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"Bogen lever til fulde op til sit formål, at give et bredt dækkende billede af tidens væsentligste psykologiske
teorier om den menneskelige udvikling med relevans for pædagogik og terapi." Fagligt Selskab for
Sundhedsplejersker Udviklingspsykologiske teorier er en introduktion til udviklingspsykologien, der giver et
bredt dækkende billede af tidens væsentligste psykologiske teorier om den menneskelige udvikling med
relevans for pædagogik og terapi. Denne 4. udgave er udvidet med et kapitel om Bowlbys tilknytningsteori,
ligesom samtlige kapitler er revideret, sprogligt forbedret og udvidet med bl.a. flere eksempler. Bogens
kapitler omhandler: Udviklingsbegrebet Freuds psykoanalytiske teori Eriksons psykosociale teori Mahlers
psykoanalytiske objektrelationsteori Bowlbys tilknytningsteori Reichs kritiske karakterteori Brückner og
Lorenzers kritiske karakterteori Pavlov, Watson, Thorndike og Skinners adfærdspsykologiske teori Maslow,
Glasser og Frankls humanistiske teori Piagets erkendelsesteori Vygotskij, Leontjew og Elkonins
kulturhistoriske teori Sterns teori om udvikling Bogen er forsynet med en udførlig leksikal ordliste og
stikordsregister. Hvert kapitel kan læses selvstændigt og er bygget op over følgende ramme: indledning og
biografi, teoriens grundsynspunkter, stadier i den menneskelige udvikling, betydning for pædagogik og terapi,
kritisk diskussion. Udviklingspsykologiske teorier er skrevet af erfarne undervisere ved seminarier og er let at
læse.
Den henvender sig især til pædagog- og lærerstuderende samt til studerende, der uddanner sig til
socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, kropsterapeut og lign. Espen Jerlang er cand.

psych. og tidligere rektor på Roskilde Pædagogseminarium. Han er forfatter til flere grundbøger i psykologi.
Nedenfor finder du en oversigt over de psykoterapeutiske uddannelsessteder, som er godkendt af Dansk
Psykoterapeutforening. Hvis man har en ængstelig personlighedsforstyrrelse, er man nervøs, anspændt og
usikker.
Animal symbolicum: Antropologisk betragtningsmåde. Uddannelsesstederne er ikke ens. 5. Overblik.
Metoden har med. Individuel vejledning til specialeskrivere. Hvis man har en dependent
personlighedsforstyrrelse, er man meget afhængig af andre mennesker. Animal symbolicum: Antropologisk
betragtningsmåde. Alt om den større skriftlige opgave. Uddannelsesstederne er ikke ens. Mellem mennesket
selv og dets omverden findes en tredje verden, de symbolske formers verden. Man føler sig mindreværdig.
Stern (1934 - ) er psykiater og uddannet psykoanalytiker i USA. Svigtede børn har behov for, at vi forstår og
accepte- rer deres følelsesmæssige tilstand, før vi stiller krav, siger børnepsykolog Lars 4. Overblik. Der er
naturligvis risiko for, at enkelte forældre, føler en afhængighed og kun kan have kontakt med sit barns
primærvoksen.

