de sociale medier, 

online kommunikation, stereotyper. Fordomme, diskrimination. 

kommunikation, fem kendetegn ved kommunikation. Nonverbal 

kommunikation. Kommunikationsmåder: Aggressivt, 

submissiv/passiv og assertiv/ligeværdig. 

 

Berørte kernestofområder Social adfærd 

Gruppepsykologiske processer 

Gruppens betydning for individet 

Kommunikation i sociale og faglige sammenhænge og på digitale 

medier 

Stereotyper 

Fordomme 

Diskrimination  

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde, selvstændigt arbejde, filmklip og dokumentar, 

casearbejde 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Indsigt i gruppers betydning som kan hjælpe eleverne med at få 

forståelse for, hvorfor vi reagerer som vi gør i erhvervslivet.  

Forståelse for hvorfor mobning er så ekstremt for individet ligeledes i 

erhvervslivet  

Indsigt i hvordan vi skal kommunikere på nettet og i erhvervslivet 

samt viden om hvorfor det er vigtigt, hvordan vi gør det i 

erhvervslivet. 

 

Undervisningsforløb 4 Kognition og læring 

Indhold 1. Læring og motivation 

Litteratur: Kap. 13 Afsnit: Indledning, læringsformer, 

undervisningsformer og motivationsprocesser 

2. Perceptionen og hukommelse 

Litteratur: Kap 11 Afsnit: Hukommelse, Kap. 12: Tænkningens 

udvikling 

Omfang 4 lektioner, hvilket svarer til 6 timer  

Særlig fokuspunkter Læringsformer, motivation, læringsteori, hukommelse, flow, 

kvalifikationer, kreativitet, operant betingning, klassisk betingning, 

kognitive skemaer, imitation  

Berørte kernestofområder Læring 

Motivation  

Hukommelse 

Perceptionen  

Væsentlige arbejdsformer Casearbejde, gruppearbejde og selvstændigt arbejde 
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Kompetencer til 

erhvervslivet 

Eleverne får igennem undervisningen indsigt i hvordan vi motiveres 

og lærer på forskellige måder, som har stor betydning for os i 

erhvervslivet.  

 

Undervisningsforløb 5 Udviklingspsykologi 

Indhold 1. Opvækst og udvikling 

Litteratur: Kap 6. Afsnit: Erik H Erikson og Daniel Stern. Kap 7 

Afsnit: Fra ydre kontrol til selvkontrol, Prosocial adfærd og 

Aggression og Raseri. 

2. Opdragelse, ungdom og det voksne menneske 

Litteratur: Kap. 10 Afsnit: Intro, Opdragelsesidealer, fire 

opdragelsesstile, Kap 19 Afsnit: Frigørelse fra forældrene, Kap 25 

Afsnit: Forskellige tilknytningsstile,  

Artiklerne: ”Det er synd for børn, der ikke bliver skældt ud” og 

Skældud er skidt for børn 

3. Omsorg, omsorgssvigt, sårbarhed og resiliens 

Litteratur: Kap. 8 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt Afsnit: 

Indledning, seperationsreaktioner, Spædbarnsdepression og 

hospitalisme, De rumænske børnehjem, Omsorgssvigt, Børns 

reaktioner på omsorgssvigt, Risiko og resiliens 

Dokumentar: Er du mors lille dreng? 

Videoklip med Jørn som 19 årig 

Omfang 5 lektioner, hvilket svarer til 7,5 timer 

Særlig fokuspunkter Opvækst og udvikling, selvkontrol, Erik Erikson og Daniel terns 

udviklingsteorier, ansigtsduetter, fire opdragelsesstile: Autoritativ, 

Eftergivende, Autoritær og Uinvolveret, tilknytningsstile, 

seperationsreaktioner, spædbarnsdepression, hospitalisme, 

tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt: Vanrøgt, fysiske overgreb, 

fysiske overgreb, psykiske overgreb, seksuelle overgreb, det sårbare 

barn.  

