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Indledning og problemformulering (Naja, Jimmy og Cathrine)

Hvorfor udvikles mennesket, som det gør? Er det miljøet der præger og former barnets ”tomme” 

hjerne, som Locke (1632-1704) proklamerede med postulatet om barnet som en tabula rasa, eller 

eksisterer der en medfødt ”menneskelig essens”, som blot skal udfoldes under beskyttelse af 

omsorgsgivere, hvilket Rousseu (1712-1778) antog (Cole et al. 2005). På trods af, at ovenstående 

synspunkter blev fremsat for ca. 300 år siden, er det stadig ikke lykkedes den videnskabelige 

psykologi, at skabe konsensus omkring spørgsmålet om menneskets udvikling. Moderne 

tværdisciplinær udviklingspsykologi kan siges, at have en speciel interesse i fire fundamentale 

spørgsmål, som vedrører: 1) udviklingens kontinuitet, 2) udviklingens plasticitet, 3) arv og miljø 

og 4) hvorledes udvikler individet de stabile karakteristika, som gør dette adskillelig fra andre? 

(ibid.: 7). På trods af enorme mængder data om menneskets udvikling, er der stadig uenigheder 

om fortolkningen af dette, hvilket har ført til kontrasterende ”paradigmer” indenfor 

udviklingspsykologien (ibid.: 29). Indeværende opgave vil ligeledes omhandle disse 

problemstillinger, da de valgte teorier eksplicit eller implicit positionere sig forskelligt i forhold til 

spørgsmålene. Det er især spørgsmålet om betydningen af den biologiske arv og miljøfaktorer, 

som bringes i spil gennem opgaven, herunder en problematisering af hvad der udgør det 

signifikante miljø og hvordan gener og miljø kan tænkes som interagerende størrelser. Ligeledes 

vil redegørelserne fremhæve teoriernes syn på udviklingens plasticitet, kritiske perioder og 

antagelsen om det resiliente barn.

    Teorivalget er blandt andet foretaget på baggrund af eksisterende uenigheder om de 

ovennævnte problemstillinger. I Kapitel 1 vil vi redegøre for et tilknytningsteoretisk 

udviklingssyn, som vi finder, er i modsætning med udviklingssynet hos Judith Rich Harris, der 

placerer sig indenfor både den adfærdsgenetiske socialisationsteoretiske skole. Teorierne kan 

anskues som tese og antitese, da Harris eksplicit skriver sig op i mod et teoretisk syn, som betoner 

den tidlige barndom og omsorggiver-barn relationen. Kapitel 2 vil således redegøre for Harris´ 

teori og samtidigt inddrage Dion Sommers kulturelle forståelsesramme, hvilket både har til 

hensigt, at kvalificere en diskussion af både Harris´ og tilknytningsteoriens antagelser, men også 

at inddrage et mere kontekstualistisk perspektiv på udvikling. Opgavens genstandsfelt er den 

tidlige udvikling – mere præcis 0-4 år. Afgrænsningen er primært sket på baggrund af 

tilknytningsteoriens fremhævelse af disse første års betydning for individets videre udvikling. 

Redegørelserne vil derfor være fokuserede i forhold til denne periode i udviklingen. Dog vil vi i 

kapitel 3 foretage nogle metaperspektiver på udvikling, hvorfor vi i dette kapitel ikke stringent 
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kan forholde os til genstandsfeltet – den tidlige barndom. Kapitlet vil inddrage Jaan Valsiners 

teoretiske system, hvor vi gennem inddragelse af centrale begreber vil foretage en metateoretisk 

perspektivering af både Harris´ og tilknytningsteoriens udviklingssyn. 

  Opgaven er også afgrænset ved, at det er den socio-emotionelle udvikling der 

fremhæves, frem for den kognitive udvikling. Derudover er det de udviklingspsykologiske teorier 

der redegøres for og kun perifert metodologien bag disse. Endeligt har vi fravalgt en 

personlighedsteoretisk diskussion og sondrer således ikke mellem personlighed- og selvkonceptet.

På baggrund af ovenstående overvejelser er følgende problemformulering blevet valgt, som 

udgangspunkt for opgaven:

Hvilke forskellige betydninger tilskriver man den tidlige barndom i et 

udviklingspsykologisk perspektiv?

Dette spørgsmål forsøges besvaret gennem undersøgelse af følgende spørgsmål: 

1. Hvilke processer og samspil i den tidlige barndom forstås som centrale i den 

del af den udviklingspsykologiske teori, der tilskriver den tidlige barndom 

en stor betydning?  

2. I forhold til tilknytningsteoriens betoning af den tidlige barndoms 

signifikante betydning for udviklingen, hvilket perspektiv repræsenterer 

Judith Rich Harris med sin radikalt anderledes forståelse af barn-forældre 

relationen?  

3. Kan man kvalificere de tidligere diskussioner gennem inddragelse af Dion 

Sommers kontekstualistiske barndomspsykologiske perspektiv?  

4. Vil man ved at inddrage Valsiners teoretiske system kunne anlægge 

metaperspektiver på Harris’ og tilknytningsteoriens udviklingsforståelser?  
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Kapitel 1: Tilknytningsteorien og dens efterfølgere 
Tilknytning (Naja)

Tilknytning er et af de mest centrale begreber inden for udviklingspsykologien og indebærer en 

dannelse af emotionelle bånd mellem barnet og den person, som barnet knytter sig til. Begrebet 

blev i første halvdel af det forrige århundrede udviklet og forstået i lyset af det psykoanalytiske 

paradigme. Freuds retrospektive analyser blev trods det, at disse ikke var direkte baseret på 

undersøgelser af børn, ganske afgørende og skabte et fokus på barndommen og de tidlige 

relationers betydning (Smith 2003). Tilknytningsbegrebet har siden hen taget sig ud i forskellige 

definitionsmæssige former. Tilknytning kan defineres som et følelsesmæssigt bånd, der eksisterer 

mellem forældre og barn. Denne nært forbundne relation bunder i forældrenes spontane og 

instinktive parathed til at tage vare og drage omsorg for deres barn samt barnets parathed til at 

søge dette hos sine forældre (Poulsen 1994). Tilknytningsmekanismerne består i at yde og søge 

nærhed og omsorg – at børn og deres forældre som ovennævnt knytter vigtige følelsesmæssige 

bånd – samt i at gøre det på bestemte måder. Denne proces lyder, som Schousboe (2007) 

pointerer, måske indlysende, fordi den for mange forekommer forholdsvis automatisk – alligevel 

er vægtning af tilknytning i udviklingspsykologisk sammenhæng blevet massiv. Fænomenet er i 

de flestes øjne helt væsentligt og når tilknytningens særlige samhørighed dannes – hvis den 

dannes – kommer de instinktive bånd til udtryk i det direkte samspil mellem barn og 

omsorgsgiver. 

Hvad der ofte ikke vises, og ikke kan vises, er de mange, mange situationer, hvor forældre gør alt, hvad 

der er menneskeligt muligt for at drage omsorg for børnene. Jo, man kan undre sig over 

børnedødeligheden og børnemishandling, men man kan også undre sig over, hvor mange der overlever, 

især når man ved at besvime fa træthed, vandrer om natten frem og tilbage på gulvet med et spædbarn, 

der bare skriger og skriger. Men man undrer sig over, hvorfor man orker. Når man orker, er det nemlig 

ikke, fordi man har taget stilling i et moralsk dilemma, men fordi man har udviklet en tilknytning, der 

medfører, at det spørgsmål slet ikke opstår (Poulsen 1992:11).

