Psykologi
Psykologiske perspektiver
1. udgave, 1996
ISBN 13 9788777837579
Forfatter(e) Ole Schultz Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En introduktion til psykologiske retninger som psykoanalysen,
behaviorismen, den eksistentielle og humanistiske psykologi samt
den kognitive psykologi.

325,00 DKK Inkl. moms

Bogen Psykologiske perspektiver giver eleverne en grundig
introduktion til psykologifagets elementære retninger.
I forlængelse af bogens emner ligger der muligheder for gode
klassediskussioner og for at skærpe bevidstheden for den enkelte
retnings særlige kendetegn.
Her på siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der
indeholder supplerende materiale i form af interaktive øvelser i
forlængelse af bogens temaer.
Psykologiske perspektiver henvender sig til psykologiundervisningen
på alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Udviklingens psykologi
1. udgave, 1999
ISBN 13 9788712032212
Forfatter(e)
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen fremstiller udviklingspsykologien i relation til omverdenen og
anskueliggør tillige samspillet mellem den fysiske, kognitive og
emotionelle udvikling.

325,00 DKK Inkl. moms

Udviklingens psykologi kæder psykologiens teori og praksis sammen
gennem videnskabelig indsigt og dagliglivets oplevelser.
I beskrivelsen af spædbarnsalderen, førskoleårene, skoleårene,
ungdomsårene og den tidlige voksenalder fremhæves den viden,
som udviklingspsykologerne er enige om. Desuden perspektiveres
der til forskellige teorier - herunder behavioristiske, psykodynamiske,
kulturhistoriske, socialpsykologiske og humanistiske teorier - om
menneskets udvikling.
Bogen inviterer læseren til selv at vurdere, argumentere og til hele
tiden at tage stilling til udviklingspsykologiens spørgsmål: Hvad er
det, der udvikles? Hvad er det, der styrer udviklingen? Og hvad er
udviklingens mål?
Udviklingens psykologi henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Psykologi i praksis
1. udgave, 2002
ISBN 13 9788761605030
Forfatter(e) Bente Egelund Jensen, Susan Mose
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen formidler teser og teorier i forlængelse af praktiske vinkler på
psykologiområdet.

370,00 DKK Inkl. moms

Bogens ti kapitler baserer sig på interviews med praktiserende
psykologer inden for vidt forskellige grene af psykologifaget - med
hver deres teoretiske afsæt. Kapitlerne omhandler bl.a.
krisepsykologi, retspsykologi, børne- og familiepsykologi samt
interkulturel psykologi.
Titlens "praksis" skal forstås som både hændelser i virkeligheden og
på klinikken. Hensigten er hermed at illustrere og eksemplificere
forskellige psykologiske praksisformer og koble disse til fagets
teoretiske rødder.
Til hvert kapitel hører en autentisk case, som i de fleste tilfælde
belyser genkendelige personer eller episoder.
Bogen henvender sig til psykologiundervisningen på de gymnasiale
uddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Psykologi i praksis
1. udgave, 2002
ISBN 13 9788761607287
Forfatter(e) Bente Egelund Jensen, Susan Mose
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
eBogen formidler teser og teorier i forlængelse af praktiske vinkler
på psykologiområdet.

eBogens ti kapitler baserer sig på interviews med praktiserende
psykologer inden for vidt forskellige grene af psykologifaget - med
hver deres teoretiske afsæt.
Kapitlerne omhandler bl.a. krisepsykologi, retspsykologi, børne- og
familiepsykologi samt interkulturel psykologi. Titlens "praksis" skal
forstås som både hændelser i virkeligheden og på klinikken.
Hensigten er hermed at illustrere og eksemplificere forskellige
psykologiske praksisformer og koble disse til fagets teoretiske
rødder. Til hvert kapitel hører en autentisk case, som i de fleste
tilfælde belyser genkendelige personer eller episoder.
eBogen henvender sig til psykologiundervisningen på de gymnasiale
uddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Anvendt psykologi
5. udgave, 2007
ISBN 13 9788761619785
Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber
dermed overblik over de forskellige psykologiske retninger og deres
respektive menneskesyn.

