In i

vårt
psyke

BBC har gjort denna serie i tre delar
om experimentell psykologi.
Vi tittar tillbaka på de ofta fasansfulla
psykologiska experiment som gjorts på
människor i jakten på kunskap om människans
beteende och känsloliv.

Psykologi
& Pedagogik

Utbildningsfilm och
dokumentärer för skolan

Del 1. Känsloliv
In i vårt psyke, den första delen av tre. Vilka är vi? Vad är det för
mekanismer som styr oss? Hur fungerar vårt psyke?

Del 2. Medvetande
In i vårt psyke, den andra delen av tre. Vi tittar på de uppfinningsrika
och ibland barbariska metoder psykologin har använt för att kontrollera
och manipulera sina mänskliga försöksobjekt. Den fria viljan skulle
betvingas med droger, manipulation och hjärntvätt. Vad lärde vi oss?

Del 3. Brutna själar
Tredje delen handlar om sjukdomar och skador i hjärnan. Forskare
försöker kartlägga i detalj vad hjärnans olika delar gör. Och det är
personer med hjärnskador som ger mest information om det. De senaste
årtiondena har vi lärt oss mycket nytt och överraskande om hur vår hjärna
fungerar. I filmen möter vi de personer som under årens lopp har utsatts
för operationer och experiment i vetenskapens namn, men inte alltid haft
någon nytta av det själva..

Klassiska pedagogikfilmer
Metoder

Titta på trailer
www.filmo.se

Ett filmat experiment med förskolebarn som visar hur de påverkas vid
olika typer av ledarskap. Vi får se tre barngrupper arbeta eller leka med lera.
Tant Kafi leder grupperna på olika sätt. I en grupp är hon auktoritär, i en annan
demokratisk och i den tredje låter hon barnen göra precis som de vill.
I slutet av filmen intervjuas några barn ur varje grupp om sin inställning till tant Kati.
Ämne: Pedagogik, Svensk text, Från 15 år, Speltid: 22 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se OBS! Gammal klassiker, inspelad 1969.

Blåögd
Vi lever i ett samhälle där alla inte behandlas
lika. Homosexuella, handikappade och
personer med annan etnisk bakgrund är
exempel på grupper som diskrimineras.
Jane Elliot vänder på begreppen och låter
“blåögda“ och “brunögda“ konfronteras i
ett socialt experiment under en dag. Under
denna dag vill hon få oss att inse vad det
innebär att tillhöra en minoritet och att
utsättas för diskriminering.
Filmen beskriver hur den som behandlas som ett mindre
vetande barn kommer att bete sig därefter. Förtryckaren får
på så sätt sina fördomar bekräftade och cirkeln sluts.

Skivan innehåller utdrag från filmen ”A class divided” (1984) av
Jane Elliot. Blåögd spelades in 1996.

En lektion i diskriminering
En lärare i kanadensiska Quebec
bestämmer sig för att låta sina nioåriga
elever genomgå ett experiment.
Genom att dela upp klassen i grupper
efter deras längd och hävda att det
finns forskning som visar att korta är
smarta och kreativa medan långa är lata
och konstiga, testar hon hur snabbt
det går att få eleverna att börja
diskriminera varandra.
Filmen är en modern variant av filmen
”A class divided” (1984) av Jane Elliot.
En lektion i diskriminering spelades in 2006.

Titta på trailer
www.filmo.se

Ämne: Pedagogik/Psykologi, Svensk text, Från 11 år
Speltid: 42 min, Studiehandledning finns på www.filmo.se

Ämne: Pedagogik/Psykologi, Svensk text, Från 13 år, Speltid: 90 min
Studiehandledning finns på www.filmo.se
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Jag önskar beställa följande DVD-filmer:
Jag köper ........ st. av 71968 In i vårt psyke 1. Känsloliv		

800:-

Jag köper ........ st. av 71978 In i vårt psyke 2. Medvetande

800:-

Jag köper ........ st. av 71988 In i vårt psyke 3. Brutna själar

800:-

Jag köper ....... st. In i vårt psyke - 3 filmer			

2100:-

Jag köper ........ st. av 14078 Metoder				

800:-

Jag köper ........ st. av 64468 Blåögd				

800:-

Jag köper ........ st. av 70998 En lektion i diskriminering		

800:-

Jag köper ....... st. Klassiska pedagogikfilmer - 3 filmer

2100:-

Jag köper ....... st. filmpaket – alla 6 filmer 			
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Ovanstående priser är exkl. moms och frakt. Priserna gäller för enskild skola.
Samtliga filmer har institutionella rättigheter enligt SDF:s allmänna regler gällande för visning inom
skolor. Den institutionella rätten tillåter att materialet används i olika undervisningssituationer.
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