
 

 

Kalendarium för Psykologi 1- HT2019 (VT2020) 

 

 
 

Classroom  webbplats  öppet dokument  joni.stam@falun.se   Sitter i rum 508 på Lugnet 

vecka? 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 03 
 

Vecka Måndag: 8:30 - 9:55 Onsdag: 8:30 - 9:55 
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Introduktion: Psykologi 1 

● Presentation av lärare 

● Presentation av elever 

● Grupparbete med nyckelord 

● Urval: nyckelord (definiera ordet) 

● Dokumentera arbetet i öppet dokument 

● Grupparbete med nyckelord 

○ Presentera arbetet i öppet dokument 

○ Länkar till: Bildspel 1, Bildspel 2, Bildspel 3, Bildspel 4, Bildspel 5 och 

Bildspel 6,  

● Testa dina kunskaper: ordruta med orden vi jobbat med (max 20p) 

● Plugga orden i ordmolnet (orden är klickbara) inför testet nästa vecka. 
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Begrepp inom psykologin: test 

10 ord inom psykologi (1) 

10 ord inom psykologi (2) 

10 ord inom psykologi (3) 

9:30 Presentation: webbplats och introduktion socialpsykologi 

Flippat klassrum: läs s.192 - s.194 (fram till fundera) 

Genomgång av test: (1), (2) och (3) och svåra ord i meningar (6) 

Socialpsykologi 

● 8:45 - 9:20 Grupparbete: konstruera tre frågor till texten ni läst (flippat klassrum) 

och dela dem med en annan grupp. Dela frågorna via öppet dokument. Besvara 

frågorna som ni får. 

● Inleda se spelfilmen: The Wave (00:00 - 18:29) 
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● Filmsnack utifrån bildspel: The Wave och filmklipp 

● Fortsätta se spelfilmen: The Wave (18:29 - 44:00) 

● Grupparbete: besvara frågan: “Hur kunde de [klassen] bara låta det ske?” 

(arbetsmaterial) 

● Ingen lektion eftersom jag ska på GDPR-utbildning. Eget arbete med Ledarskap, 

Socialisation och konformitet, Roller och Status, Normer & värderingar. 

● Gör följande formulär: The Wave: roller för att få närvaro för lektionen; dead line 

söndag 15/9. Du får gärna göra uppgiften tillsammans med någon, men glöm inte 

att skriva bådas namn i formuläret. 

http://larare.at/organisation/kalendarium_forklaring.html
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/startsida
https://docs.google.com/document/d/1UPFCuM422jbrYGAfmgOP0NAm93DSxqDcmX3XXnf_nZM/edit?usp=sharing
mailto:joni.stam@falun.se
https://www.vecka.nu/
https://docs.google.com/presentation/d/1jfQNxaouh1NGccIRqV8D5z8RicSnwADv2k9gHQPZvXs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UPFCuM422jbrYGAfmgOP0NAm93DSxqDcmX3XXnf_nZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UPFCuM422jbrYGAfmgOP0NAm93DSxqDcmX3XXnf_nZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1BTvtJ1kITAh8YGXZDGlBU1rP86GRsxw26rp5TKldOckrvg/viewform?usp=sf_link
https://larare.at/ordmoln/ordmoln_psykologi.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeykRgQfEFi-_eqJroQVR19CpzGTQARMhY_H9_uAt46XUqzxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSInkM3assf6syV-wWvzznriaImvh4H7oE83Z9loM1KY_xmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesV6mMMZmvamgOWER0elgWqfz6H_MOr7-RBp6D1PeFIuQVZw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1ORmQtV02AKgc52HDr26QqQCDD1i1pD2W/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeykRgQfEFi-_eqJroQVR19CpzGTQARMhY_H9_uAt46XUqzxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSInkM3assf6syV-wWvzznriaImvh4H7oE83Z9loM1KY_xmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesV6mMMZmvamgOWER0elgWqfz6H_MOr7-RBp6D1PeFIuQVZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejncGLDRf7E4DSLHEIFLXiFPNm651wKKDZaqSW3YCy7EKIhg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/chjQZfcvZmc
https://docs.google.com/presentation/d/19LQOHoCIBZLswDAUuIi_HpvLgGkwtEW2eOsdSfU29ms/edit?usp=sharing
https://youtu.be/3WasM6GwByo
https://youtu.be/chjQZfcvZmc
https://larare.at/ledarskap/film_och_ledarskap.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnT_NLFGHurTCU_bqF4eHHwFvRcM9uClxvt_INk16HExKsiw/viewform?usp=sf_link
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● Återkoppling: The Wave 

● Gruppsykologi: roller (bildspel) 

● Se Milgrams experiment 00:00 - 21:34 

○ Filmsnack med klasskamrat 

○ Filmsnack i helklass 

Jobba vidare med Milgrams experiment 21:34 - 41:42 

Grupparbete: välj tre frågor av tio som finns i Öppna dokumentet. En i gruppen dokumenterar 

arbetet. 