Tilknytningsteoriens oprindelse og pioner - John Bowlby (Cathrine) 

Tilknytningsteoriens forskellige aspekter er normativt funderet, der er både tale om et normale - 

hvad der forekommer hyppigst og om en stilling tagen til, at nogle og hvilke tilknytninger, der er 

bedre end andre. Tilknytningsteorien blev formuleret med henblik på at forklare bestemte 

adfærdsmønstre og karakteristika ved den nyfødte, barnet, den unge og det voksne menneske 

(Bowlby 1985). Den engelske psykiater John Bowlby (1907-1990) opfattes som hovedkreatøren 
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bag tilknytningsteorien og var oprindeligt psykoanalytisk funderet.  Bowlby skrev i 1969 det 

første bind i en trilogi om attachment and loss, i hvilket han i sit prospektive metodiske 

udgangspunkt forholdte sig anderledes end Freud, som beskrev først de tidlige faser i 

personlighedens funktion og derfra kalkulerede, hvad der heraf fremmer eller hæmmer udvikling. 

I modsætning til psykoanalysen, som arbejdede retrospektivt ud fra kliniske tilfælde hævdede 

Bowlby, at man måtte tage udgangspunkt i de hændelser, som forstyrrer forholdet mellem 

forældre og børn; såsom emotionel utilgængelighed, adskillelse, tab. Man måtte således tage 

udgangspunkt i en kompliceret opgave og først deraf undersøge de psykologiske, kliniske følger. 

Bowlby vægtede empirisk validitet højt og hans metodiske udgangspunkt indbefattede, at 

undersøgelser af børn foregik i så realistiske omgivelser som muligt, da psykiske processer og 

adfærd måtte betragtes som værende i et dialektisk forhold til hinanden. Hans engagement i såvel 

den natur- som humanvidenskabelige verden sås i hans evne til både at ”forholde sig kritisk og

anvendelig” i den psykoanalyse, som han var forankret i – hvorfra han bibeholdt overbevisningen 

om, at den tidlige barndom og forældre-barn relation har afgørende betydning for den videre 

sociale færden (Schousboe 2007).

Hans interesse for mor-barn forholdet blev skabt gennem hans arbejde med små 

børn, som var blevet skilt fra deres hospitaliserede mødre. Bowlby proklamerede, at de basale 

behov som at få sulten stillet ikke var nær så vigtige som den nærhed barnet måtte undvære i 

fraværet af sin mor. Det, at barnet blev følelsesmæssigt knyttet til sin mor, fordi hun opfyldte dets 

sult- og tørstbehov, som den psykoanalytiske driftteori hævdede, blev modargument af Bowlby, 

som derimod mente at: ”Når barnets oplevelse af tryghed trues, aktiveres et biologisk behov for 

nærhed” (Smith 2003: 19). Bowlby var inspireret af Darwin og etologien og forstod tilknytning 

ud fra en ide om, at mennesket har en række systemer, som alle har betydning for deres 

overlevelsesevne. Han beskrev, at i det centrale nervesystem forekom et indre tilknytnings 

kontrolsystem, som ved hjælp af raffinerede kommunikationsmetoder skulle opretholde barnets 

relation til dets tilknytningsperson i en bestemt balance af nærhed og distance. Det kan betragtes 

(Smith 2003) som et målorienteret system, hvor adfærden reguleres i henhold til at øge 

mulighederne for at opnå og opretholde fysisk nærhed og kontakt. ”(...) systemet er dermed 

indstillet på en måltilstand, der indebærer, at personen føler sig tryg (...)” og ”Alene visheden om, 

at tilknytningspersonen er tilgængelig og lydhør, eller at hun eller han fungerer som tryg base, 

giver en stærk følelse af sikkerhed og får individet til at værdsætte relationen” (ibid.: 49). 

Bowlby definerede tilknytningsbegrebet som ”(...) en speciel type 

hengivenhedsrelationer, der er karakteriseret ved, at den indbyrdes relation er asymmetrisk, fordi 

den svagere part i det indbyrdes forhold bliver hjulpet og beskyttet af den stærkere part”. 
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(Schousboe 2007: 495). I Bowlbys tidlige værker antages det, at barnets primære tilknytning sker 

i forholdet til moderen. Barnets tilknytningssystem besvares af moderens omsorgssystem, hvis 

dette er sensitivt, evner at forstå sit barns behov og kan imødekomme det. Bowlby hævder, at det i 

næsten alle tilfælde er moderen, der har ansvaret for, hvordan relationen til hendes barn vil blive – 

dermed modereres antagelsen om ”the goodness of fit”1. Tilknytningsprocessen sker i følge 

Bowlby løbende og er først etableret, hvis rette omstændigheder er gældende, fra omkring 6 

måneders alderen og i løbet af anden halvdel af det første leveår. Tilstrækkelig tilknytning 

indebærer adfærd der fremmer nærhed og samspil, som integreres i et enhedssystem, der er 

organiseret i forhold til et lille hierarki af bestemte kendte personer (Smith 2003). Bowlbys teori 

indbefatter en udviklingspsykologisk stadietænkning og han præsenterede en teoretisk ”normal” 

tilknytningsmodel, som består af fire stadier2. Bowlbys senere arbejde peger i retning af en 

udvidelse af antallet af nærmeste omsorgsgivere og at disse ikke nødvendigvis er forældrene 

(ibid.). Det er i følge Bowlby en forudsætning for det velfungerende tilknytningssystem, at barnet 

har udviklet en kognitiv kapacitet, som gør det i stand til at ”tænke” sin omsorgsperson: ”(...) to 

keep his mother in mind when she is not present” (Bowlby 1985: 122). Bowlby tilføjer herved 

tanken om en sikker mental repræsentation, som fører til teorien om de indre arbejdsmodeller.  

Bowlbys teori om arbejdsmodeller omarbejder vigtige psykoanalytiske opfattelser af 

psykiske repræsentationer, således at disse kan ses i et kognitivt perspektiv. Teorien bygger på 

grundantagelser om den særlige kontakt; at tilknytningspersonen må være lettilgængelig og villig 

til at trøste samt være i stand til at udvise lydhørhed og beskyttelse overfor barnet(Smith 2003). 

Karakteren af tilknytningen bliver essentiel for barnets videre relationelle færden. Erfaringerne fra 

de tidlige relationer og daglige interaktion konsolideres som forestillinger. På baggrund af disse 

udvikles begrebet indre arbejdsmodeller, som skaber forventninger til og guider barnet i hvordan 

en interaktion skal forløbe. Modellerne er mentale tilstande af såvel kognitiv som emotionel 

karakter og kan forstås som strukturerede processer, der fremmer og begrænser tilstrømningen af 

information. Disse modeller videreudvikles af dagligdagserfaringer og opdateres i takt med, at 

barnet gør sig nye erfaringer. På denne baggrund udvikler barnet i følge Bowlby en 

