Pressemeddelelse
Nu kommer en fagdidaktik til psykologifaget
Hvorfor skal der undervises i psykologi? Hvad er fagets identitet og
mål? Hvordan bevæger vi os fra formål til en egentlig didaktik for
psykologifaget?
Psykologi er et fag, hvis popularitet er i konstant stigning, men faget har indtil nu ikke
tidligere haft noget bud på en fagdidaktik. Det vil forfatterne til Fagdidaktik i psykologi
gerne lave om på.
Bogen består af både teoretiske og forskningsbaserede tilgange til psykologifaglig
didaktik. Derudover får psykologilæreren en lang række praktiske ideer til, hvordan
han/hun kan håndtere fagets mange udfordringer på konstruktive måder. Man får
blandt andet svar på:
•
•
•
•
•
•

Hvad er fagets rolle i forhold til almendannelse?
Hvordan tackler man etiske problemstillinger, når faget går tæt på?
Hvordan formidler man teorier, undersøgelser og psykologiske metoder?
Hvilke strategier træner bedst elevernes evne til at tænke kritisk?
Hvordan evaluerer man undervisningen formativt?
Hvordan håndterer man bedst de muligheder, som digitale læremidler rummer?

Fagdidaktik i psykologi er skrevet til lærere på ungdomsuddannelserne og
videregående uddannelser, men den kan også læses af andre, der interesserer sig for
psykologi og læring og arbejder med at formidle psykologifaget på andre niveauer.
Magnus Riisager er lektor på Slagelse Gymnasium og underviser i psykologisk
fagdidaktik på SDU. Mette Morell er lektor på Nørre Gymnasium samt kursusleder i
psykologisk fagdidaktik på SDU.
Bogen udkommer i serien Didaktik. Bøgerne går praktisk til værks, er fyldt med
eksempler og øvelser og er baseret på den nyeste forskning inden for området.
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