Psykologi C 3. årgang valgfag HHX 2018 -2019
Business College Syd
Lotte Frandsen

Emner

Kapitel og udgave

Introduktion til psykologi

Psykologi – aktuelle teorier og nyere forskning af Ulla Søgaard
Psykologiens veje kap.3
Film: Den mangfoldige psykologi på 6 minutter – Systime
https://www.youtube.com/watch?v=g8TSJpr2z-c
Hvad er det første du husker:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/hvad-er-det-foerste-du-husker-4-ud-af-10har-et-fiktivt-foerste-minde
Fra Celle til Selfie område 2 Personlighed
Kønsidentitet og kønsroller
Køn og kønsforskelle kap. 4 - Psykologiens veje 3. udgave
Stress & Coping kap. 23 - Psykologiens veje 3. udgave
Fra Celle til Selfie område 3 Individ i det senmoderne samfund
Refleksiv selvidentitet
Individet i det senmoderne samfund
The Big Five – Systime
Eksistentiel og humanistisk psykologi kap.17 - Psykologiens veje 3. udgave
Voksenlivet kap.27 - Psykologiens veje 3. udgave
Nervøse tilstande – del af kap. 30 i Psykologiens veje
TED-talk
https://visionone.co.uk/ocean-personality-types/
links til personlighedstests
https://www.123test.com/big-five-personality-theory/
https://www.jobindex.dk/persontypetest
Kønsneutral opdragelse (efter ”Fra Bruce til Brenda”) https://videnskab.dk/kultursamfund/forsker-verden-kan-laere-af-sveriges-koensneutrale-tiltag
https://theworldnews.net/dk-news/imamens-datter-i-sportstop-og-tights-jeg-far-en-heltmasse-kommentarer

Links, film, supplerende
materialer mv. til introduktion til
psykologi

Personlighed, identitet,
kønsroller & den senmoderne
samfund
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Udviklingspsykologi

Livskvalitet – et spil om hvilke værdier, som giver livskvalitet
Anders "Anden" Matthesen om at stemme, stoffer, forbud, offermentalitet, mm..:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJXlAcxUajU
Eget udviklet materiale til Livsbuen
Sandheden om personligheden, film: http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=1&page=3&pageSize=10&search=michael%20mosley&orderby=title&SearchID=426a8d1
b-5654-4958-b408-b784023f1e56&index=6
Selvopfattelse i det lykkelige land: https://www.youtube.com/watch?v=3LlpCQ5ZFv8
COCIO-reklame: https://www.youtube.com/watch?v=VVJGpohZsS0
”Den første date – helt privat” introvert/ekstrovert
http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=021602292115
Eget udviklet materialer til ”Den første date helt privat”
Fra Celle til Selfie s. 10 -18, s. 24 -27, s.32-39, s. 148 -155
Psykologiens veje 3. udgave - kap. 6 Udviklingspsykologi
Psykologiens veje 3. udgave - kap. 7 Småbarnet
Psykologiens veje 3. udgave - kap. 8 Tilknytningsforstyrrelser & omsorgssvigt

Links, film, supplerende
materialer mv. til
Udviklingspsykologi

Sporløs https://www.dr.dk/tv/se/sporloes-saeson-2016/sporloes-2/sporloes-3-8-3
Kort film og det´et, jeg´et og overjegét:
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4886
Ansigtsduetter: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=5010
Johan Cullberg, Krise & udvikling – oversigt.
Er du mors lille dreng og Er du mors lille dreng -10 år efter samt Mors lille dreng på egne
ben - Udvalgte dele af TV udsendelser.
Tegn din livsbue med ”peakpunkter” og mål
Uddrag af artikel fra: http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2005/172005/resiliens%20-%20naar%20boern%20klarer%20%20sig%20-%20trods%20alt.aspx
d.17.10.2016

Psykologi C 3. årgang valgfag HHX 2018 -2019
Business College Syd
Lotte Frandsen
Mindeværdige øjeblikke Psykologi 07/2012
Forsvarsmekanismer:http://www.denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Psykolo
gi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/forsvarsmekanismer
Personlighedsmodeller: https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4886
Eget udviklet materiale med forsvarsmekanismer
Harlows abeforsøg:
https://www.youtube.com/results?search_query=harlows+abefors%C3%B8g
Rumænske børnehjemsbørn:
www.youtube.com/watch?v=RAzYhj0mWNM&index=15&list=PLudwm4mkbOAqyAed5na
th601-Smz2hGEG
Psykiatrifonden resilliens - http://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-ogtemaer/arbejdsliv/arbejdsliv-trivsel-og-stress/indre-robusthed-er-et-vigtigt-vaaben-modstress.aspx

Kognitiv psykologi

Demensven – Kognitive strategier
Kap. 11 Kognitiv psykologi
Kap. 13 Viden, læring og undervisning
Kap. 15 Intelligens

Alle nævnte kapitler i Psykologiens veje 3. udgave
Links, film, supplerende
materialer mv. til
Kognitivpsykologi

Huskeopgave med blyant/computernoter
Opmærksomhedstest: https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
Opmærksomhedstest: https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
Opgave med stereotyper
Opgave med korttidshukommelsen
Opgave med første håndsindtryk(foto)
Farlige forklaringer:
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=1&page=1&pageSize=6&index=1&searc
h=titel:%20Farlige%20forklaringer&orderby=title&SearchID=03afebc7-e256-4f81-88aaeb52af00c6db
Mnemoteknik: https://www.youtube.com/watch?v=HoVlQjPnNlQ
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Socialpsykologi

Reversibel tænkning: https://www.youtube.com/watch?v=R3U_T6C9NtU
Mange intelligenser test:
http://www.dr.dk/DR2/VidenOm/Temaer/Intelligens/20070220151957.htm
HALO- effect: https://www.youtube.com/watch?v=ZuometYfMTk
Gode vaner er nødvendige for at vi kan bryde dem: https://www.kristeligtdagblad.dk/debat/gode-vaner-er-noedvendige-vi-kan-bryde-de-daarlige
Eget udviklet materialer til repetition af emnet.
Kap. 9 Fra behavioristisk til social – kognitiv læringsteori
Kap. 20. Kommunikation
Kap. 21 Socialpsykologi

Alle nævnte kapitler i Psykologiens veje 3. udgave
Links, film, supplerende
materialer mv. til
Socialpsykologi

Metode

Lær Pavlos hund at gø
Http://Www.Nobelprize.Org/Educational/Medicine/Pavlov/Index.Html
Aschs forsøg om konformitet: Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Tyih4mkcfja
Anders Mattesen om danskheden
https://www.youtube.com/watch?v=-kP-xhFWkFY
Autoritet & Lydighed. Milgram
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
The Heist:
https://www.youtube.com/watch?v=Xxq4QtK3j0Y
Roberts Cave:
https://www.youtube.com/watch?v=8PRuxMprSDQ
Film: Menneskedyret i Flokken (3)
Øvelse med chokolade og holdninger.
Eget udviklet materiale med brug af områdets begreber.
Kap. 3 Metode Psykologiens veje 3. udgave
Eget udviklet materiale til metode

