
Grundtest i Psykologi 2a utifrån filmen Consuming Kids 

Varje fråga behandlar olika kunskapskrav i kursen och är primärt formulerade för att testa grunderna 

i dessa kunskapskrav.  

Hela lektionstiden används, anteckningar och övrigt kursmaterial får användas. Använder du en 

extern källa som inte finns på hemsidan (psykologi.weebly.com) behöver du källhänvisa till denna. 

När du skrivit klart ska dokumentet ligga i din inlämningsmapp för kursen och även mailas till 

fredrik.carlsson.vrg@analys.urkund.se   

 

1. Hur skulle du beskriva de psykologiska utmaningar som filmen presenterar? Med andra ord 

vilka är de främsta psykologiska risker och utmaningar som läggs fram? Lyft fram några 

punkter som du sedan utgår ifrån vid övriga frågor. (max 200 ord) 

 

2. Hur påverkar dessa utmaningar vår utveckling och vår personlighet? Ge exempel på två olika 

personlighetsteorier och två olika utvecklingsteorier och visa på hur de risker som framhålls i 

filmen kan påverka oss utifrån dessa teorier. Beskriv även kort hur du relaterar till saker i din 

omgivning (som påminner om de i filmen) och hur du anser att de påverkat din utveckling 

och personlighet. (max 300 ord)  

 

3. Vilka av ovanstående teorier anser du bäst förklarar hur våra tankar, känslor och personlighet 

påverkas? Jämför de teorier du har använt och kritisera dessa. (max 200 ord)  

 

4. I filmen pratar man om ökad risk för olika psykologiska problem som till exempel depression 

eller ångest. Hur skulle du utifrån ett arv/miljö-perspektiv (t.ex. genetisk känslighet, 

biologiska faktorer i relation till vad man utsätts för) förklara vilka som löper större risk för 

dessa psykologiska problem? (max 300 ord) 

 

5. Ge något exempel på hur en behandlingsmetod skulle kunna sättas in för att hjälpa individer 

som kan ha utvecklat dessa problem. Hur fungerar grunden i denna behandling utifrån det 

perspektiv det härstammar ifrån. (max 200 ord) 

 

6. Hur tror du att de livsstilar, kulturer och medier som barnen påverkas av i filmen kan skapa 

sociala problem och hur stort tror du att detta inflytande är över exempelvis normer och 

attityder i samhället? Utifrån dina egna erfarenheter, anser du att konsumtionssamhället och 

sociala medier kan skapa psykologiska påfrestningar för individer i ett samhälle? (max 300 

ord) 

 

Följ ordgränsen och var noga med att använda modeller i de frågor där de blir relevanta. Visa med 

exempel hur de psykologiska teorier och modellerna används. Modeller räknas inte in i ordgränsen.   

Lycka till! 
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