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Fag og niveau
Beskrivelse af fagets niveau
(A,B,C), fagets overordnede
formål, indhold og opbygning.
Evt. særlige krav til
forudsætninger for at kunne
følge faget.

Psykologi B
Faget beskæftiger sig med psykologi og hvordan mennesker sanser,
tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig igennem livet. I psykologi
som fjernundervisning er indhold og pensum stort set det samme som i
holdundervisningen.
Der er 8 moduler som demonstrerer fagets område, hvert modul består
af 2-3 modulopgaver. I de forskellige moduler gennemgås forskellige
psykologiske teorier og metoder. Metode trænes sideløbende sammen
med synopsis som er den centrale del af eksamen.
Tilmelding til psykologi B forudsætter, at du allerede har læst psykologi Cniveauet. Uddannelsestiden er 125 timer + lektier. Af moduloversigten
fremgår et skønnet tidsforbrug hvor læsning og opgavetid er individuel.

Oversigt over moduler og
emner:
Modul 1

De psykologiske retninger - Introduktion til fagets begreber,
menneskesyn og psykologiske metoder.
•

2 opgaver

•

ca. 20 sider

•

ca. 10 timer

Modul 2
Udviklingspsykologi – fokus på menneskets udvikling i et livslangt
perspektiv, samt familiens betydning for udvikling
•

2 opgaver

•

Ca. 35 sider

•

Ca. 15 timer

Modul 3
Kognition og læring – fokus på psykologiske, sociale og kulturelle
forholds betydning for læring, motivation og hukommelse. Samt
perceptionen og tænkningens betydning for menneskets forståelse af
omverdenen.
•

3 opgaver

•

Ca. 50 sider

•

Ca. 25 timer
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Modul 4
Neuropsykologi og intelligens - fokus på strukturer og processer i
hjernen, som har forbindelse med menneskets tanker, følelser og
adfærd. Derudover har vi fokus på intelligens og hvorvidt det er arv eller
miljø som påvirker den.

Modul 5

•

2 opgaver

•

Ca. 35 sider

•

Ca. 15 timer

Socialpsykologi - fokus på gruppepsykologiske processer og social
indflydelse, samt interpersonel kommunikation og kulturpsykologi.
•

Ca. 2 opgaver

•

Ca. 30 sider

•

Ca. 20 timer

Modul 6
Personlighed og identitet - fokus på selv, identitet og personlighed. Hvad
vil det sige at være menneske i det senmoderne samfund.
•

2 opgaver

•

Ca. 30 sider

•

Ca. 15 timer

Modul 7
Psykologiske metoder - fokus på psykologiens forskningsmetoder.
Herunder etik og feltarbejde. Her skal du selv lave en feltundersøgelse uf
fra videnskabelige psykologiske forskningsmetoder.
• 2 opgaver
• ca. 11 sider
• ca. 15 timer

Modul 8

Kontakt

Repetition og eksamenstræning - fokus på synopsis fremstilling
•

2 opgaver

•

Ca. 15 timer

studvejl@randershfvuc.dk

