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Dette er en revidert og oppdatert utgave av "En dialektisk relasjonsforståelse. (2002). Med fokus på temaer
som anerkjennelse, intersubjektive prosesser, samt menneskets evne til selvrefleksjon og selvavgrensning i
relasjoner, viser Schibbye hvordan dynamikken i våre forhold har avgjørende betydning for hva som skjer i
tidlig utvikling, når en ny familie dannes, og, ikke minst, i psykoterapeutiske møter. Forskningsområder som
affektregulering, ansiktskommunikasjon og nevrovitenskap knyttes opp mot vår forståelse av tidlig utvikling
og psykoterapi. Forfatteren viser også hvordan nyere forskning utvider og støtter hennes tidligere arbeid.
Om relasjoner. Vi mennesker står i relasjoner gjennom hele livet i ulike kontekster. De fleste samspill som
varer over tid vil veksle mellom å være symmetriske og. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du
sitater og ordtak om relasjoner og mer enn 1150 andre emner. Om forskning.no.
forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.no gis ut under
Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig. Relasjoner mellom barn og voksne er avgjørende for at barn
skal føle trygghet. Det påvirker både trivsel og læring. På denne siden kan du leser mer om hva som. Dette er
en revidert og oppdatert utgave av "En dialektisk relasjonsforståelse". Her viser forfatteren hvordan ny
forskning utvider og støtter hennes tidligere arbeid. Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og
andre seksuelle overgrep. Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017. Vold i nære

relasjoner; Regjeringen.no. Om nettstedet. Formål, organisering og historikk ; Innholdsstrategi for
regjeringen.no; Besøksstatistikk for 2016. May Britt Drugli. Professor ved NTNU. Foto: Trine Jonassen.
Pedagogikk; Småbarnspedagogikk – Gode relasjoner fremmer motivasjon for læring. Små barn er helt. Gode
lærer-elev relasjoner; comments Meny. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.
Hjem; Om RKBU; Ansatte; Aktuelt; Forskning. Prosjekter; Ph.
d.-prosjekter.

