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I denna nya och helt omarbetade upplaga av Utvecklingspsykologi redovisas aktuell teori och forskning inom
modern utvecklingsteori.
Boken belyser individens utveckling ur både psykodynamiskt och kognitivt synvinkel.
De kompletterande perspektiven befruktar varandra och tydliggör bilden av människans psykiska utveckling,
för att visa hur de tidiga psykiska utvecklingsprocesserna påverkar individens beteende och utveckling under
barndomen, från fostertiden fram till puberteten.
Läs mer
Utvecklingspsykologi tar bland annat upp:
 minne och informationsprocessande
 intersubjektivitetsteori
 självets utveckling, med utgångspunkt från Stern
 känslans psykologi, speglad mot modern affektteori och neurobiologi
 den emotionella hjärnan och neurovetenskap
 anknytningsteori och känslomässig reglering
 mentaliseringsteori
 barnets utveckling, från fostertiden till puberteten

Om författarna
Leif Havnesköld är psykolog och leg. psykoterapeut och rektor vid SAPU, Stockholms Akademi för
Psykoterapiutbildning. Pia Risholm Mothander är fil.dr i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut och
universitetslektor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Utviklingspsykologi, psykologisk forskningsområde som fokuserer på hvordan endringer i atferd og
egenskaper kan relateres til alder, fra unnfangelse til død. Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og
egenskaper gjennom barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som
forklarer. 46 Utviklingspsykologi Hovedområdet handler om psykologisk utvikling fra unnfangelse til død.
Det dreier seg om hvordan individuelle forskjeller oppstår. Utviklingspsykologi er stort sett rettet mot å forstå
barns psykologiske utvikling i et biologisk, sosialt og kulturelt perspektiv. Psykologisk forskning og.
Læringsutbyte. Kunnskaper. Ved fullført emne skal kandidaten kunne: redegjøre for teoretiske modeller og
forskningsmetoder innen utviklingspsykologi Kjøp 'Utviklingspsykologi' av Stephen von Tetzchner fra Norges
raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788205390782 Hva lærer du?
Kunnskapsmål Du skal kunne: Beskrive hovedtrekkene og variasjonen i barns og ungdommers utvikling, de
viktigste utviklingsmekanismene og forhold som. I denna nya och helt omarbetade upplaga av
Utvecklingspsykologi redovisas aktuell teori och forskning inom modern utvecklingsteori.
Boken belyser individens utvec. Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og egenskaper gjennom
barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som forklarer.
Utviklingspsykologi 1: 7,5: PSY1016: Personlighetspsykologi 1: 7,5. 2. år. Tredje semester (høst) og fjerde
semester (vår) Emnekode Emnenavn Studiepoeng; Flere valg:

