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Dette er en indføring i tilknytningsteori og vigtigheden af nære følelsesmæssige relationer for udviklingen af
det psykiske liv. Siden grundlæggelsen hos den britiske psykolog John Bowlby og hans amerikanske elev
Mary Ainsworth har tilknytningsteorien fået stadig større gennemslagskraft. I dag spiller den en helt central
rolle i udviklingspsykologien.
Bogen giver for det første en grundlæggende karakterstik af tilknytning. Her ses på biologiske,
evolutionsmæssige og socialpsykologiske aspekter og på tilknytningens betydning for udviklingen af
kognitive funktioner. For det andet gennemgår forfatterne tilknytningens betydning for den psykiske
udvikling, både hos børn og voksne. Det beskrives, hvordan tilknytningen mellem spædbarnet og moderen har
betydning for så forskellige fænomener som temperament, motorisk udvikling og fremtidige
kærlighedsforhold.
Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for psykologi, psykiatri og socialt arbejde og mere
generelt til personer, hvis hverdag er præget af arbejde med menneskelige relationer. ANDERS BROBERG er
psykolog, psykoterapeut og professor i klinisk psykologi på Göteborg Universitet. PEHR GRANQVIST er
docent i psykologi ved Uppsala Universitet. TORD IVARSSON er overlæge og docent i børne- og
ungdomspsykiatri ved Sahlgrenska Akademi. PIA RISHOLM MOTHANDER er dr.phil. i psykologi og
forfatter. Alle forfatterne har forsket indgående i forskellige dimensioner af tilknytning.

Oversat fra svensk efter Anknytningsteori – Betydelsen av nära känslomässige relationer af Ole Thornye.
og 30 Velkommen til cenku. dk. , og har som sin kerneydelse særlig fokus på kurser, foredrag,
efteruddannelser og skræddersyede læringforløb. Vi tilbyder kurser, workshops, foredrag og efteruddannelse
inden for det psykoterapeutiske og psykologiske, det social- og sundhedsfaglige felt, skolevæsenet og
personlig udvikling. However, 'attachment theory is not formulated as a general theory of relationships. Vi
håber du finder siden hjælpsom. 'kom til … En familieterapeutisk metode til at forbedre den trygge
tilknytning mellem forældre og børn I forbindelse med den store konference om familieterapi d.
Hovedsaklig gruppebasert behandling som gir innsikt i og forståelse for egne følelser og reaksjoner, samt
skaper endring og styrker pasientens fungering. 29.
Cenku er en del af Psykologselskabet Toftemosegaard ApS. dk. Min tenkning er forankret i
utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori. Cenku er en del af Psykologselskabet Toftemosegaard ApS.
Tilknytningsteori er en utviklingspsykologisk teori som beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av
nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. 00 – 19. 'kom til … En familieterapeutisk metode til at
forbedre den trygge tilknytning mellem forældre og børn I forbindelse med den store konference om
familieterapi d. Vi har også ulike videreutdanninger; Veiledning, Familieterapeut, Rusterapeut, COS terapeut,
fordypning i barnevern, juridikum, tilknytningsteori, De utrolige årene, Marte Meo og ICDP mm. Dette er
den første norske boken om traumer og dissosiasjon, skrevet av erfarne fagpersoner innen feltet. og 30
Velkommen til cenku.

