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er en bog om den børnepsykologiske undersøgelse ud fra en tilknytningsbaseret, udviklingspsykopatologisk

og neuroaffektiv model.

Bogens forfattere viser, hvordan denne teoretiske forankring kan guide psykologens metodiske overvejelser i
undersøgelsesprocessen, og hvordan undersøgelsens resultat kan beskrives i en caseformulering ud fra

faktorer, der enten hæmmer eller befordrer barnets personlighedsudvikling.

Bogen præsenterer en række tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, som kan belyse barnets tilknytning,
forældrenes indre repræsentationer og mentaliseringsevne samt kvaliteten af det relationelle miljø i samspillet

mellem forældre og barn.

Bogen tilbyder en række praktiske redskaber, fx et nyudviklet anamneseskema til brug ved interview af
forældrene i undersøgelsen, skema til sammenfatning af den kliniske vurdering samt overvejelser over,

hvordan beskrivelsen af undersøgelsens resultat kan udformes.

Bogen er således en brugsbog for praktikere, der ønsker at bygge deres psykologiske undersøgelsesmetodik af
børn på et tilknytningsbaseret og udviklingspsykologisk fundament.
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