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Programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram består av to programfag, Psykologi 1 og Psykologi 2.
Både Psykologi 1 og Psykologi 2 kom i nye utgaver våren 2016.
Bøkene dekker læreplanen i psykologi for videregående skole fra 2009.
Nytt i denne utgaven er at lærestoffet gir en grundigere innføring i psykologien som vitenskap, og at boka er
utvidet med flere temaer om forskning og teori som er sentrale i dagens psykologi. Boka er tydelig strukturert
etter kompetansemålene i læreplanen. Boka har et godt språk som er tilpasset målgruppen.
Den er bygd på en svært oversiktlig måte for elevene, og gir en solid faglig god innsikt i de psykologiske
temaene i læreplanen.
Psykologi 1-boka inneholder teoristoff, fordypningsstoff, praktiske eksempler som illustrerer teoristoffet,
refleksjonsspørsmål til temaer i teksten og korte oppsummeringer underveis som gjør det enklere for eleven å
tilegne seg stoffet. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver, både enklere arbeidsoppgaver og mer krevende
digitale oppgaver der elevene må ta i bruk andre kilder i tillegg til boka. Gode bilder og illustrerende tegninger
gjør stoffet mer tilgjengelig for eleven.

Fagnettstedet psykologi.cdu.no kom i ny versjon i 2016. Nettstedet er gratis for både elever og lærere. Det
inneholder interaktive oppgaver, filmklipp, fordypningsstoff, gode lenker, illustrasjoner fra boka mm.
Komponenter:
• Lærebok med teori og oppgaver
• Lydfiler
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted, gratis lisens
• Unibok- og Brettbok-utgave

Velkommen til Cappelen Damms nettsted for psykologi Her finner du gratis nettressurser til læreverket vårt
for psykologi-verket. Nettstedet følger.
https://www.cdu.no/vare/psykologi-1-9788202498900?query=&richList=true&facet=&otherFacets=mjs_subje
ct%3aVidereg%c3%a5ende%7cSamfunnsfag%7c%3b%3bmjs_level%3aVidereg%c3. Ansgar Høgskole
Kristiansand tilbyr Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi og årsstudie i psykologi. Høy faglig kvalitet og
unike fasiliteter Revidert utgave av Psykologi 1 er omstrukturert, forkortet, med oppdatert fagstoff og mer
tilgjengelig språk. Læreplanen er lett gjenkjennelig i boka ved at alle. Psykologisk institutt (PSI) ved UiO
driver internasjonalt anerkjent forskning innen psykologi, og tilbyr studier på bachelor-, master- og Ph.
d.-nivå, i tillegg til. Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke
følelser du har, hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og. Forbrukeren tenker ikke alltid
rasjonelt, men lar seg ofte styre av følelser. Derfor er det ikke alltid lett for en markedsfører å forstå hvordan
forbrukeren. Betydelige ressurser legges ned for å hjelpe mennesker som strever psykisk, både fra
enkeltterapeuter og fra helsetjenesten. Men hvor godt hjelper det egentlig? Folk i Vesten strømmer til
mindfulness-kurs for å lære å tenke positivt.
Men hvordan virker det egentlig? Dansk forsker har gjennomgått hele den vitenskapelige. Om
profesjonsstudiet i psykologi. Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og
hvilke følelser du har, hvorfor du handler som du.

