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Rigorously researched and accessibly written, Cognitive Psychology: A Student's Handbook is widely
regarded as the leading undergraduate textbook in the field. The book is clearly organised, and offers
comprehensive coverage of all the key areas of cognitive psychology. With a strong focus on considering
human cognition in context, the book has been designed to help students develop a thorough understanding of
the fundamentals of cognitive psychology, providing them with detailed knowledge of the very latest advances
in the field. New to this edition: * Thoroughly revised throughout to include the latest research and
developments in the field * Extended coverage of cognitive neuroscience * Additional content on
computational cognitive science * New and updated case studies demonstrating real life applications of
cognitive psychology * Fully updated companion website Cognitive Psychology: A Student's Handbook will
be essential reading for all undergraduate students of psychology. Those taking courses in computer science,
education, linguistics, physiology, and medicine will also find it an invaluable resource.
I denne oversiktsartikkelen gjennomgår vi aktuell forskning om betydningen av personlighetstrekk og kognitiv
stil som sårbarhetsfaktorer for depresjon. Etter terroren mot Regjeringskvartalet og Utøya er kunnskap om
posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) satt på dagsordenen.
Norsk Psykologforening har på denne. Denne modellen er grunnlaget for Metakognitiv terapi hvor disse to
nivåene bidrar til å belyse at vår sinn er et dynamisk selv-regulerende system av. elevsiden.no er en

informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom i
skolealder. Her finner du nærmere 100. Depresjon hos barn/unge Depresjoner hos barn og unge kan ytre seg
som hos voksne i form av senket stemningsleie, endret selvfølelse og aktivitetsnivå. Sosial kompetanse er
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den
fører til en realistisk oppfatning. Norges Handelshøyskole er blant Europas ledende handelshøyskoler innen
økonomisk-administrative fag og driver forskning på internasjonalt toppnivå. Anders Hovland er
forskningsleder, psykolog ved Solli DPS / førsteamuniensis ved institutt for klinisk psykologi, UiB. Andreas
Westin er Overlege og PhD-stipendiat. Michael 2008;5:255–63. Den biopsykososiale forståelsesmodellen ble
mye diskutert den første tiden etter at den ble lansert som et alternativ til den biomedisinske. Inger
HalvorsenTone Bergwitz Neste planlagte revisjon for dette kapittelet: 2016” Faglig Veileder tilbyr en ramme
for vurderinger og beslutninger ved diagnostikk og.

