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3.2. Organisationspsykologi

Underviser(e)

Vibe Strøier, Cand.psych. Specialist og supervisor i
Psykoterapi for Voksne og Arbejds- &
Organisationspsykologi

Formål

Formålet med kurset er psykologen tilegner sig viden om
psykologiske teorier og arbejdsmetoder knyttet til en
organisationspsykologisk forståelse af fænomener
forbundet med organisatoriske forandringer på såvel individ,
gruppe som organisationsniveau.

Læringsmål:

Deltagerne får v
 iden om:
● Klassiske og nyere teorier om organisation,
systemforståelse, udvikling og forandring,
modstandsfænomener, konflikter, selvledende
systemer samt nutidige ledelsesteorier.
● Hvordan den kliniske psykologis begreber kan
oversættes og omsættes til en
organisationspsykologisk forståelse.
● Den strategiske dimension af den psykologiske
konsulentrolle såvel som ekstern som intern.
● Betydningen af selvledelse og stress.
Deltagerne får udviklet færdigheder med henblik på at
kunne:
● Anvende modeller der kan være medvirkende til at
analysere organisationer og organisationers kontekst.
● Adskille den psykologiske konsulentrolle fra rollen
som supervisor, terapeut og underviser samt kunne
positionere sig i komplekse sammenhænge.
● Identificere og analysere problemstillinger i en
organisationspsykologisk forståelse og efterfølgende
vælge relevante udviklingsmetoder herunder
anvende kriterier for, hvilke metoder der kan
anvendes hvor.
● Designe en analyse og interventionsplan for et
forandringsforløb i en organisation herunder
håndtering af lobbyisme og modstandsfænomener.
● Facilitere udviklingsprocesser i grupper og team.

Deltagerne vil f å kompetencer i:
● At balancere mere fagligt sikkert som psykolog
mellem på den ene side processtyring, involvering og
actions-læring og på den anden side strategisk
målopfyldelse, rådgivning og tilførsel af ekspertviden.
● At reflektere over betydningen af opgavens
problemstilling for psykologens positioner og
metoder, herunder etiske problemstillinger og de
forskellige magtaspekter, der knytter sig til
psykologens forskellige positioner

Målgruppe

Psykologer på specialistuddannelserne.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem:
● Oplæg
● Diskussion af de teoretiske begreber i plenum
● Teamarbejde i forhold til at designe en analyse- og
interventionsplan på flere niveauer via cases hentet fra
det virkelige liv
● Øvelser der har til formål at træne deltagerne i
samspillet mellem analyse og intervention

Temaer i kurset

● Organisationsteorier
● Forandringsteorier
● Teorier om modstand: Såvel den traditionelle
kriseteoretiske og en mere eksistentiel filosofisk.
● Psykologens forskellige positioner :Fra ekspert til
proceskonsulent og netværkskonsulent
● Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og
metode Indsigt i og erfaring med
problemløsningsprocesser og de overvejelser,
psykologen må gøre sig i alle faser af en opgave.
● Indsigt i relevante organisationspsykologiske metoder
i psykologens arbejde
● Selvstyring og selvledelse

Forberedelse

Deltagerne skal læse ca. 100 sider.

Efter kurset
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Kapitel 10. Den genealogisk metode: Et overgangsritual i
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