Flippat klassrum: Läs Påverkan och lydnad s.205, Grupptryck s.206 och Milgrams 

lydnadsexperiment s.206 ur Cronlunds bok (länk) 
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Återkoppling: Milgram 

Grupparbete: lägg in era svar på tre frågor i Öppna dokumentet.  

Återkoppling: flippat klassrum; diskutera Konformitet (synonymer: överensstämmelse, 

likformighet, likhet, samstämmighet, enhällighet, kongruens, symmetri) och 

grupptryck; illustrera med hjälp av sprinklerexperimentet. Se Ash Conformity 

experiment och social conformity.  

Grupparbete: formulera tre exempel på konformitet och tre exempel på grupptryck. 

Ha både positiva och negativa exempel. 

Flippat klassrum: fundera över dina egna fördomar (t.ex. vad du anser om vissa 

folkslag och vissa yrkesgrupper)  

 

Återkoppling: Grupparbete: formulera tre exempel på konformitet/grupptryck  

Föreläsning om normer 1 av 5, 2 av 5, 3 av 5, 4 av 5 och 5 av 5 till följande bildspel: Normer, 

stereotyper och stigmatisering 

Gör exit ticket 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1BAMOeT06HSHg5c4gP5IPwiuEzUgXefT10sivIuyNjrc/edit?usp=sharing
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204372
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%204372
https://drive.google.com/file/d/1ORmQtV02AKgc52HDr26QqQCDD1i1pD2W/view
https://youtu.be/TYIh4MkcfJA
https://youtu.be/TYIh4MkcfJA
https://youtu.be/o8BkzvP19v4
https://youtu.be/nXEk23tJpZM
https://youtu.be/JSLA3djL9Qw
https://youtu.be/cluZ0TZa4uQ
https://youtu.be/bOF0z0aQW90
https://youtu.be/P6SRwBC1t08
https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeixsL0L1k6S-psgpZXhqp1mOdD-mKaT8M1p_xdls_wmnvDRQ/viewform?usp=sf_link
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8:40 - 9:00 Introduktion: de psykologiska perspektiven (se bildspel). Välj perspektiv 

att fördjupa dig i och gå enbart på den föreläsningen. 

9:15 - 9:35 föreläsning 1: Det biologiska perspektivet 

● Gör följande formulär 

9:40 - 9:55 föreläsning 2: Det psykodynamiska perspektivet 

● Gör följande formulär 

Övriga: Grupparbete: diskutera normer, stereotyper och stigmatisering utifrån följande 

bildspel: Normer, stereotyper och stigmatisering och välj en av följande länkar att 

läsa: 

● UMO -  - om sex, hälsa och relationer 

● Genus på www.larare.at  

● Jämställdhet kontra Jämlikhet - ett förtydligande 

● Diskrimineringsombudsmannen - för lika rättigheter och möjligheter. 

● Revamp - lönsam mångfald 

● Genusfotografen: Tomas Gunnarsson  

● FI: Genusnormer gör pojkar till förlorare i skolan 

● Artikel av Joni Stam: Om jämställdhet och klossar 

● Examensarbete: Du är en flicka och du är en pojke  

 

8:30 - 8:50 föreläsning 3: Det behavioristiska perspektivet 

9:10 - 9:30 föreläsning 4: Det humanistiska perspektivet 

9:30 - 9:50 handledning för dem som behöver 

 

Övriga: Grupparbete: diskutera normer, stereotyper och stigmatisering utifrån följande 

bildspel: Normer, stereotyper och stigmatisering och välj en av följande länkar att läsa: 

● UMO -  - om sex, hälsa och relationer 

● Genus på www.larare.at  

● Jämställdhet kontra Jämlikhet - ett förtydligande 

● Diskrimineringsombudsmannen - för lika rättigheter och möjligheter. 

● Revamp - lönsam mångfald 

● Genusfotografen: Tomas Gunnarsson  

● FI: Genusnormer gör pojkar till förlorare i skolan 

● Artikel av Joni Stam: Om jämställdhet och klossar 

● Examensarbete: Du är en flicka och du är en pojke  
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8:40 - 9:00 föreläsning 5: Det kognitiva perspektivet 

9:00 - 9:55 Presentera grupparbete bara för mig: diskutera normer, stereotyper och 

stigmatisering, samt en av källorna ovan: max 10 min per grupp. Drop-in-system 

 

 

 

8:30 Vad händer? Vad ska jag göra? Varför ska jag göra det jag ska göra? 

