
Koll på psykologi? 
 

När du började gymnasiet så var du väldigt tyst i klassrummet och höll 

en generellt låg profil, ditt självförtroende var lågt och du ogillade att 

gå till skolan. Detta var ett mönster som började på mellanstadiet, men 

du kan inte riktigt komma ihåg varför. Dock så börjar du nu märka att 

du tar mer och mer plats och låter din röst höras mer och mer i 

klassrummet och det känns inte längre jobbigt att gå till skolan. Hur 

kan denna förändring förklaras med hjälp av psykologiska teorier? 

Och vad kan förklara varför problemet uppstod från början? 
 

1. Vilka socialpsykologiska teorier och modeller kan förklara varför detta 

problem har uppstått och varför situationen nu har förändrats? 

2. Hur skulle en kognitiv psykolog förklara samma sak? 

3. Om du skulle jämföra psykodynamiken med behaviorismen, hur skiljer 

sig dessa i synen på vad som har hänt i den här situationen? 

4. Utifrån ett arv (biologi, genetik, drifter)/miljö-perspektiv, vad tror du gör 

att denna situation uppstår? 

5. Vilken teori eller vilket perspektiv anser du bästa kan förklara denna 

situation? Varför? 

 

Vid analysen av denna uppgift måste du använda minst en modell från varje 

perspektiv som du tydligt applicerar på det här exemplet. Den ska ritas upp och i 

detalj förklara orsaken till situationen. Antingen kring varför problemet uppstod 

från början eller varför det förändrade sig.  

 
 

 Detta är en övning för att träna analys, kritiska resonemang och för att se helheten.  

 

 Sista frågan kan vara lite av en kuggfråga som starkt kopplas till det sista kriteriet i 

kursen.  

 

 I slutet av lektionen ska du maila in det du kommit fram till.  

 

 Det finns inga formaliakrav förutom det som anges i instruktionerna ovan.  

 

 Du får gärna diskutera frågorna med någon i din närhet, men det du skickar in är ditt 

individuella resultat.   

  

 