1 ”..spørgsmålet om, hvor godt partnere passer sammen – angår det forhold, at parterne i nogle 
relationer passer til hinanden næsten uden videre og i andre relationer skal bevæge sig mere for at 
komme godt ud af det med hinanden” (ibid., s. 478). 
2Første stadium (varer til 8-12. uge); involverer social orientering og social signalering, hvori barnet 
ikke skelner mellem forskellige personer. Andet stadium (indtil 6-8. måned); involverer differentiel 
sociabilitet. Tredje stadium (efter 6. måned); involverer den egentlige tilknytningsproces, som opstår 
på grundlag af separationsreaktioner, initiativ til nærhedssøgen og andre former for adfærd viser, at 
det foretrækker én eller nogle få bestemte omsorgspersoner. Fjerde stadium (i to års alderen); 
involverer udviklingen af et målkorigeret partnerskab, der muliggør et mere gensidigt reguleret 
forhold, hvor barnet begynder at få indsigt i de voksnes følelser og motiver (Smith 2003: 19-20). 
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komplementær arbejdsmodel af sit eget selv, som bliver hovedelement i forståelsen af, hvor 

velkomment, kompetent og værdsat man føler sig. Børns kognitive og erfaringsmæssige udvikling 

medfører som nævnt forandringer i arbejdsmodellerne, men kan samtidig ligge grundlag for en vis 

modstand mod forandring. Efterhånden som det lille barn bliver ældre og begynder at forstå, at 

tilknytningspersonerne har deres egne mål, som kan være forskellige fra dets egne og, at der heraf 

kan opstå et forhandlingsbehov, bliver adfærden mere sofistikeret. Kravet om en kognitiv 

indlevelsesevne ”theory of mind” til at forstå og påvirke en anden persons adfærd på et såvel 

planlægnings- som handlestrategisk plan, bliver pludselig aktuelt (ibid.)

Tilknytningsmønstre - Mary Ainsworth (Jimmy) 

Tilknytningsteorien er blevet til gennem et samarbejde mellem Bowlby og den engelske 

udviklingspsykolog Mary Ainsworth (1913-1999). Bowlby formulerede de basale antagelser og 

revolutionerede den måde man tænkte barnets bånd til sin mor. Men det var Ainsworths 

innovative metoder, der understøttede Bowlbys teori i et empirisk perspektiv og på den måde 

videreudviklede teorien og udvidede den til bl.a. at indbefatte begrebet den trygge base

(Bretherton 1992). Denne base skabes i samspil med tilknytningsperson. Barnet anvender 

omsorgspersonen som fundament, hvorudfra barnet trygt kan udforske sine omgivelser og vende 

tilbage til, når behov for trøst og støtte opstår (Smith 2003: 23).  Bowlby var oprindeligt mest 

interesseret i tilknytningens almengyldighed, mens Ainsworth vægtede de individuelle forskelle 

højt – heraf udviklede hun et klassificeringssystem som bestod af; tryg tilknytning og utryg

tilknytning og i sidstnævnte to underafdelinger; utryg-undvigende samt utryg-ambivalent

tilknytning. Disse normaltilknytningsmønstre har sine undtagelser, da trygge børn kan udvise 

utryg adfærd. Antagelserne blev udviklet via undersøgelser med metoden – fremmedsituationen3,

hvoraf man erfarede, at der er stor overensstemmelse mellem barnets adfærd i denne og dets 

tilknytningsmønstre i naturlige situationer (Schousboe 2007). Ainsworth mente, at børn reagerer 

på forskellige måder, når de adskilles fra deres tilknytningsperson alt afhængig af karakteren af 

denne tilknytning. Tiden efter Bowlby og Ainsworth har i høj grad båret præg af Daniel Sterns 

(2000) teorier og videreudvikling af tilknytningsteorien med mere. Vi vil i det følgende inddrage 

Stern, hvor vi finder det relevant i forhold til vores teorivalg og forudsætter at læseren har et 

kendskab til hans arbejde. Stern kan i vid udstrækning betragtes som arvtager og inspirationskilde 

3 Mary Ainsworths mest pionerende forskningsbidrag var Fremmedsituationsproceduren - som 
indbefattede observationer af strukturerede, ensartede adskillelser og genforeninger – der skal sikre 
den professionelle et ensartet og empirisk grunglag for at karakterisere de forskellige kvaliteter, der 
fremstår som særligt fremtrædende i forskellige mor-barn-relationer (Schousboe 2007).
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til de nyere fortolkninger af tilknytningsfænomenet, som vi i det følgende vil beskæftige os med 

(Schousboe 2007). 

En ny opfattelse af tilknytningsteori – Peter Fonagy og Allan Shore 
(Naja, Jimmy og Cathrine)

I dette afsnit vil vi præsentere teorier, som integrerer forskellige teoridannelser og 

forskningsresultater inden for neurobiologi, adfærdsgenetik, psykodynamisk teori og psykosocial 

udvikling. Med den integrative tilgang forsøger både Peter Fonagy et al. og Allan Schore at 

genfortolke og reformulere vores forståelse af relationsdannelse, tilknytning og psykoanalyse. En 

retning man kunne kalde neuroaffektiv udviklingspsykologi (Hart 2006). Redegørelsen vil 

fremhæve aspekter i teorierne, der anskueliggør, at udviklingen tidligt i livet har implikationer for

individets funktionsmønster på et senere tidspunkt. At vi er selektive i redegørelsen skyldes først 

og fremmest opgavens format, men ligeledes, at de præsenterede teorier er omfattende, og at de 

kliniske eller udviklingspsykopatologiske aspekter tildeles samme vægt som de 

normaludviklingspsykologiske.  

Mentalisering, affektregulering og selvregulering (Cathrine) 

Den engelske professor Peter Fonagy har sammen med andre forsøgt at integrere 

udviklingspsykologisk og klinisk tankegang gennem reformuleringen af tilknytningsteorien. 

Integrationen har bl.a. til formål at gøre op med traditionelle spændinger mellem psykoanalysen 

og tilknytningsteorien. Fonagy er erklæret psykoanalytiker og finder grundlæggende, at 

tilknytningsteori må suppleres med nyere psykoanalytisk tankegods.  

Fonagy et al. (2007) mener, at traditionel tilknytningsteori har leveret empirisk støtte 

til antagelsen om, at et barns fornemmelse af dets selv samt evnen til at indgå i relationer kan 

føres tilbage til den affektive kvalitet af forholdet til dets primære omsorgsperson. Men samtidig 

vurderes det, at samme forskning ikke har bidraget med konsistente resultater i forhold til teoriens 

prædiktive værdi, da den har forudsagt både positive og negative resultater af et givent 

tilknytningsmønster. På baggrund af dette forslås der andre begreber til forståelsen at tidlige 

tilknytningsmønstre. Barnets oplevelse af tilknytningssikkerhed samt internalisering af tidlige 

relationer afvises som prædiktive komponenter (Fonagy & Target 2006). Hermed afvises 

Bowlbys teori om arbejdsmodeller og der stilles spørgsmålstegn ved Sterns (2000) antagelse om 

internaliserede RIG´er, som bærende for senere relationsdannelse. Den traditionelle klassifikation 

af tilknytningsmønstre omfortolkes gennem inddragelse af begreberne affektregulering og 
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mentalisering, og tryg eller utryg tilknytning ses som tegn på en relativt god eller dårlig evne til 

mentaliseret affektivitet (Fonagy et al. 2007). Som det vil fremgå af nedenstående redegørelse, så 

vurderes betydningen af tilknytningsrelationer måske som langt vigtigere end tidligere i og med, 

at disse menes at være formative, fordi de fremmer udviklingen af hjernens væsentligste 

selvregulerende mekanismer.  

Overordnet er der enighed om, at omsorgsrelationerne i den tidlige barndom har 

afgørende betydning for selvudviklingen. Spørgsmålet er, hvordan tilknytningsrelationen får 

betydning for det handlende selv – hvilke mekanismer udvikles i denne relation og hvordan 

understøtter de selvet senere i udviklingen? Spørgsmålet om kontinuitet er dermed stadig aktuelt. 

Et mål med Fonagy et als. (ibid.) fremsatte teori er blandt andet at udpege psykobiologiske 

mekanismer hos barnet, som viser at have en høj prædiktiv værdi. Traditionel tilknytningsteori 

mener, at tilknytning kan karakteriseres som en særlig hengivenhedsrelation, hvor barnet kan søge 

tryghed og danne relationsrepræsentationer. Fonagy & Target (2006: 204) hævder, at ”(…) 

tilknytning ikke er et formål i sig selv, men er et system, som evolutionen har tilpasset for at sikre 

opnåelsen af væsentlige ontogenetiske fysiologiske og psykiske mål.” Disse er bl.a. 

selvregulerende mekanismer og af nedenstående citat fremgår det, at udviklingen af disse 

nærmest ses som essensen eller det teleologiske mål med barnets udvikling. ”Skabelsen af dette 

[informationsbearbejdende] reguleringssystem er nok den vigtigste evolutionære funktion af 

tilknytningen til en omsorgsperson. På en måde kan vi betragte hele barnets udvikling som en 

forøgelse af selvreguleringen” (ibid.: 192). Selvreguleringen udgøres af affektregulering og 

mentalisering og omhandler derfor både emotionelle og kognitive4 aspekter af udviklingen. 

Fonagy et al. betoner – ligesom traditionel tilknytningsteori – de tidlige relationers betydning for 

en persons senere psykosociale udvikling. Kontinuiteten i en persons udviklingsbane ekspliciteres 

dermed og Fonagy et al. (2007: 17) går så langt, som til at påstå, at ”(…) evnen til selvrefleksion 

samt evnen til at reflektere over andres oplevelsesverden er konstruktioner, som opstår [eller ikke 

opstår] ud fra de tidlige relationer.” Citatet understreger utvetydigt, at barndommen har afgørende 

betydning for i hvilken udstrækning en person evner mentalisering. Både spørgsmålet om 

irreversibel tid og kritiske perioder bliver hermed påtrængende. Lad os se nærmere på Fonagy et 

als. centrale begreber mentalisering og affektregulering. 

4 Ift. diskussionen om hvorvidt affekt og kognition er adskilte størrelser, og dermed også definitionen 
af kognition, henholder Fonagy et al. (2007) sig til Damasios (1994, 1999) antagelser, hvor kognition 
også fungerer udenfor bevidstheden. 
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Mentaliseret affektivitet (Naja)

På langt sigt er det målet, at barnet skal opnå en avanceret form for selvregulering – den såkaldte 

mentaliserede affektivitet, hvilket bredt formuleres som ”(…) en moden evne til at regulere 

affekter og til at nå til erkendelse af de subjektive betydninger af ens egne affekttilstande” (ibid. 

2007: 16). At nå til dette stadie i sin udvikling er ikke noget der sker før voksenalderen, men 

grundstenene til udviklingen af den mentaliserede affektivitet lægges i den tidlige barndom med 

udviklingen af mentalisering, affektregulering og selvregulering. Lad os forsøge at redegøre for 

forskellene og sammenhængene mellem begreberne og (epi)fænomener imellem.   

Mentalisering omfatter selvregulering, og betegnes også som den refleksive funktion,

som dækker over den evne, der gør det lille barn i stand til at ”aflæse” andre mentalt (Fonagy et 

al. 2007). Med dette menes, at den refleksive funktion gør barnet i stand til at forstå andres 

følelser og intentioner, og således oplever andres handlinger som meningsfyldte. Et aspekt ved 

mentalisering er altså evnen til at tilskrive sig selv og andre intentionelle mentale tilstande med 

henblik på at forklare handlinger – theory of mind – som antages, at være fuldt udviklet omkring 

fireårsalderen (Fonagy et al. 2007). På baggrund af denne evne opbygges forskellige selv-andre 

repræsentationer, som barnet anvender på stadig mere avancerede måder. Det er også samme 

evne, der gør barnet i stand til at skelne mellem ydre og indre virkelighed.  

Affektregulering er en proces, der finder sted på to forskellige niveauer – fra 

homeostatisk regulering uden for bevidstheden (fight- eller flightmekanismen) over regulering 

gennem relationer (samregulering). Sidstnævnte niveau indeholder dog også den bevidst 

refleksive selvregulering, hvor genstanden for reguleringen er selvet. Der er i tidens løb blevet 

præsenteret forskellige tolkninger og forståelser af begrebet, men Fonagy et al. (ibid.) hævder, at 

vi bør forstå affektregulering ud fra de to niveauer. Herved indeholder affektregulering også 

selvregulering, når affektreguleringen angår selvet. Som det påpeges af Fonagy et al., så er det 

nødvendigt også at se på, hvad et selv er, for at kunne forklare, hvad selvregulering er. Som nævnt 

tidligere er mentalisering og herunder affektregulering nogle af de processer, der ligger til grund 

for selvudviklingen. Mentaliseringen er igen baseret på tilknytningen og således hænger alle disse 

udviklingsfænomener sammen (ibid.). ”Udforskningen af, hvad andres handlinger betyder, udgør 

således en forløber for børns evne til at klassificere og finde mening i deres egne oplevelser. 

Denne evne ligger antageligt til grund for evnen til affektregulering, til impulskontrol, 
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selvmonitorering og oplevelsen af at være et handlende selv – byggeklodserne i organiseringen af 

selvet5” (ibid.: 35).

Diskussionen om selvet og definition heraf, menes at tage afsæt i William James’ 

(1890, 1892: I Fonagy 2007:34) sondring mellem ”I” (Jeg) og ”Me” (Mig), hvor jeg’et skal 

forstås som det handlende selv og mig’et den mentale repræsentation. Det, som Fonagy et al. 

kritiserer er, at interessen inden for psykologien i lang tid har henholdt sig næsten alene til den 

repræsentationelle del af selvet, mig’et (identiteten og narrativet) og ikke i nær så høj grad angået 

forståelsen af jeg’et (det handlende selv) (ibid.: 197). Ønsket er derfor at undersøge hvilke 

mentale processer, der ligger til grund for det handlende selv, og det er i denne forbindelse at 

teorien om udviklingen af mentaliseringsevnen fremsættes. Udviklingen af evnen til at 

mentalisere udgør således et grundlag for det på sigt udviklede handlende selv – eller med andre 

ofte anvendte vendinger: selvet som aktør.  

Vi ser, at denne særligt centrale funktion mentalisering i sig selv indebærer 

forskellige niveauer og processer, nemlig affektregulering og selvregulering. Det væsentligste at 

fremhæve er Fonagy et als. (ibid.) pointering af, at tilknytningen får en helt anden betydning set i 

lyset af udviklingen af mentalisering. Hvis udviklingen af mentaliseringsevnen er afhængig af 

tilknytningen, spiller tilknytningen pludselig en større rolle i forhold til en lang række forhold end 

tidligere antaget. I forsvaret for denne påstand præsenterer Fonagy et al. (ibid.) endnu et begreb til 

at forklare, hvilken udvikling der igangsættes på baggrund af en tryg tilknytning; den 

Interpersonelle Fortolknings Mekanisme (IFM), der præsenteres som overbegreb for 

mentalisering. IFM beskrives som en række neurokognitive mekanismer og opfattes som ”(…) en 

overordnet, hypotetisk neural struktur, et bearbejdningssystem for social information, der 

understøtter refleksiv funktion eller mentalisering, men som derudover meget vel kan udfylde 

mange andre funktioner” (ibid.:153). Det er tesen, at det trygt tilknyttede barn klarer sig bedre 

hvad angår kognitive kompetencer, affektregulering, kommunikativ stil og en række andre 

forhold på baggrund af, at den trygge tilknytning skaber grundlaget for udviklingen af IFM, og 

ikke på baggrund af, at samme trygge tilknytning tilfører barnet selvsikkerhed eller andre 

personlighedsprocesser som antaget i den traditionelle tilknytningsteori (ibid.: 157). At de tidlige 

tilknytningsrelationer derfor antages at være formative, må tages ret bogstaveligt, hvis IFM 

5 Ifølge Fonagy et al. (2007) kan udviklingen af selvet beskrives som forløbende på fem forskellige 
fortløbende niveauer: det fysiske selv (helt fra fødslen), det sociale selv (omkring 3mdrs.alderen), det
teleologiske selv (omkring 9mrds.alderen, også kaldet den socialkognitive revolution), det
intentionelle selv (omkring 2års alderen) og det repræsentationelle selv. Mellem barnets tredje og 
fjerde år udvikles det sidste niveau, det repræsentationelle selv eller det selvbiografiske selv og 
dette er det egentlige selv, som med Jamesk terminologi betegnes som mig.
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virkelig fungerer som Fonagy & Target (2006) hævder. De tidlige relationer er formative, fordi de 

– sammen med en biologisk parathed – bestemmer kvaliteten af IFM, som menes at fungere som 

et filter i udviklingen fra genotype til fænotype – altså har den betydning for en persons egentlige 

fremtoning. Begrebet IFM vil blive inddraget i diskussionen om genetik senere i opgaven.  

Udviklingen af mentalisering via samspillet med omsorgsgiveren (Naja)

Som det fremgår af ovenstående er Fonagy et al. – ligesom Stern – optaget af barnets 

selvudvikling og grundantagelsen hos begge er, at selvet ikke er medfødt, men en struktur der 

udvikles fra spædbarnsalderen gennem samspillet med mere mentalt modne personer. Fonagy et 

al. (2007) fremhæver begreberne mentalisering og herunder affektregulering til forståelse af 

selvudviklingen, og som fremført i det ovenstående forløber udviklingen af evnen til at 

mentalisere og udviklingen af selvet samtidigt. De udgør et reciprokt forhold; den fortløbende 

udvikling af evnen til at mentalisere påvirker selvudviklingen og omvendt. Den traditionelle 

tilknytningsteoris fokus på omsorgsgivers evne til at affektregulere er således stadig væsentlig, 

dog med et anderledes formål, mens påstanden om barnets internalisering af 

relationsrepræsentationer er blevet erstattet af antagelsen om dannelsen af selvrepræsentationer. 

En teoretisk udvikling væk fra ideen om arbejdsmodeller eller med Sterns begreb RIG´er.  

Fonagy et al. (ibid.) antager, at spædbarnet lærer om affekternes dispositionelle 

indhold ved at observere andre menneskers affektudtryk og sætte dem i forbindelse med de 

situationer og adfærdsmæssige udfald, der optræder sammen med disse. Barnet opfatter i starten 

ikke affekter som klart definerede tilstande, men lærer at kategorisere disse gennem tidlige 

relationer. Blandt spædbørnsforskere er der bred enighed om, at spejlingsfunktionen6 er en vigtig 

kausal faktor i den tidlige udvikling af affekter (Stern 2000, Schore 2006, Fonagy et al. 2007). 

Den emotionelle læring er altså betinget af tilknytningsrelationen, men dannes ikke gennem 

relationsrepræsentationen. Der finder en læring sted – dannelsen af sekundære 

selvrepræsentationer hos barnet. Både Stern og Fonagy benytter begrebet affektiv afstemning, 

som overlapper med begreberne spejling og samregulering. Fonagy et al. (2007) hævder, at den 

affektive afstemning fra omsorgsgiveren har en repræsentationsfremmende funktion hos barnet – 

altså at barnets egen tilstand repræsenteres i barnets eget sind gennem afstemningen med 

omsorgsgiveren. Lad os forsøge, at redegøre for processen. Når barnet foretager en handling, vil 

omsorgsgiver ofte spejle denne handling, hvilket betegnes som afstemningsadfærd. Både Stern og 

6 Et radikalt eksempel på, at neurobiologien og udviklingspsykologien har nærmet sig hinanden, er 
teorien om spejlneuroner, der bidrager til forståelsen af barnets tidlige evne til at imitere 
ansigtsudtryk (Hart 2006).  
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Fonagy understreger, at afstemningen normalt kun er en delvis gengivelse af barnets handling og 

dets affektive indhold, hvilket betegnes som markeret spejling. Det er denne eksternaliserede 

udgave af barnets procedurale adfærdsrutiner, der tidligt bidrager til dannelsen af en 

repræsentation af den afspejlede handling hos barnet. På grund af den oplevede kontingens 

forbindes barnets ikke-bevidste, primære procedurale handling med en sekundær repræsentation, 

der i højere grad menes at være kognitivt tilgængelig og genstand for den bevidste 

opmærksomhed (Fonagy et al. ibid.).

Ligesom i traditionel tilknytningsteori er det omsorgspersonen, der er medierende 

for barnets oplevelse af sig selv. Men opfattelsen af, hvad der karakteriserer den sensitive 

omsorgsgiver og hvilken effekt denne har på selvudviklingen har ændret sig. I stedet for 

fremhævelsen af tryghed, sikker tilknytning og regulering af frygt hos barnet som centrale 

komponenter, peges der på vigtigheden af sensitivitet overfor barnets nuancerede affektive udtryk 

og dets intentioner. Den sensitive omsorgsgiver evner en mentaliseret affektivitet i samspillet med 

barnet, hvilket danner grundlag for normaludviklingen; en på sigt mentaliseret affektivitet hos 

barnet.

Neuroaffektiv udvikling – Allan Schore (Jimmy)

Redegørelsen ovenfor understreger, at væsentlige selvreguleringsmekanismer udvikles i 

tilknytningsrelationen. Disse antages at være knyttet til neurologiske forhold. Fonagy et al. 

nuancerer ikke, hvordan neurologiske mekanismer udvikles, hvorfor Allan Schore bliver relevant 

at inddrage. Schore (2001) forsøger, at forklare sammenhængen mellem de psykosociale 

processer som de udspiller sig i tilknytningsrelationen og modningen af centrale neuroaffektive 

strukturer i barnets hjerne. En integrativ tilgang der forener udviklingspsykologisk tænkning og 

neurologisk viden.

 Schores centrale tese er, at ”(…) det tidlige sociale miljø, medieret af den primære 

omsorgperson, direkte påvirker den endelige struktur i de kredsløb i barnets hjerne, som er 

ansvarlige for personens fremtidige socioemotionelle udvikling” (ibid.: 169). Hermed 

understreger Schore også, at tidlige erfaringer har afgørende betydning for en persons livsforløb. 