440,00 DKK Inkl. moms

Anvendt psykologi - grundbog lægger vægt på en bred orientering i
psykologi, de forskellige psykologiske retninger, deres metoder og
menneskesyn. Bogen er en oplagt grundbog til psykologi, da den
både indeholder kernestof og forslag til supplerende stof.
De mange opgaver giver god mulighed for refleksion og samarbejde og de giver, sammen med omtale af forskellige psykologiske
eksperimenter og forsøg, inspiration til elevernes eget arbejde
indenfor psykologiområdet.
Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de
videregående uddannelser.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Psykologiens veje (Læreplan 2010)
1. udgave, 2010
ISBN 13 9788761625175
Forfatter(e) Ole Schultz Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Giver et enestående indblik i menneskets psyke og adfærd og
undersøger, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler,
som de gør.
24 interaktive opgaver | 160 arbejdsspørgsmål | 80 videoklip | 20
cases | 500 ordforklaringer | 200 illustrationer | 200 supp. tekster |
eBog

OBS! Vær opmærksom på, at der ﬁndes en ny
udgave af Psykologiens veje til elever, der læser efter læreplan
2017.
Psykologiens veje iBog® giver et unikt indblik i menneskets psyke og
adfærd og undersøger, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og
handler, som de gør.
Som iBog® kombinerer materialet den trykte bogs indhold med al
materialet fra det tilhørende website samt helt nyt materiale. Den
indeholder derfor supplerende tekster, opgaver, videoklip, øvelser og
quizzer, der er velegnede til projektarbejde.
Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for
psykologien:
Psykoanalyse
Behaviorisme
Evolutionær psykologi
Eksistentiel og humanistisk psykologi
Kognitiv psykologi
Socialpsykologi
Derudover beskæftiger denne iBog® sig med flere af de vigtigste
psykologiske discipliner samt en række temaer og specifikke
psykologiske problemstillinger - herunder stress, intelligens, kriser,
kønsroller og læring.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Psykologiske feltundersøgelser. Psykologi
B
1. udgave, 2013
ISBN 13 9788761658425
Forfatter(e) Ole Schultz Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Håndbog til arbejdet med feltundersøgelser i psykologi på B-niveau.

130,00 DKK Inkl. moms

I forbindelse med undervisningen i psykologi på B-niveau skal
eleverne selv designe og gennemføre mindre former for
feltundersøgelser og være i stand til at præsentere undersøgelsen
med brug af et metodisk begrebsapparat.
Bogen Psykologiske feltundersøgelser er netop lavet med henblik på
at indløse dette faglige mål. Bogen er lavet som en lille brugsbog,
eleverne kan have i hånden, når de designer deres undersøgelse,
udfører den og efterfølgende behandler deres data og rapporterer
om undersøgelsen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Politisk psykologi
1. udgave, 2014
ISBN 13 9788761642561
Forfatter(e) Jonatan Kolding Karnøe
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En udgivelse til feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man
blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke
dem.

270,00 DKK Inkl. moms

Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser
man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan
påvirke dem.
Bogen består af tre dele:
Første del handler om holdninger, og hvordan man forsker i dem.
Anden del fokuserer på overtalelsespsykologien, der giver indblik
i, hvordan politikere eller medier kan påvirke vores holdninger.
Sidste del omhandler det politiske spil om magten fra et leder-,
parti- og forhandlingsperspektiv.
Politisk psykologi inddrager løbende relevant forskning såvel som
praktiske eksempler fra den politiske hverdag. Med bogens mange
cases, faktabokse og opgaver er der mulighed for at tilpasse bogen
til den enkelte

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Politisk psykologi
1. udgave, 2014
ISBN 13 9788761670045
Forfatter(e) Jonatan Kolding Karnøe
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi.
30 opgaver | 6 videoklip | 100 illustrationer | 160 sider | eBog

Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser
man blandt andet på hvad holdninger er, og hvordan man kan
påvirke dem.
Politisk psykologi iBog® består af tre dele:
Første del handler om holdninger, og hvordan man forsker i dem.
Anden del fokuserer på overtalelsespsykologien, der giver indblik
i, hvordan politikere eller medier kan påvirke vores holdninger.
Tredje og sidste del omhandler det politiske spil om magten fra et
leder-, parti- og forhandlingsperspektiv.
Politisk psykologi inddrager løbende relevant forskning såvel som
praktiske eksempler fra den politiske hverdag. Med de mange cases,
faktabokse og opgaver er der mulighed for at tilpasse bogen til den
enkelte. Materialet er suppleret med videoklip og illustrationer.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Evolutionspsykologi
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761680495
Forfatter(e) Christian Skjødt Pedersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik

Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning,
og med udgangspunkt i denne forskning
præsenteres væsentlige evolutionspsykologiske
begreber og teorier.

Evolutionspsykologi er en tilgang til psykologi, der forklarer
menneskers adfærd som resultatet af millioner af års evolution.
Evolutionspsykologers ambition er intet mindre end at afdække
menneskets natur, og tanken er, at den evolutionære tilgang kan
anvendes til at belyse et hvilket som helst psykologisk tema.
Bogen giver først en introduktion til begreberne evolution og
evolutionspsykologi og tager derefter fat på en række af de mange
temaer, som evolutionspsykologer har beskæftiget sig med. Af
eksempler kan nævnes:

Kønsforskelles oprindelse
Årsagerne til, at mennesker nærer fordomme og går i krig mod
hinanden
Baggrunden for vores interesse for sladder om kendte
Årsagerne til, at mennesket er så intelligent en art.

Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning, og med
udgangspunkt i denne forskning præsenteres væsentlige
evolutionspsykologiske begreber og teorier. Bogen inddrager
desuden mange konkrete eksempler, der knytter begreberne og
teorierne til erfaringer fra dagligdagen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Evolutionspsykologi
1. udgave, 2016
ISBN 13 9788761680488
Forfatter(e) Christian Skjødt Pedersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik

Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning,
og med udgangspunkt i denne forskning
præsenteres væsentlige evolutionspsykologiske
begreber og teorier.
305,00 DKK Inkl. moms

Evolutionspsykologi er en tilgang til psykologi, der forklarer
menneskers adfærd som resultatet af millioner af års evolution.
Evolutionspsykologers ambition er intet mindre end at afdække
menneskets natur, og tanken er, at den evolutionære tilgang kan
anvendes til at belyse et hvilket som helst psykologisk tema.
Bogen giver først en introduktion til begreberne evolution og
evolutionspsykologi og tager derefter fat på en række af de mange
temaer, som evolutionspsykologer har beskæftiget sig med. Af
eksempler kan nævnes:

Kønsforskelles oprindelse
Årsagerne til, at mennesker nærer fordomme og går i krig mod
hinanden
Baggrunden for vores interesse for sladder om kendte
Årsagerne til, at mennesket er så intelligent en art.

Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning, og med
udgangspunkt i denne forskning præsenteres væsentlige
evolutionspsykologiske begreber og teorier. Bogen inddrager
desuden mange konkrete eksempler, der knytter begreberne og
teorierne til erfaringer fra dagligdagen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Psykologiens veje (Læreplan 2017)
. udgave, 2018
ISBN 13 9788761692641
Forfatter(e) Ole Schultz Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Giver et enestående indblik i menneskets psyke og adfærd og
undersøger, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler,
som de gør. 24 interaktive opgaver | 38 cases | 78 videoklip | ca. 150
arbejdsspørgsmål | ca. 175 supplerende tekster | ca. 375
illustrationer | ca. 575 ordforklaringer | ca. 700 sider

Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for
psykologien:
Psykoanalyse
Behaviorisme
Evolutionspsykologi
Eksistentiel og humanistisk psykologi
Kognitiv psykologi
Socialpsykologi
Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske
discipliner: udviklingspsykologi, neuropsykologi,
personlighedspsykologi og læringspsykologi.
På denne baggrund kaster udgivelsen lys over en række specifikke
psykologiske temaer eller problemstillinger med relevans for
nutidens samfund - herunder stress, intelligens, kønsforskelle,
omsorgssvigt, ungdomsliv, familie og opdragelse, ondskab.
Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som
man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.
I lyset af Reform 2017 er Psykologiens veje bl.a. blevet opdateret
med et nyt kapitel om videnskabsteori og metode. Her skelnes der
grundlæggende mellem kvantitative og kvalitative metoder,
hvorefter de forskellige typer af undersøgelser præsenteres.
Kapitlet om eksperimenter introducerer to nye betegnelser for
eksperimenter: gruppebaserede og individbaserede eksperimenter.
Til slut i kapitlet introduceres begreberne validitet og reliabilitet og
en oversigt til kritisk vurdering af undersøgelser præsenteres.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Undersøgelser i psykologi
1. udgave, 2018
ISBN 13 9788761691491
Forfatter(e) Katrine Quorning, Charlotte Tieka Jensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Psykologisk forskning og metode. 6 videoklip | 1 lydklip | 1 interaktiv
model | 57 opgaver | 11 word-dokumenter med opgaver til download
| ca. 100 illustrationer | ca. 200 sider

Undersøgelser i psykologi formidler et væld af nyere
og klassiske psykologiske undersøgelser til læseren
og giver et indblik i det store og komplekse
benarbejde, der ligger i at producere psykologisk
viden.
Bogen indledes med en indføring i metode, så
læseren får kendskab til nogle af de mange
fremgangsmåder, man bruger, når man producerer
psykologisk viden, samt hvilke fejlkilder der er
forbundet hermed. Denne del skærper elevens blik
for, hvilke omstændigheder vi kan og bør forholde os
kritisk til, når vi arbejder med forskning (fx
observation, udfærdigelse af spørgeskemaer,
fejlkilder, interview og etik).
Bogen er inddelt i fire hovedafsnit, der svarer til
kernestoffet i psykologifagets læreplaner:
Socialpsykologi
Kognitionspsykologi
Udviklingspsykologi
Personlighedspsykologi.
Hver af disse hovedafsnit indeholder en række
undersøgelser, som hver især har særligt tilpassede
arbejdsspørgsmål og øvelser. Der er lagt vægt på, at
undersøgelserne har en længde, der gør det muligt
at læse og arbejde med dem i én
undervisningslektion.
Ofte vil der være en øvelse, der giver mulighed for at
prøve undersøgelsen af på egen krop. Vejledningen
til disse øvelser findes i lærerområdet, ligesom
læreren har adgang til svar og ekstra information i

arbejdsspørgsmålene.
Bogen er først og fremmest rettet mod psykologiundervisningen på
B- og C-niveau på de gymnasiale uddannelser. Udgivelsen vil
derudover være en væsentlig faglig inspiration og støtte i forbindelse
med udarbejdelse af de store skriftlige opgaver.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Psykologiens veje (Læreplan 2017)
3. udgave, 2018
ISBN 13 9788761692658
Forfatter(e) Ole Schultz Larsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Giver et enestående indblik i menneskets psyke og adfærd og
undersøger, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler,
som de gør.

