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Evolutionspsykologi Christian Skjødt Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Evolutionspsykologi er en tilgang
til psykologi, der forklarer menneskers adfærd som resultatet af millioner af års evolution.

Evolutionspsykologers ambition er intet mindre end at afdække menneskets natur, og tanken er, at den
evolutionære tilgang kan anvendes til at belyse et hvilket som helst psykologisk tema. Bogen giver først en
introduktion til begreberne evolution og evolutionspsykologi og tager derefter fat på en række af de mange

temaer, som evolutionspsykologer har beskæftiget sig med.
Af eksempler kan nævnes:

Kønsforskelles oprindelse
Årsagerne til, at mennesker nærer fordomme og går i krig mod hinanden

Baggrunden for vores interesse for sladder om kendte
Årsagerne til, at mennesket er så intelligent en art.

Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning, og med udgangspunkt i denne forskning præsenteres
væsentlige evolutionspsykologiske begreber og teorier. Bogen inddrager desuden mange konkrete eksempler,

der knytter begreberne og teorierne til erfaringer fra dagligdagen.
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