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Fagdidaktik i psykologi Hent PDF Forlaget skriver: Fagdidaktik i psykologi er en indføring i fagets didaktik
til lærere på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.

Bogen består af både teoretiske og forskningsbaserede tilgange til psykologifaglig didaktik kombineret med
en lang række praktiske ideer til, hvordan man som psykologilærer kan håndtere fagets udfordringer på

konstruktive måder.

Psykologi er et komplekst fag, der stiller såvel lærer som elev over for en bred vifte af udfordringer såsom:

· 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?

Bogen udkommer i serien Didaktik.

Bogens bidragydere er Magnus Riisager, Mette Morell, Jette Hannibal, Janne Toftgaard og Thilde Bo
Schmidt. 
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