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Bogen beskriver psykologien som fag med fokus på temaer, der er relevante for studiet af og arbejdet med
mennesker. Det er en ny og gennemrevideret udgave af Menneskets psykologi af samme forfatter.

Bogens opbygningBogens 10 kapitler giver en indføring i et bredt udvalg af psykologiske fænomener og
teorier, bl.a. om personlighed, udvikling, perception, læring og sociale processer. Der bliver også præsenteret

temaer, som er særligt relevante i en sundhedsfaglig kontekst, fx tab, krise, stress, relationer og
mentalisering. 

Målgruppe
Bogen er målrettet til studerende inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, jordemoderfaget m.fl., men også
undervisere og praktikere kan få god gavn af bogens præsentation af både klassiske psykologiske teorier og

helt nye udviklinger inden for psykologifaget.   
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Menneskets psykologi på Munksgaards Forlag. 
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