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psykologi, der især henvender sig til C-niveauet på de gymnasiale uddannelser.

Bogens indledes med et mindre tema om intelligenser og læring, som efterfølges af et omfattende tema om
stabilitet og forandring i moderne menneskers liv og afsluttes af et tema der hedder: Fra rødder til fødder - om

gruppeprocesser, identitet og parforhold. De tre temaer dækker kernestoffet i psykologi C-niveau:
socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Ud over lærebogsteksten indeholder bogen mindre tekster af og interview med psykologiske teoretikere og
praktikere.

Læseren får kendskab til en lang række aktuelle psykologiske teorier, som undervejs sættes i relation til de
dominerende paradigmer i psykologien i dag.

Carsten Nejst Jensen, cand.psych., lektor, har skrevet lærebøger i psykologi til de gymnasiale uddannelser
samt skrevet artikler til og redigeret bøger om voksenpædagogik m.m.
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