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Videnskab og verden - Psykologiens videnskabsteori kapitel 1. Gerd Christensen giver et fundament for at
vurdere psykologiens særlige videnskabsteoretiske position.
Det gør hun dels gennem en historisk introduktion til psykologiens etablering og til nogle af de væsentligste
teoretiske retninger inden for psykologien. Og dels giver hun en introduktion til psykologiens fundamentale
videnskabsteoretiske problem: Forholdet mellem det fysiske og det psykiske.
Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. Tilmeld
dig vores gratis nyhedsbrev. Giv et magasin som GAVE - OBS. Gribverden. Du. Hvad er det, der er så
interessant ved vand, og hvorfor bliver vi ved med at undersøge vand og fortælle historier om det. Tidsskriftet
Politica er Danmarks førende tidsskrift for politisk videnskab. Døgnet rundt. Her finder du nyheder fra DR
og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. Læs breaking nyt og dagens største
nyheder inden for stofområder som indland, udland, krimi, vejr, finans, kultur, viden og teknologi. I Universe
vil vi gerne begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri. Vær opmærksom på at
abonnementet kan fortsætte, indtil det bliver opsagt, selvom du giver den som gave. Information og
inspiration til dig, der overvejer at studere, arbejde eller tage i praktik i udlandet. Illustreret Videnskab er et

internationalt populærvidenskabeligt magasin, som giver læseren indsigt i verdens førende forskning i alle
grene af videnskaben. Illustreret Videnskab er et internationalt populærvidenskabeligt magasin, som giver
læseren indsigt i verdens førende forskning i alle grene af videnskaben. Hvad er det, der er så interessant ved
vand, og hvorfor bliver vi ved med at undersøge vand og fortælle historier om det. Derfor har vi fyldt.
Information og inspiration til dig, der overvejer at studere, arbejde eller tage i praktik i udlandet. Regeringen
skyder Teknologipagten i gang Den nye pagt skal understøtte, at alle børn, unge og voksne får en bedre
forståelse for teknologi, IT og naturvidenskab.
Oplevelsesparken, hvor sjov er en videnskab.
Gribverden. Dette er et partiprogram designet til at gavne JORDEN, give dig mere FRIHED uden at skade
andre mennesker, dyr eller natur, baseret på facts, KUNDSKAB og visdom. Derfor har vi fyldt.