Berørte kernestofområder Opvækst og udvikling 

Opdragelse 

Ungdom og det voksne menneske 

Omsorg, omsorgssvigt 

Sårbarhed og resiliens 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde og selvstændigt arbejde, dokumentar og filmklip og 

forsøg 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Dette skal gerne give eleverne indsigt i, hvordan vi påvirkes af vores 

opvækst og udvikling og der er mange forskellige faktorer der spiller 

ind i forhold til dette. Herigennem får eleverne en størrelse forståelse 

i forhold til hvor forskellige kunder er og årsagen hertil.  

 

Undervisningsforløb 6 EO Branding: Tværfagligt projekt 
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Indhold EO Branding: Tværfagligt projekt: Medarbejdertrivsel hos Salling 

Group 

Litteratur: Kap. 3 Videnskab og metode, afsnit: Metode, 

Spørgeskemaundersøgelse og Kritisk vurdering af undersøgelser”. 

Kap. 13 Viden, læring og motivation Afsnit: Motivationsprocesser. 

Kap. 20 Kommunikation Afsnit: Nonverbal kommunikation, 

Konflikter. Kap. 21 Socialpsykologi Afsnit: Gruppepres og social 

kontrol, Roller og Intergruppekonflikter. Kap. 18 

Personlighedspsykologi Afsnit: The big five og Den forsigtige og den 

risikovillige type. Kap. 20 Kommunikation Afsnit:  Supplerende 

tekster ”Smalltalk”. Kap. 23. Stress og coping. Kap. 33 Psykologiske 

feltundersøgelser Afsnit: Spørgeskemaundersøgelse. Artikel ”Kom fra 

ulve til girafsprog”, Viki Kofoed, Væksthus for Ledelse 

Omfang 3 lektioner, hvilket svarer til 4,5 timer 

Særlig fokuspunkter Kommunikation, nonverbale koder, medarbejdertrivsel, den 

kvantitative metode, konflikter og konflikthåndtering, 

motivationsprocesser, ulve- og girafsprog, nonverbale koder, 

smalltalk, the big five, stress og coping, roller, gruppepres, social 

kontrol, viden, læring og motivation. 

Berørte kernestofområder Kommunikation 

Tværfagligt arbejde med psykologi, erhvervsjura, dansk og 

samfundsfag/afsætning 

Den kvantitative metode 

Væsentlige arbejdsformer Øvelser, casearbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde, filmklip, 

arbejde med den kvantitative metode, EO1 projekt 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Det er vigtigt at kunne kommunikere i erhvervslivet bla. for at undgå 

misforståelser 

Tværfagligt arbejde finder konstant sted i erhvervslivet og dette 

trænes herigennem  

 

Undervisningsforløb 7 Adfærd (Ondskab) 

Indhold Adfærd (Ondskab): 

Litteratur: Kap. 16 Afsnit: Indledning, Optakten, Det ubevidste, 

Seksualdriften, Den psyko-seksuelle udvikling, 

Personlighedsmodellen, Forsvarsmekanismer. Kap. 24 Afsnit: Intro, 

Aggressionens natur, Opvækstens betydning, Fravær af empati, 

Moralsk frakobling og Det onde som frihed. Kap. 9: Supplerende 

tekst ’Psykopaterne’.  

Artiklen ”Psykopater i jakkesæt”.  

Dokumentar: En morder vender hjem. Filmklip med Daniel Rye 

Omfang 3 lektioner, hvilket svarer til 4,5 timer 
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Særlig fokuspunkter Psykoanalyse, personlighedsmodellen: Det´et, Jeg´et, Over-jeg´et. 

forsvarsmekanismer: Fortrængning, projektion, identifikation, 

forskydning, fornægtelse, rationalisering, regression, 

reaktionsdannelse og sublimering. Aggression, ondskab, opvækstens 

betydning, empati, psykopat. Fire typer ondskab: Den sadistiske, den 

instrumentelle, den idealistiske og den dumme ondskab 

Berørte kernestofområder Adfærd 

Ondskab 

Væsentlige arbejdsformer Gruppearbejde, casearbejde, individuelt arbejde og dokumentar 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Herigennem får eleverne indsigt i hvordan det kan være at have en 

ond chef og indsigt i hvordan de kan agere.  

 

Undervisningsforløb 8 Individuelt emne og repetition 

Indhold Individuelt emne og repetition:  

Fokus på alt tidligere materiale samt cases 

Fordybelse i det individuelle emne 

Informationssøgning efter relevant empiri 

Omfang 15 lektioner, hvilket svarer til 22,5 timer 

Særlig fokuspunkter Fordybelse i det individuelle emne 

 

Berørte kernestofområder Det individuelle emne 

Repetition 

Casetræning 

Væsentlige arbejdsformer Selvstændigt arbejde og gruppearbejde 

Kompetencer til 

erhvervslivet 

Gennem det individuelle emne fordyber eleven sig i et emne som 

direkte eller indirekte har betydning for deres uddannelsesretning.  

 

Alle undervisningsforløbene præsenteres 

KERNESTOF 

Kernestofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Intro, personlighed og 

identitet 

Introduktion til psykologi 

Identitet og personlighedspsykologi 

Ungdom og senmodernitet 

Stress og coping 

Intro til faget emner Introduktion den mangfoldige psykologi 

Socialpsykologi Social adfærd 

Gruppepsykologiske processer 

Gruppens betydning for individet 

Kommunikation i sociale og faglige sammenhænge og på digitale medier 

Stereotyper 

Fordomme 

Diskrimination 

Kognition og læring Læring 

Motivation  



Psykologi C 

 

Side 6 

Hukommelse 

Perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig 

selv og omverdenen 

Udviklingspsykologi Opvækst og udvikling 

Opdragelse 

Ungdom og det voksne menneske 

Omsorg, omsorgssvigt 

Sårbarhed og resiliens 

Relationer Kommunikation 

Tværfagligt arbejde med psykologi, erhvervsjura, dansk og 

samfundsfag/afsætning 

Den kvantitative metode 

Adfærd Adfærd, ondskab 

Individuelt emne og 

repetition 

Det individuelle emne 

Repetition 

Casetræning 

  

 

SUPPLERENDE STOF 

Supplerende stofområder Faglig inspiration - koblingen til erhvervslivet 

Relationer og metode 

(EO1: Tværfagligt projekt) 

Det er vigtigt at kunne kommunikere i erhvervslivet bla. for at undgå 

misforståelser 

Tværfagligt arbejde finder konstant sted i erhvervslivet og dette 

trænes herigennem 

Adfærd (Ondskab) Gennem det individuelle emne fordyber eleven sig i et emne som 

direkte eller indirekte har betydning for deres uddannelsesretning. 

 

UNDERVISNINGSPRINCIPPER OG PROGRESSION  

Forløbet er erhvervsrettet, varieret og så vidt muligt helhedsorienteret. Der er lagt hovedvægt på de 

emner, som er mest anvendelige i forhold til erhvervslivet. Således skal eleverne gerne opnå en 

sammenhængende forståelse for de psykologiske forhold, som undervisningen omfatter, set i relation 

til deres uddannelse og uddannelsesretning.  

For at opnå dette inddrages blandt andet psykologiske problemstillinger og cases, som vedrører 

elevernes erfaringsverden med relevans for egen personlig udvikling, uddannelses og 

uddannelsesretning.  

Eleverne skal gerne få en oplevelse af at de kan bruge de forskellige metoder, teorier og strategier i 

praksis i deres eget liv og i erhvervslivet.   

