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Boken er organisert i to deler. De første kapitlene i første del tar opp felles prinsipper for
utviklingspsykologiske teorier, fra Freud til dynamisk systemteori. Dernest byr boken på en ny teoretisk
ramme for å forklare menneskets utvikling og forandring. Andre kapitler tar opp forskjellige sider ved
utviklingen i barndommen og tenårene, samt de utfordringer som kjennetegner overgangene på veien mot å bli
voksen. I bokens annen del overføres teorien til god yrkespraksis for barnehagen, skolen, familien og
samfunnet for øvrig. Boken er ment for studenter som planlegger å arbeide med barn og unge, for
yrkesutøvere som allerede gjør dette og for foreldre som vil forstå barna sine bedre.
Har litteraturliste og stikkordregister.
Stort utbytte av praksis i Sør-Afrika. Etter fem måneders praksisopphold i Cape Town syntes Jørgen Aasen
Berget det var vanskelig å reise fra stedet og folkene. Og ofte, veldig ofte, virket det bra å skjære seg. Det
virket selvfølgelig ikke alltid, men det var i alle fall mye mer effektivt enn å snakke, for det virket. Kristian L.
Melby, Elsa Almås, Nicklas Poulsen Viki & Esben Esther Pirelli Benestad: 02.09.2016: Fra praksis: 2823:
Behandling av seksuelle problemer hos personer. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et
spesialisthelsetjenste tilbud innen Helse Vest. Lær deg mindfulness på nett gratis. Foredrag av
psykologspesialist om teori og praksis slik at mindfulness kan bli en del av din hverdag. Oppnå mer med
mindre Skammer du deg ikke over at du strever for å skaffe deg mest mulig gods og gull, ry og ære, men ikke

bryr deg om innsikt og åndsevner? Hva er egentlig det gode Hos Athenas finner du raskt og enkelt
foredragsholderen til ditt event. Få raskt svar på din forespørsel hos Athenas.no FORELESNING:
PEDAGOGISK PSYKOLOGI, SVPED 101 VÅREN 1998. TINE ARNTZEN. 1. ULIKE SYN PÅ
MENNESKET -Innføring i pedagogisk psykologi. I pedagogisk teori og forskning. I Integrativ terapi møter vi
mennesker slik de framstår med sine liv i sine omgivelser, med sine historier og sine fremtidsperspektiver.
Mennesker er kreative og. Fagstoff: Barns kognitive utvikling. gjøre rede for hovedtrekk ved barns
språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen

