
Mentalisering i mødet med udsatte børn
Hent bøger PDF

Janne Østergaard Hagelquist

Mentalisering i mødet med udsatte børn Janne Østergaard Hagelquist Hent PDF Forlaget skriver: Det
psykologiske begreb mentalisering betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og
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