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helse- og sosialfaglige utdanninger og viser hvilken betydning psykologisk kunnskap har for disse

yrkesgruppene.
 

Bokens første del gir en generell presentasjon av faget psykologi.
Del 2 tar opp sentrale områder som utvikling, personlighet, følelser og motivasjon.

Del 3 presenterer hjernen og nervesystemet, og sentrale tema som tenkning, persepsjon, læring, hukommelse,
intelligens og språk.

Del 4 omhandler mennesket i sosiale sammenhenger.
Del 5 omhandler helsepsykologi, stress og mestring.

I bokens del 6 presenteres de mest utbredte psykiske lidelsene og behandling av psykiske lidelser.

Denne femte utgaven av boken gir et oppdatert bilde av hvor psykologien står i dag, samtidig som de
klassiske retningene er med. Sammen med boken følger en digital arbeidsbok som inneholder pedagogiske og

varierte oppgaver til hvert kapittel.

Foregående udgave med titlen Innføring i psykologi.
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