8:45 - ? Presentera grupparbete bara för mig: diskutera normer, stereotyper och 

stigmatisering, samt en av källorna ovan: max 10 min per grupp. Drop-in-system 

Grupparbete med ett utav de psykologiska perspektiven  

Litteratur om perspektivet hittar du här. 

Inspelade föreläsningar om perspektiven hittar du här. 
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Grupparbete med ett utav de psykologiska perspektiven  

Det biologiska perspektivet  

A-gruppen B-gruppen 

 

Presentera grupparbete bara för mig: diskutera normer, stereotyper och stigmatisering. 

 

Grupparbete med ett utav de psykologiska perspektiven  

https://docs.google.com/presentation/d/1AepomxpxlFXMRHPy3wO4-DbOvzgQ2F9YzeFGnZavUWM/edit?usp=sharing
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/biologiska_perspektivet.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3B6LLwDMjP5rsy9-6KBgEpJkaVEb5Ed7sBHOABp8SNbFZHQ/viewform?usp=sf_link
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/biologiska_perspektivet.html
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/psykodynamiska_perspektivet.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBZFFQAtXe4EZ8KelF9-gDa2t4T6x2KtUPxMhIfk2EkZ4sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
https://www.umo.se/
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/genus.html
https://larare.at/svenska/moment/diverse/jamlikhet_jamstalldhet.html
http://www.do.se/
http://revamp.se/1001
http://www.genusfotografen.se/
http://feministisktinitiativ.se/genusnormer-gor-pojkar-till-forlorare-i-skolan/
https://docs.google.com/document/d/1wDDAVRgHVK3NAvNwA791B7CHG1jSVs8owAP2ZLKNjQI/edit?usp=sharing
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19943/1/gupea_2077_19943_1.pdf
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/behavioristiska_perspektivet.html
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/humanistiska_perspektivet.html
https://docs.google.com/presentation/d/1w2_NYWeLxitH3ns6mBzf7ElWVjyGpSlfyWOgbyMU4jQ/edit?usp=sharing
https://www.umo.se/
http://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/genus.html
https://larare.at/svenska/moment/diverse/jamlikhet_jamstalldhet.html
http://www.do.se/
http://revamp.se/1001
http://www.genusfotografen.se/
http://feministisktinitiativ.se/genusnormer-gor-pojkar-till-forlorare-i-skolan/
https://docs.google.com/document/d/1wDDAVRgHVK3NAvNwA791B7CHG1jSVs8owAP2ZLKNjQI/edit?usp=sharing
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19943/1/gupea_2077_19943_1.pdf
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/kognitiva_perspektivet.html
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/l%C3%A4robok?authuser=0
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/psykologi-1/fem-perspektiv/filmklipp?authuser=0


Det psykodynamiska perspektivet: fyra elever  

Det behavioristiska perspektivet 

A-gruppen B-gruppen 

Det humanistiska perspektivet: fem elever 

Det kognitiva perspektivet: tre elever 
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Muntliga redovisningar av ett psykologiskt perspektiv 

8:30 - 8:50 Det behavioristiska perspektivet (B-gruppen)  

8:50 - 9:10 Det biologiska perspektivet (A-gruppen)  

9:10 - 9:30 Det kognitiva perspektivet  

9:35 - 9:55 Det psykodynamiska perspektivet 

 

Muntliga redovisningar av ett psykologiskt perspektiv 

8:30 - 8:50 Det biologiska perspektivet (B-gruppen) (text) 

Jobba med formulär  

8:50 - 9:10 Det humanistiska perspektivet  

9:10 - 9:30 Det behavioristiska perspektivet (A-gruppen)  - (text) 

Jobba med formulär  

9:35 - 9:55 Genomgång av Examinationsuppgift  
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https://docs.google.com/document/d/150zQNAL-9clhZ3-6VpH81M0WMdvjFi3tsrMnC4oq0Oo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCc2O3W9lb85_Zvh9otXwAutZgeLoQl3tSzPsD6CvpM5UvBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/189CTtrekbC5JCmv8kRS11LRTZ0hAc2PjJhkY9DlxUaA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc99ny8eN0xLZ7d52FsPJmdqI7Ajc6lgL2O6gydgDkbFeFmw/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/psykologi-1/kursexamination
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Återkoppling: psykologiska perspektiv 

formulär: biologiska perspektivet (visa) 

formulär: behavioristiska perspektivet (visa) 

formulär: humanistiska perspektivet (gör) 

formulär: kognitiva perspektivet (gör) 

formulär: psykodynamiska perspektivet (gör) 

Återkoppling: psykologiska perspektiv 

formulär: humanistiska perspektivet (visa) 

formulär: kognitiva perspektivet (visa) 

formulär: psykodynamiska perspektivet (visa) 

 

Arbete med examinationsarbete (för att sätta uppgiften i relation till kunskapskraven kan du 

kika på följande filmklipp som avhandlar kursens styrdokument. 

46 

Psykologins historia 

● Föreläsning till bildspel - Gör exit ticket efter föreläsningen (se gärna 

filmklipp) 

● IPA: Psykologins historia 

 

Arbete med examinationsarbete 

Psykisk (o)hälsa: Stress och psykologi (film) 

Läs gärna mina anteckningar i öppet dokument 

Gör formulär: stress och prestation (individuellt eller i mindre grupp på max 4 

personer) 

Arbete med examinationsarbete 

Drop-in handledning 
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Titta på dokumentär: In i vårt psyke 00:00 - 27:00 

 

 

Fortsätta titta på dokumentär: In i vårt psyke 27:00 - 49:00 

Frågor: 

1. Vad är empati? 

2. Går det att mäta empati? 

3. Är empati en biologisk färdighet eller psykosocial konstruktion? 

4. Hur kan man uttrycka känslor om man saknar förmågan att känna empati? 

5. Varför är empati viktigt för självkännedom? 

6. Empati har en social funktion; utveckla. 

7. Varför har vi känslor? Fördelar och nackdelar? 

8. De flesta av våra beslut baseras på logiska grunder, men egentligen drivs vi av 

känslor. Vi är alltså inte speciellt rationella. Utveckla. 

9. Är logiska beslut alltid en efterkonstruktion? 

10. Varför söker människan söker medvetet efter risker? 

 

Känsla 

Empati; mening och funktion? 

Glädje - sorg 

“Alla handlingar grundas utifrån känslan 

av rätt; till och med de felaktiga.” 

Subjektivt utgångsläge 

Framgång? 

Logik 

“Måltänk” 

Orsak - verkan 

Energiåtgång: spara eller investera 

Handling - vila 

Utöka sannolikheten att lyckas/gå vidare 

“Människan är ett rationellt djur”  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCc2O3W9lb85_Zvh9otXwAutZgeLoQl3tSzPsD6CvpM5UvBw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc99ny8eN0xLZ7d52FsPJmdqI7Ajc6lgL2O6gydgDkbFeFmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1rjk9iLsgtYW7sD9CMHYisgvKzjOMmabguIRbIRrVNRr0Aw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCX7yXGsU_tqgsv2oZEV9euHRp3VgrWhom2JjJoZMXU7WpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaC_qRhQQqj8SmdJFvR7xjHDyfqsw-epnQz85M999TCrYU3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1rjk9iLsgtYW7sD9CMHYisgvKzjOMmabguIRbIRrVNRr0Aw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezCX7yXGsU_tqgsv2oZEV9euHRp3VgrWhom2JjJoZMXU7WpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaC_qRhQQqj8SmdJFvR7xjHDyfqsw-epnQz85M999TCrYU3g/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/styrdokument/psykologi-1?authuser=0
https://larare.at/psykologi/moment/psykologins_historia.html
https://docs.google.com/presentation/d/1tZ8Nu9LydGnwfG_CqKSrVKLA5IyaHSn36agh2Zl9eXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeixsL0L1k6S-psgpZXhqp1mOdD-mKaT8M1p_xdls_wmnvDRQ/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/udO9rvMuYq4
https://larare.at/psykologi/moment/psykologins_historia.html
https://larare.at/psykologi/moment/moment_05/stress_kriser_fakta.html#ung
https://docs.google.com/document/d/1UPFCuM422jbrYGAfmgOP0NAm93DSxqDcmX3XXnf_nZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRaM03CJo-YKu07lFPyCx0R7t4E5nVAnHjGfUsiY3YW1nn6w/viewform?usp=sf_link
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203170
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X%203170


Objektivt  

Framgång? 
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Seminarier i anknytning till dokumentär 

8:30 - 8:50 grupp 1 

8:50 - 9:10 grupp 2  

9:10 - 9:30 grupp 3 

9:30 - 9:50 grupp 4 

Övriga arbetar med examination 

 

Arbete med examinationsarbete 

Drop-in handledning 

 

Kursutvärdering 
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Jag är hemma idag eftersom jag är sjuk. Ingen handledning. Eget arbete med 

examination. Mejla mig om du kört fast. 

Arbete med examinationsarbete 

Drop-in handledning 

Dead line examinationsuppgift på söndag 23:59 
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Spelfilmen: Shutter Island med två “snack” (00:00 - 53:00) 

Gör Kursutvärdering 

Ingen lektion eftersom flera i gruppen har Nationellt prov i matematik. Eget arbete gäller och 

glöm inte göra  Kursutvärdering 
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Spelfilmen: Shutter Island med ett snack och lektionen avslutas med arbete enskilt, i 

par eller triss med frågor som finns i öppna dokumentet 

 

Parallellt: betygsnack: examinationsuppgift 

 

Fortsatt arbete enskilt, i par eller triss med frågor som finns i öppna dokumentet 

 

OBS! Kursen fortsätter V3. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRwITf3kuLwOOiXkJ1m7FpM-CkfqJbzB2eYPjg9ssuIpfjtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRwITf3kuLwOOiXkJ1m7FpM-CkfqJbzB2eYPjg9ssuIpfjtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRwITf3kuLwOOiXkJ1m7FpM-CkfqJbzB2eYPjg9ssuIpfjtQ/viewform?usp=sf_link
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God jul! 

 

 

  

Kalendarium för Psykologi 2a - VT2020 (HT2019) 

 

 

Classroom / Google Meet  webbplats  öppet dokument  joni.stam@falun.se   Sitter i rum 508 på Lugnet 
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http://larare.at/organisation/kalendarium_forklaring.html
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/startsida
https://docs.google.com/document/d/1UPFCuM422jbrYGAfmgOP0NAm93DSxqDcmX3XXnf_nZM/edit?usp=sharing
mailto:joni.stam@falun.se
https://www.vecka.nu/
https://www.vecka.nu/


 

Vecka Måndag: 8:30 - 9:55 Onsdag: 8:30 - 9:55 
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Fortfarande Psykologi 1; tid att komplettera/höja betyg och förbereda för Psykologi 2a. 

Vad hände förra terminen? Se öppna dokumentet. 

● Psykologidiagnos 

● Formulär: Psykologiska försvarsmekanismer 

Inled grupparbete: Uppdelning i fem grupper.  

För den som vill ligga steget före: bildspel: Psykologi 2a 

Fortfarande Psykologi 1; tid att komplettera/höja betyg och förbereda för Psykologi 2a 

Grupparbete: välj tio ord från Ordmoln: begrepp och skapa en presentation i form av ett bildspel där 

du förklarar ordets betydelse och hittar en lämplig bild för att förstärka ordets innebörd och 

betydelse. Skriv upp vilka som är med i gruppen och länka till bildspelet i öppna dokumentet. Extra: 

använd ordet i ett relevant sammanhang. 

Jag behöver lämna er 9:20 så ni får jobba självständig med grupparbete 9:20-9:55.  
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Psykologi 2 börjar 

Presentation av ord med hjälp av bildspel (Joni läser högt) 

Grupp 1 

Grupp 2 

Grupp 3 

Grupp 4 

Grupp 5 

Test på begrepp som används inom psykologi (lösenord = elev231) 

 

Grupparbete med formuleringar 

 

Psykologi 2a: vad är du intresserad av? 

 

Flippat klassrum: titta på både bildspel: Psykologi 2a och filmklipp: Psykologi 2a. 
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Diskutera kursen med Teknik och examinationen (filmklipp). Utgå ifrån... 

● Psykologi 2a: vad är du intresserad av? (22 svar) 

○ 04. Vårt genetiska arvs betydelse på vår personlighet och vårt 

beteende = 14 röster 

○ 05. Vår uppväxtmiljös betydelse på vår personlighet och vårt 

beteende = 14 röster 

○ 08. Psykisk ohälsa = 18 röster 

● Formuleringarna från grupparbetet V04 

● både bildspel: Psykologi 2a och filmklipp: Psykologi 2a 

○ Psykologi & samhälle (5) 

○ Psykologi & individ (4) 

○ Psykisk (o)hälsa (8) 

● Planering av kursen; se tidigare planering. 

● Kunskapskrav i kursen 

● Förslag på examination 

Examinationen är publicerad via Classroom 

NA17A, NA17B, NA17C är på studiebesök på sjukhuset 

Diskutera kursen med Natur och examinationen (filmklipp). Utgå ifrån... 

