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Tilknytning i praksis Anders Broberg Hent PDF Forlaget skriver: Tilknytningsteorien betragtes i dag som den
vigtigste psykologiske teori når det gælder menneskers forhold til nærhed, beskyttelse og omsorg på den ene

side og selvstændighed, opdagerglæde og betoning af egne evner og formåen på den anden. 
 

Tilknytning i praksis giver en grundig indføring i hvordan tilknytningsteorien kan anvendes i praksis. I bogen
beskrives klinisk spæd- og småbarnspsykologi, forældreskab og familieliv og hvordan man kan måle

tilknytningstryghed hos børn, unge og voksne. Forfatterne diskuterer psykoterapi ud fra et
tilknytningsperspektiv og redegør udførligt for hvordan de forskellige tilknytningsmønstre påvirker det

psykiske helbred i forskellige aldre.
 

Bogen henvender sig til studerende og professionelle inden for psykologi, medicin, psykiatri, psykoterapi,
socialt arbejde, børnesundhedspleje og skole. I disse fag er det en del af arbejdet at træffe beslutninger der

griber ind i menneskers hverdag og påvirker deres nære relationer. Disse beslutninger bør træffes på grundlag
af den bedst mulige tilgængelige viden. Formålet med bogen er at stille en sådan viden til rådighed baseret på

aktuel tilknytningsrelateret forskning.
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