I undervisningen er der forskellige eksperimenter, øvelser og forsøg, som gerne skal appellere til 

elevernes nysgerrighed og innovative kompetencer. De forskellige erhvervsrettede cases giver 

mulighed for kreativitet og innovation.  
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Gennem undervisningen henvises ligeledes løbende til deres EOP, som eleverne skal i gang med på 2. 

sem. af studieåret. Gennem henvisninger til deres EOP inspireres eleverne til, hvordan psykologi kan 

indgå i en EOP. Dette kan hjælpe eleverne på vej gennem afklaring til at træffe det bedst mulige valg 

ift. valg af fag til deres EOP. 

Igennem EO1 arbejder eleverne med et tværfagligt projekt om Salling Group, hvor fagene: Dansk A, 

Samfundsfag/afsætning B, erhvervsjura C ligeledes indgår.  

Gennem forløbet forsøges det at træne koblingen mellem teori og praksis blandt andet gennem 

visuelle elementer som dokumentar og filmklip.  

Eleverne skal gerne opnå en større indsigt i deres egne kompetencer og persontype, som kan være 

med til at stille dem stærkere i erhvervslivet.  

De faglige mål er styrende for den pædagogiske tilrettelæggelse og sikrer elevernes faglige 

progression med inddragelse af det supplerende stof.  

IT INDDRAGES I UNDERVISNINGEN 

IT anvendes løbende som et naturligt redskab i undervisningen blandt andet gennem inddragelse af 

filmklip, dokumentarer, quizzer, online tilgængelige materialer og øvelser. Formålet er både at skabe 

varieret undervisning, når dele af undervisningen eksempelvis visualiseres gennem filmklip samt 

træning af brug af IT og øge elevernes studiekompetencer.   

Gennem temaet kommunikation er der ligeledes fokus på kommunikation på de sociale medier. 

Herigennem styrkes elevernes digitale dannelse og indsigt i online kommunikation.  

It og digitale medier anvendes desuden til samarbejde, vidensdeling, informationssøgning, formidling 

til støtte for elevernes faglige udvikling og styrkelse af deres studiekompetencer.  

EVALUERING 

I psykologi indgår både summative og formative evalueringer. Eleverne afleverer løbende små og 

større afleveringer. Nogle opgaver får de skriftligt respons på og andre mundtlig respons. En 

væsentlig del af undervisningen er ligeledes feedback og feedforward. Eleverne er ligesom 

underviseren også med til at give feedback og forward.  

Halvvejs i forløbet får eleverne en halvvejs standpunktskarakter og viden om, hvordan de kan 

forbedre deres standpunkt.  

I slutningen af forløbet fremlægger eleverne mundtligt deres individuelle emne, hvor de får feedback 

og feedforward fra deres medstuderende og underviser.  

EKSAMINATIONSGRUNDLAG  

Eksaminationsgrundlaget i psykologi er den udleverede case og elevens præsentation af case og 

underspørgsmål.  

BEDØMMELSESGRUNDLAG  
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Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven.  

Eleverne får én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.  

BEDØMMELSESKRITERIER 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad elevens præstation opfylder de faglige mål.  

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges desuden vægt på følgende: 

1. Eleverne kobler teori og praksis gennem modeller, teorier og faglige begreber fra 

undervisningen.  

eksempelvis psykologiske og sociale. 

2. Eleverne perspektiverer og vurderer de erhvervsrettede cases til deres egen 

uddannelsesretning eller andre emner fra undervisningen.  

3. Eleverne sammenligner og redegør for menneskets udvikling. Herunder betydningen af miljø, 

social arv og kultur.  

4. Med udgangspunkt i erhvervsrettede cases udarbejder, uddyber og begrunder eleverne deres 

løsningsforlag og overvejelser.  

5. Eleverne udvælger og vurderer kritisk deres valg af psykologisk viden fra forskellige kilder til 

løsning af de erhvervsrettede cases.  

 

 


