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Samhørighed og hjernens udvikling
Introduktion til neuroaffektiv udvikling
I løbet af det seneste årti er der sket store fremskridt inden for hjerneforskningen, hvilket bl.a. har
betydet, at vi i dag ved meget mere om de neuroaffektive processer, der er centrale for følelseslivet og
personlighedsdannelsen. Vi er kommet tættere på en forståelse af, hvordan medfødte forudsætninger og
miljømæssig stimulering påvirker hinanden i forhold til barnets udvikling.
Med udgangspunkt i bl.a. Antonio Damasio, Allan Schore og Daniel Stern giver forfatteren en
introduktion til den gryende psykologiske disciplin, der kan kaldes neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Det er forfatterens overbevisning, at vi med udviklingen af den neuroaffektive viden vil finde en slags
psykologisk Rosette-sten, der kan give en mere nuanceret og dybtgående forståelse af personlighedens
tilblivelse og psykologiske processer i et tæt samspil mellem medfødte dispositioner og miljø.
En grundlæggende forståelse af sammenhængen mellem udviklingspsykologi og neurofysiologi vil være
til stor hjælp for de mange professionelle, der beskæftiger sig med psykologiske problemstillinger.
Bogen henvender sig til universitetsstuderende, fx på psykologi, ansatte på PPR-kontorer, børne- og
voksenpsykiatriske afdelinger, socialforvaltninger, børnerådgivninger osv. Bogen vil også være central
for studerende på de sociale højskoler, pædagog- og lærerseminarierne og sygeplejeskolerne.
SUSAN HART har som psykolog erfaring fra socialforvaltning, børnepsykiatrien og som leder af et

familiebehandlingscenter. I dag er hun privatpraktiserende og beskæftiger sig hovedsageligt med
vurdering og behandling af børnefamilier. Susan Hart har tidligere skrevet flere artikler om
neuroaffektiv udviklingspsykologi og afholder kurser i emnet.
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