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Thomas Nielsen viser igen sin evne til at formidle svært videnskabeligt stof, så det bliver spændende og
læseværdigt for læsere uden særlige forkundskaber.

Med Elementær psykologi har Thomas Nielsen begået et storværk om psykologi, psykologiske begreber og
temaer. Det er et tilbundsgående og lettilgængeligt opslagsværk til alle, der er nysgerrige efter at vide mere

om moderne psykologi.

Bogens formål er at få læseren til at tænke psykologisk frem for blot at opliste information om en lang række
fakta. Og bogen bør have en fast plads blandt bogreolens andre håndbøger.

Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvad er psykologi egentlig? Hvilke forskningsmetoder kan anvendes?
Hvad er kognition? Her er artikler om sansehukommelse, problemløsende tænkning, intelligens, selvværd og
selvtillid, følelser, stress, angst, positiv psykologi, udviklingspsykologi, gruppeadfærd, om kommunikation,

kærlighed, parforhold etc. 

Til bogen hører en hjemmeside, hvor der findes mere end 1000 perspektiverende artikler, der tidligere har
været bragt i Forskningsnyt fra Psykologi.

Thomas Nielsen er lektor i psykologi ved Aarhus Universitet. Hans forskningsområder er ´mennesker og
kulturer´, og han har tidligere udgivet flere bøger på Frydenlund. Han modtog i 2007

Psykologilærerforeningens pris for en særlig indsats for undervisningen i psykologi på de gymnasiale
uddannelser.
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