● Psykologi 2a: vad är du intresserad av? (22 svar)  

○ 04. Vårt genetiska arvs betydelse på vår personlighet och vårt 

beteende = 14 röster 

○ 05. Vår uppväxtmiljös betydelse på vår personlighet och vårt 

beteende = 14 röster 

○ 08. Psykisk ohälsa = 18 röster 

● Formuleringarna från grupparbetet V04 

● både bildspel: Psykologi 2a och filmklipp: Psykologi 2a 

○ Psykologi & samhälle (5) 

○ Psykologi & individ (4) 

○ Psykisk (o)hälsa (8) 

● Planering av kursen; se tidigare planering. 

● Kunskapskrav i kursen 

● Förslag på examination 

Examinationen är publicerad via Classroom 

 

Teknik jobbar på egen hand på valfri plats 

https://testmoz.com/74371
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBZFFQAtXe4EZ8KelF9-gDa2t4T6x2KtUPxMhIfk2EkZ4sQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1Nnba_504h5cFNOWw_s9BekhwAmXEFq1XamE8d5jRnZk
https://larare.at/ordmoln/ordmoln_psykologi.html
https://docs.google.com/presentation/d/1IOAWxFOS5mBJ2WlHjzCqCMeKPeF07PuIkUrRbJLcxUs/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1LLS7qWhJc5cFvxY3qI5dXmlsO8Oio6OGgBgEqBtrRUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AOkl_UPHXJ5Fd4Hwd3_meB1wqFr82pRS3BklZJs1FWI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1vhP9Q0AP79ssr-F3aF_YMGDid6T9QZza8EMwItzzBH8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1j8ocha1CZAJHyY6j_l-ujjsL-_5eImBjWWPfTZRX3WM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0Z2U5zMZZYjjTcx7xWbl77cq744i_fvVHmnl1ysYbpxviQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrLi9BBn2c-ZHCzMilieNRKcbeiW6nGJlEaNCrTeXpBcXTLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/presentation/d/1Nnba_504h5cFNOWw_s9BekhwAmXEFq1XamE8d5jRnZk
https://youtu.be/MfJvvoS9vXY
https://youtu.be/8tghemTfV9Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrLi9BBn2c-ZHCzMilieNRKcbeiW6nGJlEaNCrTeXpBcXTLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1VZLImN4wH0S7fd_fX0McoRtWjQLeIZ2fnlXSuG-nm5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Nnba_504h5cFNOWw_s9BekhwAmXEFq1XamE8d5jRnZk
https://youtu.be/MfJvvoS9vXY
https://larare.at/organisation/planering/1819_lugnet/psykologi_12_i-val.html
https://larare.at/psykologi/psykologi_2/kunskapskrav_psykologi_2a.html
https://larare.at/psykologi/psykologi_2/psykologi_2_examination.html
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha/a/NjAyMDcwMTk4NTla/details
https://youtu.be/8tghemTfV9Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrLi9BBn2c-ZHCzMilieNRKcbeiW6nGJlEaNCrTeXpBcXTLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1VZLImN4wH0S7fd_fX0McoRtWjQLeIZ2fnlXSuG-nm5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Nnba_504h5cFNOWw_s9BekhwAmXEFq1XamE8d5jRnZk
https://youtu.be/MfJvvoS9vXY
https://larare.at/organisation/planering/1819_lugnet/psykologi_12_i-val.html
https://larare.at/psykologi/psykologi_2/kunskapskrav_psykologi_2a.html
https://larare.at/psykologi/psykologi_2/psykologi_2_examination.html
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha/a/NjAyMDcwMTk4NTla/details
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Repetition: de psykologiska perspektiven (lyssna-övning). 

 Det humanistiska perspektivet 

○ Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig själv. 

Hennes sätt att uppfatta och tolka omvärlden avgör hennes 

beteende. Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och 

Abraham Maslow - Inläsningstjänst (sök på Psykologi 1+2a Lärobok 

för gymnasiet 3uppl) 

Repetition: de psykologiska perspektiven (lyssna-övning). 

Det biologiska perspektivet 

○ Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet.- 

lyssna (sök på Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet 3uppl) 

Hemuppgift: Det psykodynamiska perspektivet  

○ Ser till det omedvetna; barndomen och drifterna. Vårt beteende är ett 

resultat av inre konflikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och 

inre drivkrafter (libido och aggressionsdrift). Viktig forskare: Sigmund 

Freud. Inläsningstjänst (sök på Psykologi 1+2a Lärobok för 

gymnasiet 3uppl) 
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Repetition: de psykologiska perspektiven (lyssna-övning). 

 Det kognitiva perspektivet 

○ Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, 

språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika 

grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att 

uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt.- 

Inläsningstjänst (sök på Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet 

3uppl) 

Hemuppgift: Det sociokulturella perspektivet 

● Det sociokulturella perspektivet studerar beteende hos den "sociala 

människan"; alltså hur beteende kan ändras beroende på social 

kontext (sammanhang). Perspektivet ser på oss människor utifrån 

interaktion (samarbete och samverkan) mellan människor. - 

Inläsningstjänst (sök på Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet 

3uppl) 

Repetition: de psykologiska perspektiven (lyssna-övning). 

 Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet) 

○ Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt 

beteende är ett resultat av miljö och består utav inlärda mönster. 

Viktiga forskare: Ivan Pavlov, John Watson och BF Skinner.- lyssna 

Inläsningstjänst (sök på Psykologi 1+2a Lärobok för gymnasiet 

3uppl) 

Tjuvstart för dem som vill: Psykologiska perspektiv: repetition 

https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/psykologi-1/psykologiska-perspektiv/lyssna
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/humanistiska_perspektivet.html
https://www.inlasningstjanst.se/
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/psykologi-1/psykologiska-perspektiv/lyssna
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/biologiska_perspektivet.html
https://portal.inlasningstjanst.se/bookshelf/play/id/psyk000a.smil#text_0051
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/psykodynamiska_perspektivet.html
https://www.inlasningstjanst.se/
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/psykologi-1/psykologiska-perspektiv/lyssna
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/kognitiva_perspektivet.html
https://www.inlasningstjanst.se/
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/sociokulturella%20perspektivet.html
https://www.inlasningstjanst.se/
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/psykologi-1/psykologiska-perspektiv/lyssna
https://larare.at/psykologi/moment/moment_04/behavioristiska_perspektivet.html
https://portal.inlasningstjanst.se/bookshelf/play/id/psyk0007.smil#text_0026
https://www.inlasningstjanst.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSeHK6Xf3XETHnGL9kSkrrTLVqqba_ByloCwvA6_TA1Dvzyw/viewform?usp=sf_link
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Test: Psykologiska perspektiv: repetition 

Inget lektionsinnehåll: eget arbete med examinationsuppgift. Samt ytterligare ett tillfälle att göra test: 

Psykologiska perspektiv: repetition om du missade första tillfället. 

 

Och för er som jobbar med examinationsuppgiften utifrån temat Kärlek kan ta en titt på 

följande sajt: Kärlek på www.larare.at 
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Vårt genetiska arvs betydelse på vår personlighet och vårt beteende 

● Bildspel: Arv och miljö 

● Jobba med formulär 

● Läs artikel om syskonrelationer - SvD och ytterligare två artiklar som ligger 

delade i Classroom 

Vårt genetiska arvs betydelse på vår personlighet och vårt beteende 

● Läs artikel om syskonrelationer - SvD och ytterligare två artiklar som ligger 

delade i Classroom 

● Plocka ut nyckelord ur texterna 

● Lägg in era frågor i följande öppna formulär. 

För er som vill jobba med tema kärlek i examinationsuppgiften har jag samlat ett material här. 
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Gemensam genomgång av Arv och miljö formulär - se öppet dokument. 

Gör formulär i anknytning till artiklar medan Joni har elevsamtal 

Ingen lektion! Jobba självständigt med examinationsuppgift på valfri plats; alla får 

närvaro. 
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Studiedag Hemstudier: personlighet; gör formulär. 
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8:30 - Samling med avstämning och frågestund via Google Meet 

Hemstudier: psykisk (o)hälsa: jobba individuellt eller i mindre grupp (max 3 personer) 

med formulär. 

Glöm inte att dokumentera ditt arbete i lärandeloggen 

9:00 - 10:00 valfri handledning och frågestund via Google Meet 

Hemstudier: psykisk (o)hälsa: jobba individuellt eller i mindre grupp (max 3 personer) 

med formulär. 

