Psykologi i SRP’en:
På studieretningen Engelsk A, Psykologi B og Samfundsfag B kan psykologi indgå i SRP’en i kombination
med engelsk eller samfundsfag (dvs. kun for de elever, der har valgt samfundsfag på A-niveau).
I SRP’en kan psykologifaget bidrage til at undersøge psykologiske problemstillinger ved hjælp af
psykologiske teorier og psykologiske undersøgelser.

Eksempler på opgaveformuleringer i engelsk og psykologi

1.
Der ønskes en redegørelse for Aspergers syndrom – herunder symptomer og muligheder for behandling.
Endvidere ønskes med udgangspunkt i psykologifaglig viden en kritisk vurdering af muligheder for at støtte
en person med Asperger.
Der ønskes en analyse og fortolkning af Mark Haddons roman ’The Curious Incident’ of the Dog in the NightTime (2003). I analysen skal indgå en karakteristik af drengen Christopher med særligt fokus på, hvordan
hans sygdom påvirker hans hverdag samt hans relationer til omverdenen. Endelig ønskes en kort diskussion
af i hvilket omfang bogens beskrivelse af Christopher svarer til den psykologifaglige viden om Asperger.
2.
Redegør for to forskellige psykologiske teorier om ondskab, idet du fokuserer på psykologiske påvirkningsstrategier, der fremmer ondskab.
Med udgangspunkt heri skal du give en tekstanalyse af 2-3 selvvalgte avisartikler på engelsk eller
amerikansk, som omhandler militærfolkenes adfærd og oplevelser i fængslet med særlig henblik på,
hvordan de selv begrunder deres handlinger, herunder autoriteters betydning.
Diskutér på et psykologifagligt grundlag, om de handlinger, som blev udført at militærfolkenene i Abu
Ghraib repræsenter en form for ondskab. Endelig ønskes en diskussion af ansvaret for hændelserne i Abu
Ghraib fængslet, og om man kan gøre noget for at forhindre, at noget lignende sker igen.

Eksempler på opgaveformuleringer i samfundsfag og psykologi

Hvorfor er unge indvandrere overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne?
1. Redegør for udviklingen i ungdomskriminaliteten i dagens Danmark.
2. Redegør for relevante psykologiske og sociologiske teorier, der kan forklare årsager til
ungdomskriminalitet
3. Gør rede for de retspolitiske holdninger hos udvalgte politiske partier.

4. Analysér med udgangspunkt i din teoretiske redegørelse selvvalgt empiri med henblik på at
afdække årsager til kriminalitet blandt unge indvandrere.
5. Diskuter på baggrund af din redegørelse og analyse, hvordan man bedst nedbringer kriminaliteten
blandt unge indvandrere. Vurdér i denne forbindelse de udvalgte partiers retspolitiske holdninger.

Konkurrencestatens 12-talspiger
1. Gør rede for Danmarks udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat. Kom herunder ind på, hvilken
indflydelse denne udvikling har på uddannelsessystemet
2. Gør rede for de politiske partiers uddannelsespolitiske holdninger.
3. Redegør for udvalgte psykologiske motivationsteorier.
4. Analyser selvvalgt empiri med henblik på at afdække, hvilken slags motivation der fremmes i det
nuværende uddannelsessystem
5. Vurdér med udgangspunkt i din analyse de menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser af
konkurrencestaten.