Påstanden om, at udviklingen fører frem til en endelig struktur, mener vi, er udtryk for et relativt 

determinerende udviklingssyn og en antagelse om et mål for udviklingen. Men det er ikke 

generne, der determinerer. Schore deler Fonagy et als. opfattelse af, at ”(…) at naturen 

[genetikken og gener] er potentialistisk snarere end deterministisk (Fonagy et al. 2007: 18)” – 

genetisk arv realiseres kun i det omfang miljøet gør det muligt (Schore 2001). Det er altså den 
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neurologiske struktur, som direkte determinerer livsforløbet, og strukturen antages, at være formet 

på baggrund af tilknytningsrelationen – den indirekte determinant. Tilknytningskvaliteten knyttes 

til begrebet affektsynkronisering, som også er den relationelle komponent, der faciliterer den 

voldsomme vækst i barnets to første år7.

Affektsynkronisering kan ses synonymt med affektafstemning og affektregulering – 

som vi har set det hos Fonagy et al. og sker når omsorgsgiver og barn ”tuner” sig ind på 

hinandens affektive tilstand. Når affektsynkroniseringen er optimal støttes barnets 

informationsbearbejdning og oplevelser bringes i overensstemmelse med barnets 

integrationskapacitet. Ved affektsynkronisering sker resonans, og emotionel information 

forstærkes i resonante sammenhænge. Det er gennem interaktion med disse kvaliteter, at en 

følelse af vitalitet og fællesskab antages at bidrage til udviklingens gensidige regulerende 

aktiveringssystemer i hjernens centrale kredsløb. Bowlby karakteriserede netop den trygge 

tilknytningsrelation som fri og åben, og med en grundlæggende følelse af samhørighed. Da 

interaktionen er asymmetrisk kræver det, at omsorgsgiveren skal kunne overvåge sine egne 

interne signaler og differentiere sin egen affektive tilstand samt modulere optimal stimuli (Schore 

2001), hvilket vi mener, kan sidestilles med evnen til at mestre en mentaliseret affektivitet i 

Fonagys terminologi. Helt centralt er det altså, at omsorgspersonen regulerer barnets negative 

sindstilstand, altså at der eksisterer en tryg base i Bowlbys forstand. Men hjernen modnes kun 

optimalt, hvis også arousel-niveauet og de positive affekter forøges i interaktionen. ”Spædbarnet 

knytter8 sig til den psykologisk afstemte regulerende omsorgsperson, som ikke blot minimerer 

negativ affekt, men også maksimerer mulighederne for positiv affekt” (ibid.: 174). I modsætning 

til Bowlby antages det altså, at tilknytningsrelationen styrkes gennem forøgelse af arousel-

niveauet hos barnet frem for udelukkende stabilisering af dette.

Tilknytningens neuro – og psykobiologiske aspekter (Jimmy)

Højre hjernehalvdel9 er den mest dominerende de første tre år. Tilknytningserfaringer præges i 

højre hjernehalvdels tidlige visuelle, viscerale og nonverbale implicit-procedurale 

hukommelsessystem og involverer både et cortikalt og sub-cortikalt niveau (Schore 2001). Det 

7 Ligesom både Stern og Fonagy, så mener Schore, at udviklingen sker i kritiske perioder. I kritiske 
perioder er normaludviklingen betinget af, at specifikke biologiske og miljømæssige begivenheder 
finder sted. I den sensitive periode har særlige erfaringer blot en dybere effekt end ellers (Cole et al. 
2005). 
8 her menes formentlig tryg tilknytning jf. Ainsworths klassificering, da utryg og ambivalent 
tilknytning netop ikke indeholder afstemte regulerende processer 
9 som også betegnes som the right mind både pga. lokaliseringen, men også fordi den i denne 
sammenhæng tilskrives større betydning end venstre halvdel. 
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antages, at ”(…) dyadisk synkroniserede affektladede transaktioner fremkalder høje niveauer af 

metabolisk energi til justering af de kredsløb, der er under udvikling i højre hjernehalvdel, og som 

er involveret i at bearbejde socioemotionel information” (ibid.: 178). I følge Shore kan man 

således formode, at barnets affektive kontakt med omsorgsgiver påvirker udviklingen af barnets 

hjerne, men for at resultatet bliver optimalt indebærer interaktionen en koordination mellem 

barnets motivation og omsorgsgivers subjektive følelser. Igen ser vi nødvendigheden af at 

omsorgsgiver mestrer en mentaliseret affektivitet. Formentlig for at lette forståelsen af 

transaktionen mellem omsorggiver og barn beskriver Schore med metaforer, hvordan hjernerne 

påvirker hinanden: ”(…) den afstemte omsorgsperson `downloader programmer´ i spædbarnets 

hjerne gennem en optimal `bundtning´ af stumper af socioaffektiv stimulering, som barnets højre 

hjernehalvdels socioaffektive informationsbearbejdningssystem i sin udviklingsfase er i stand til 

effektivt at bearbejde og lagre i hukommelsen” (Schore 2001: 176).

Det drejer sig om affektive læringsmekanismer, som udelukkende sker i 

tilknytningsrelationen. Barnet lærer, hvordan det har det og hvordan det skal reagere gennem 

parallel perception af omsorgsgivers affektive udtryk og egne affektive udtryk. Formålet med 

denne læring er opnåelse af homøostase, og de optimale betingelser for dette er, at omsorgsgivers 

modne og differentierede system regulerer barnets `åbne´, umodne, interne homøostatiske 

systemer (ibid.).  

Sammenfatning af traditionel og nyere tilknytningsteori 
(Naja, Jimmy og Cathrine)

Vi har i dette kapitel redegjort for både den traditionelle tilknytningsteori, som den blev 

formuleret af Bowlby og Ainsworth, men også efterfølgere, her repræsenteret ved Stern, Fonagy 

et al. og Schore. Redegørelsen har været fokuseret på begreber, som bidrager til en forståelse af, 

at den tidlige udvikling har implikationer for senere funktionsniveau.

 Den traditionelle tilknytningsteori antager, at både barn og omsorgsgiver er biologisk 

prædisponeret for at indgå i en tilknytningsrelation. Parallelt med udviklingen af tilknytning til de 

primære omsorgspersoner etableres de indre arbejdsmodeller, som menes at danne grundlag for 

både selvopfattelsen og kvaliteten af fremtidige relationer. Ainsworths klassificeringssystem har 

underbygget antagelsen om forskellige tilknytningsmønstre gennem empirisk forskning. Den 

traditionelle tilknytningsteoris grundantagelse kan siges at være, at en tryg tilknytning til 

omsorgsgiver de første to år af barnet liv, har afgørende betydning for individets fremtidige tillid 

til sig selv og andre. 
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  Nyere tilknytningsteori deler opfattelsen af, at det er i den tidlige 

tilknytningsrelation essentielle psykologiske mekanismer udvikles. Disse menes, at være 

refleksive mekanismer, som danner grundlag for både forståelse og regulering af sig selv og 

andre, den såkaldte mentaliserede affektivitet. Den tidlige omsorgsgiver-barn interaktion tillægges 

afgørende betydning fordi den faciliterer den refleksive kapacitet hos barnet, som antages, at 

fungere som et ”filter” for genotypens udvikling til fænotype. Ligeledes understreger Schore, at 

tilknytningsrelationen direkte påvirker centrale neuroaffektive strukturer i hjernen, som antages at 

have varig betydning for selvreguleringsevnen.

  I et forskningsmæssigt perspektiv betyder det, at prædiktive modeller må inddrage 

andre komponenter end tilknytningsmønstre og relationsrepræsentationer som determinerende for 

psykisk udvikling. Selvregulerende mekanismer som mentaliseret affektivitet og den IFM må i 

stedet placeres centralt i genstandsfeltet.