Glöm inte att dokumentera ditt arbete i lärandeloggen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSeHK6Xf3XETHnGL9kSkrrTLVqqba_ByloCwvA6_TA1Dvzyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSeHK6Xf3XETHnGL9kSkrrTLVqqba_ByloCwvA6_TA1Dvzyw/viewform?usp=sf_link
https://larare.at/psykologi/moment/karlek.html
https://docs.google.com/presentation/d/1nI0T3oDJBSoXBQQEF3q7ZoUBxeDoYggtL3h3_D8DXp4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4P7UOemAakKNT1odQt3WceiBa605bJnlmqa2eR_aHt7dzdQ/viewform?usp=sf_link
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/syskon-betyder-mer-an-vi-trott_151644.svd
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha/m/NjIyOTY4NTM5MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha/m/NjIyOTY4NTM5MTNa/details
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/syskon-betyder-mer-an-vi-trott_151644.svd
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha/m/NjIyOTY4NTM5MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzc1MTQ5ODE0OTha/m/NjIyOTY4NTM5MTNa/details
https://docs.google.com/forms/d/1Oq7sf9Byo7cNgRrFQnyIyQ53z6pJ4VeQAoOzsk0PfHc/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/tema-k%C3%A4rlek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4P7UOemAakKNT1odQt3WceiBa605bJnlmqa2eR_aHt7dzdQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1Oq7sf9Byo7cNgRrFQnyIyQ53z6pJ4VeQAoOzsk0PfHc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVxjhIVRNcU4Ni-_5cyfQqCIF3EsW5-wOHn1UHfyT49dffQA/viewform?usp=sf_link
https://meet.google.com/fmt-bfdv-omx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj69Lk3iFr08oLRj0oSFeHUNIANPKAiEv1uTqg2KyF-dqxiw/viewform?usp=sf_link
https://meet.google.com/fmt-bfdv-omx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj69Lk3iFr08oLRj0oSFeHUNIANPKAiEv1uTqg2KyF-dqxiw/viewform?usp=sf_link
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Eget arbete med examinationsuppgift 

Glöm inte att dokumentera ditt arbete i lärandeloggen 

9:00 - 10:00 Seminarium via Google Meet där ni ska prata om er examinationsuppgift.  

Glöm inte att dokumentera ditt arbete i lärandeloggen 
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Eget arbete med examinationsuppgift 

 

Glöm inte att dokumentera ditt arbete i lärandeloggen 

 

9:00 - 10:00 avstämning innan påsklovet och seminarium via Google Meet där ni som inte 

hann prata examinationsuppgift gör det och övriga tittar på animerat bildspel om olika 

typer av symptom och diskuterar dem i relation till det beteende ni jobbar med i er 

examination. 

Glöm inte att dokumentera ditt arbete i lärandeloggen 
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Inget lektionsinnehåll: eget arbete med examinationsuppgift 

 

9:00 - 10:00 individ eller grupphandledning via Google Meet  

Gruppuppdelning 

Videogrupprum 1: de som har mycket kvar att göra i sin examination 

Videogrupprum 2: de som har lite kvar att göra i sin examination 

Videogrupprum 3: de som i princip är klara 
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Inget lektionsinnehåll: eget arbete med examinationsuppgift 9:00 - 10:00 individ eller grupphandledning via Google Meet  
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Inget lektionsinnehåll: eget arbete med examinationsuppgift Inget lektionsinnehåll: handledning för dem som behöver 

Dead line söndag 23:59 
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9:00 - 10:00 samling i Google Meet  

Kursutvärdering 

 

Titta på film; Gökboet (engelsk titel: One Flew Over the Cuckoo's Nest) eller A Clockwork 

Orange 

Hittar du inte filmerna kan du komma in i huvudvideorummet så får du några tips. 

https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScWBUPRBHqsYMMlbrV4fkQnKcKhOVxH3kjTdvgHmA2NGMd9fgDUHfgjDRIW1luRpyqFH8sgtuIgOyG/pub?start=true&loop=false&delayms=3000
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaDEcACtRPcCe6GqX__flMzsZgjzk6DIuc2-9FUpdI_oVYA/viewform?usp=sf_link
https://larare.at/psykologi/moment/film/gokboet_filmsnack.html
https://larare.at/psykologi/moment/film/clock_work_orange_filmsnack.html
https://larare.at/psykologi/moment/film/clock_work_orange_filmsnack.html
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Öppen filmdiskussion i Google Meet kring filmen Gökboet för dem som vill kl 9:00. Se 

filmen och kika på hemsidan före diskussion. 

9:00 samling i Google Meet  

Betygsnack för dem som vill via Google Meet (Videogrupprum 1) 
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Öppen filmdiskussion i Google Meet kring filmen A Clockwork Orange för dem som vill kl 

9:00. Se filmen och kika på hemsidan före diskussion. 

Eget arbete 

Betyg ska vara satt senast 1 juni kl 10.00. 
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Gör Kursutvärdering om du inte redan gjort det. Gör Kursutvärdering om du inte redan gjort det. 

 

 

 

https://larare.at/psykologi/moment/film/gokboet_filmsnack.html
https://sites.google.com/falun.se/jonis-psykologi/arbetsmaterial/google-meet
https://larare.at/psykologi/moment/film/clock_work_orange_filmsnack.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaDEcACtRPcCe6GqX__flMzsZgjzk6DIuc2-9FUpdI_oVYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaDEcACtRPcCe6GqX__flMzsZgjzk6DIuc2-9FUpdI_oVYA/viewform?usp=sf_link