495,00 DKK Inkl. moms

Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for
psykologien:
Psykoanalyse
Behaviorisme
Evolutionspsykologi
Eksistentiel og humanistisk psykologi
Kognitiv psykologi
Socialpsykologi
Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske
discipliner: udviklingspsykologi, neuropsykologi,
personlighedspsykologi og læringspsykologi.
På denne baggrund kaster udgivelsen lys over en række specifikke
psykologiske temaer eller problemstillinger med relevans for
nutidens samfund - herunder stress, intelligens, kønsforskelle,
omsorgssvigt, ungdomsliv, familie og opdragelse, ondskab.
Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som
man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.
I lyset af Reform 2017 er Psykologiens veje bl.a. blevet opdateret
med et nyt kapitel om videnskabsteori og metode. Her skelnes der
grundlæggende mellem kvantitative og kvalitative metoder,
hvorefter de forskellige typer af undersøgelser præsenteres.
Kapitlet om eksperimenter introducerer to nye betegnelser for
eksperimenter: gruppebaserede og individbaserede eksperimenter.
Til slut i kapitlet introduceres begreberne validitet og reliabilitet og
en oversigt til kritisk vurdering af undersøgelser præsenteres.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Undersøgelser i psykologi
1. udgave, 2018
ISBN 13 9788761691514
Forfatter(e) Katrine Quorning, Charlotte Tieka Jensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Psykologisk forskning og metode.

270,00 DKK Inkl. moms

Undersøgelser i psykologi formidler et væld af nyere
og klassiske psykologiske undersøgelser til læseren
og giver et indblik i det store og komplekse
benarbejde, der ligger i at producere psykologisk
viden.
Bogen indledes med en indføring i metode, så
læseren får kendskab til nogle af de mange
fremgangsmåder, man bruger, når man producerer
psykologisk viden, samt hvilke fejlkilder der er
forbundet hermed. Denne del skærper elevens blik
for, hvilke omstændigheder vi kan og bør forholde os
kritisk til, når vi arbejder med forskning (fx
observation, udfærdigelse af spørgeskemaer,
fejlkilder, interview og etik).
Bogen er inddelt i fire hovedafsnit, der svarer til
kernestoffet i psykologifagets læreplaner:
Socialpsykologi
Kognitionspsykologi
Udviklingspsykologi
Personlighedspsykologi.
Hver af disse hovedafsnit indeholder en række
undersøgelser, som hver især har særligt tilpassede
arbejdsspørgsmål og øvelser. Der er lagt vægt på, at
undersøgelserne har en længde, der gør det muligt
at læse og arbejde med dem i én
undervisningslektion.
Bogen er først og fremmest rettet mod psykologiundervisningen på
B- og C-niveau på de gymnasiale uddannelser. Udgivelsen vil
derudover være en væsentlig faglig inspiration og støtte i forbindelse
med udarbejdelse af de store skriftlige opgaver.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Forældre - hvor meget betyder de
egentlig?
1. udgave, 2020
ISBN 13 9788761695598
Forfatter(e) Christian Skjødt Pedersen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En psykologifaglig diskussion af forældrenes betydning for deres
børns udvikling.

Denne udgivelse handler om, i hvor høj grad forældre former de
mennesker, deres børn bliver til:
Har forældres måde at tale med deres børn på betydning for
børnenes ordforråd og generelle sproglige evner?
Kan forældre risikere at skabe sårbare børn, og senere voksne,
hvis deres måde at opdrage på ikke ruster deres børn til modgang?
Hvor stor betydning har børns tidlige relationer til forældrene for
deres senere relationer til andre mennesker i voksenlivet?
Forskerne er rygende uenige om svarene på spørgsmål som disse, så
der er lagt op til diskussion. Udgivelsen kommer omkring
opdragelsesstile, genetisk arv, normeringer i daginstitutionen og
meget mere. Forældrenes betydning for udviklingen bliver således
belyst ud fra en række vidt forskellige psykologiske vinkler.
Udgivelsen understøtter elevernes opfyldelse af de faglige mål i
psykologifagets læreplaner på de gymnasiale uddannelser – ikke
mindst at kunne inddrage forskellige forklaringer på psykologiske
problemstillinger. Desuden giver materialet underviseren mulighed
for at dække det meste af kernestofområdet udviklingspsykologi
samt dele af det øvrige kernestof og supplerende stof.
Forældre – hvor meget betyder de egentlig? stiller et spørgsmål, som
kan give stof til eftertanke. For gymnasieeleven måske blandt andet
over i hvor høj grad han eller hun er blevet præget af sine egne
forældre. Som med så mange emner i psykologi kan man dermed
kombinere det faglige med det personligt vedkommende.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