Kapitel 2: Analyse og diskussion af alternative syn på 

barnets tidlige udvikling. 
Antagelsen om børns opdragelse - Judith Rich Harris (Cathrine) 

Der forekommer i dag en udbredt forståelse af, at arv og miljø er afgørende for barnets 

personligheds udvikling. Med et solidt afsæt i den traditionelle tilknytningsforståelse og kliniske 

erfaringer er dikotomien mellem arv og miljø blevet et urørligt manifest – i hvert fald i den 

vestlige verden (Harris 2000: 393). Der findes altså i såvel den akademiske verden og blandt 

lægfolk en veletableret antagelse om opdragelse og i denne en forestilling om, at forældre er den 

vigtigste del af barnets omgivelser og i store træk bliver afgørende for den person, barnet bliver 

(ibid.: 31). Det er denne tese, som Judith Rich Harris forkaster, idet hun postulerer, at antagelsen 

om forældres opdragelse som determinerende for barnet, faktisk er ganske ubegrundet.

           I sin kritik af den traditionelle forståelse af arv og miljø samt troen på, at det der sker 

i barndommen er af afgørende betydning understreger Harris, at forældrene ikke er den 

miljømæssige signifikans. Hun nuancerer dette ved at hævde, at børn har brug for at lære regler 

om relationer og tilegne sig sprog i de første år – men disse bliver ikke nødvendigvis skabeloner 

for, hvad der senere vil følge. ”Selvom indlæringen i sig selv tjener et formål, kan indholdet i det 

børn lærer, være irrelevant for verden uden for deres hjem. De kaster det måske lige så ubesværet 

af sig, når de træder ud af hoveddøren, som de smider den utjekkede sweater, deres mor har fået 

dem til at gå med” (ibid.: 29).  Harris udtaler sig på følgende måde om Bowlby og Ainsworths 
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tilknytningsteori og specifikt i forhold til barnets reaktion, når moderen vender tilbage; ”Jeg er 

enig med tilknytningsforskerne i, at disse forskelle i barnets adfærd faktisk siger noget væsentligt 

om mor-barn relationen ≡jf. fremmedsituationen←. Det, forskellene siger noget om er, hvor stor en 

hjælp moderen har været i fortiden, når barnet var ked af det eller urolig” (ibid.:175). Det Harris 

anerkendende siger, er at barnet har dannet en forventning til sin mors adfærd – men modsætter 

sig i samme vending at denne skal kunne overføres til andre relationer. Dermed er Harris uenig i 

Bowlbys teori om arbejdsmodellerne; disse strækker sig ikke længere end til mor-barn relationen. 

”Modellen er ubrugelig til at forudse, hvordan andre mennesker vil opføre sig, og om det er 

sikkert eller ej at stole på dem” (ibid.). Harris mener dermed at relationer er uafhængige af 

hinanden – trygheden ligger efter hendes overbevisning ikke i barnet, men i de enkelte adskilte 

relationer, hvilket nedenstående citat belyser yderligere. ”Jeg tror, at hjernenes relationsmodul 

indeholder arbejdsmodeller for alle de vigtige relationer i vores liv. Vi generaliserer kun de 

uvæsentlige relationer (...). Så snart vi lærer dem bedre at kende giver vi dem deres egen 

arbejdsmodel” (ibid.: 383). Ligesom Harris her afviser arbejdsmodellerne har vi også set Fonagy 

og Shore forkaste denne teori – dog på et ganske andet grundlag. 

Fra genotype til fænotype (Naja)

Et spørgsmål om forældrenes opdragelse og dermed påvirkning af barnet fører tilbage til en 

analyse af den velkendte dikotomi mellem miljø og arv. En undersøgelse heraf ser på hvilken 

rolle det lille barns omgivelser – herunder nære omsorgsgivere – spiller i forhold til dets genetiske 

materiale. For at undersøge dette, har man i den videnskabelige forskning i såvel socialisations- 

som adfærdsgenetiske undersøgelser forsøgt at adskille disse to fænomener for at belyse hvilken 

side, der var af største signifikans for barnets udvikling. Mange adfærdsgenetiske undersøgelser af 

blandt andet adoptivbørn og tvillinger har peget på et ’fifty-fifty’ forhold mellem genetik og 

miljømæssig påvirkning (ibid.: 44-47). Harris har ikke megen tiltro til disse empiriske 

undersøgelser og hævder, at der ofte er uoverensstemmende resultater fra den ene til den anden 

(ibid.: 36). 

Arven er ansvarlig for en betragtelig del af variationen i den enkeltes personlighed. 

Generne nedarves, hvilket Harris på yderst radikal vis berører i en diskussion af fysisk afstraffelse 

og overgreb. Her forklares, at voldelige tilbøjeligheder hos forældre og tendensen til, at disse går i 

arv til barnet skal forstås ud fra den genetiske forbindelse, der er mellem forældre og barn. 

Dermed har overgrebene i sig selv, i følge Harris, ikke en afgørende betydning, men i stedet det 

faktum, at de problematiske gener videregives til barnet, som af den grund kan udvikle lignende 
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uheldige tendenser (ibid.: 349). Harris anskueliggør denne påstand med følgende citat; ”Askepot 

havde et forfærdeligt hjemmeliv, men hun arvede ikke nogen gener fra den stedmor, som begik 

overgrebene mod hende. Det skjulte budskab i eventyret er, at vi nok skal klare os – vi vil 

overvinde modgangen – hvis vi er så heldige at arve gode gener” (ibid.: 353). Altså postulerer 

Harris, at en miljømæssig reproduktion af personlighedstræk ikke eksisterer.  

Når man siger halvt af hvert betyder det blot, at 50% af variationen blandt børnene, hvad angår et 

eller andet specifikt karaktertræk som f.eks. venlighed, kan spores til forskelle i deres gener. Det 

siger intet om, hvor stor en del af korrelationen mellem børnenes venlighed og forældrenes 

venlighed – ligheden mellem disse – der skyldes arv. Korrelationen mellem forældre og børn er 

normalt lav nok til, at de gener de har til fælles, kunne være ansvarlig for det hele (ibid.: 40).  

Således præsenteres en overbevisning, om at barnets tidlige udvikling alene skal forstås ud fra 

dets gener. Med afsæt i den adfærdsgenetiske forskning, understøtter Harris sin påstand om 

forældrenes ubetydelige rolle i forhold til barnets udvikling. Hun fremlægger et studie af to 

adopterede énæggede tvillingesøstre, som vokser op i to vidt forskellige følelsesmæssige rammer; 

den ene i et afvisende, uanerkendende miljø, hvor adoptivforældrene udviser skuffelse over 

adoptivdatterens manglende intellektuelle evner. Den anden pige i en familie, som tilkendegiver 

forståelse og accept af lignende mangler og endda omtales som moderens yndling. Det påfaldende 

er i følge Harris, at de to søstre udvikler samme personlighedsmæssige problemer (ibid.: 50). 

Genernes rolle forstås helt anderledes hos både Fonagy et al. og Shore. Her ser man 

på den adfærdsgenetiske forskning med mere kritiske øjne, og fremhæver som det problematiske 

inden for denne forskning, at der er nogle metodemæssige og begrebsmæssige komplikationer 

(Fonagy 2003: 141). Mange undersøgelser med monozygotiske tvillinger, som blev adskilt fra 

fødslen og voksede op under vidt forskellige kår viser, at de udvikler sig til at have samme 

problemer og personlighedstræk, som Harris også fremhævede. Fonagy (2003) mener dog ikke, at 

disse resultater peger på, at genernes rolle alene spiller ind. De anerkender, at de har en rolle, men 

påpeger også, at der findes mere og mere forskning som peger i retning af, at 

socialiseringsteorierne kan underbygges empirisk. Fonagy (ibid.:146) tager til direkte genmæle 

over for Harris ved at fremhæve en undersøgelse, der peger på, at forældrekurser og generel 

intervention over for forældre til børn med oppositionel adfærdsforstyrrelse gavner børnene. 

Udover at tage afstand fra de adfærdsgenetiske resultater på grund af metodemæssige og 

begrebsmæssige komplikationer, kritiserer Fonagy også hele den antagelse, der ligger til grund for 

en sådan forståelse af forholdet mellem generne (genotype) og udviklingen af deres udtryk 

(fænotype): at man kommer fra A til B uden nogen medierende forhold. 
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Selv en høj genetisk tilbøjelighed til en bestemt miljømæssig risiko, betyder ikke, at de 

konsekvenser, der knytter sig til denne risikofaktor, nødvendigvis er genetisk snarere end 

miljømæssigt medieret. Selv om man for eksempel fandt, at omsorgssvigt har en stærk 

genetisk komponent, ville de ødelæggende effekter stadig ske gennem nedbrydelsen af 

tillid til verden hos det omsorgssvigtede barn snarere end gennem en rent genetisk proces 

(ibid.).  

Som forklaring på, hvad der kan fungere som dette medierende forhold mellem genotype og 

fænotype, fremlægger Fonagy et al. (2007) den tidligere nævnte IFM (Interpersonelle 

Fortolknings Mekanisme). Det er udviklingen af denne, som får betydning for, hvorledes barnet 

erfarer verden, hvilket igen får betydning for, hvordan generne kommer til udtryk. Som Fonagy 

skriver: ”Den måde, miljøet opleves på, fungerer som et filter for genotypens omsætning til 

fænotypen.” (Fonagy 2003: 147). Som det sås i tidligere gennemgang af IFM, ser Fonagy 

tilknytningen som det nødvendige grundlag for sikringen af udviklingen af disse neurokognitive 

strukturer. ”Det miljø, der udgøres af de tidlige relationer, tjener måske især til at udstyre 

personen med et bearbejdningssystem i højere grad, end det tjener til at forme karakteren af 

senere relationer (hvilket der savnes evidens for)” (ibid.:150). Som det ses i citatet her, laves der 

en sammenkædning af tilknytning og hvorledes generne kommer til udtryk. Set i forhold til Harris 

er det interessant, i og med at Harris slet og ret mangler en forklaring på, hvordan det kan være, at 

nogle gener kommer til udtryk mens andre ikke gør. Dette leder os i retning af en opmærksomhed 

på Harris’ unuancerede tilgang til forholdet mellem arv og miljø i barnets første leveår og frem til, 

at dette indgår i en socialiseringsarena udenfor hjemmet. Fonagy modsætter sig netop denne 

forståelse af genernes rene, upåvirkede udtryk. 

Opdragelsens manglende betydning (Jimmy) 

Harris (2000) mener, at der hersker en generel overbevisning om, at der findes dårlige og gode 

opdragelsesmetoder. Sidstnævnte fordrer i grove træk kærlighed, omsorg, anerkendelse – et sæt af 

grænser, som gennemføres på fast, konsekvent og retfærdig vis samt et afhold fra fysisk og 

ydmygende afstraffelse. Harris belyser i samme forbindelse to generaliseringer, hvori den første 

består af en tese om; at forældre, der mestrer deres eget liv (hjem, arbejde, relationer) på 

kompetent vis også får børn med samme mestringskapaciteter – og modsat får inkompetente 

forældre børn med problemer. Og i kølvandet på dette bliver børn, som behandles godt – kærligt 

og respektfuldt – generelt bedre i deres personlige relationer end børn, der behandles dårligt 
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(ibid.: 36). Første generalisering er i følge Harris delvis sand; miljømæssige faktorer påvirker 

børn, men at forældrene skulle have indflydelse udover det genetiske tvivler hun som tidligere 

nævnt på.

Børn fødes med visse karakteristika. Deres gener gør dem foruddisponerede til at udvikle en bestemt 

form for personlighed. Men omgivelserne kan forandre dem. Ikke opdragelsen – ikke de omgivelser, 

deres forældre stiller til rådighed – men omgivelserne uden for hjemmet, de omgivelser, børnene har 

tilfælles med deres jævnaldrende (ibid.: 171). 

Undersøgelser hvori forældres opdragelsesstil og samspil med deres børn observeres viser, at 

forældrenes individuelle opdragelsesstil kan være svingende og forskellig fra hinanden. Harris 

belyser barn-forældre relationen på følgende måde; samværet og opdragelsesstilen tilpasses det 

enkelte barns karakteristika og disse personlige træk påvirker forældrene og deres 

opdragelsesadfærd. Dermed bliver barnet i høj grad katalysator i samspillet forældre-barn: ”Et 

frygtsom barn trøstes; et udfarende barn bliver advaret. Et barn, der smiler, bliver kysset og leget 

med; et barn, der ikke reagerer, får mad og bliver lagt i seng” (ibid.: 44). Der er som ovenstående 

kvotering indikerer tale om en omvendt forståelse af samspillet mellem forældre og barn. I 

traditionel socialiseringsforståelse går påvirkningen fra voksen til barn, men i følge Harris er 

barnets medfødte temperament afgørende for forældrenes adfærd. Det betyder, at man som 

forældre ikke kan behandle to børn ens (end ikke søskende), når de har en vidt forskellig 

personlighed. Harris mener altså ikke, at den førnævnte anden generalisering viser hvad den skal, 

da det i følge hende ikke forholder sig sådan, at børn bliver søde, fordi de får knus – men 

simpelthen får knusene, fordi de af genetiske årsager er disponeret med en god portion sødme, der 

tiltrækker kærlighed og omsorg. Harris forsøger her at gøre op med en i følge hende gammeldags 

opfattelse af barnet som passiv modtager af stimuli fra omgivelserne, herunder forældrene. Hun 

påpeger rigtigt nok – ligesom Fonagy et al., Shore og som vi skal se senere også Sommer gør det 

– at barnet ligeledes påvirker sine forældre. De øvrige teoretikere ser dog, at interaktion er af 

dialektisk karakter, hvor det skinner igennem, at den største påvirkning kommer fra forældrene. 

Det der kan undre er, at Harris lader til at vægte det omvendte; at påvirkningen går fra barn til 

forældre og at disse tilnærmelsesvis bliver passive modtagere. Harris modsætter sig altså 

tendensen til at betragte børn som angstobjekter eller skrøbelige novicebørn i Sommers 

terminologi (Sommer 2003), som forældre – ved ikke at gøre det rigtige – kan ødelægge for 

bestandigt. Dette vender vi tilbage til. 
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Kan en gruppesocialisationsteori erstatte de veletablerede tilknytningstanker? 
(Cathrine) 

Indtil nu har vi med Harris’ opgør med myten om opdragelsen af børn set et meget kritisk 

perspektiv. Men hvilke alternative forklaringsmodeller tilbyder Harris så i forståelsen af børns 

udvikling, ud over genernes virke? I det følgende vil Harris gruppesocialisationsteori blive 

præsenteret og diskuteret. 

Forleden var jeg på posthus og stod bagerst i en lang kø. Det var i skoletiden, så der var ikke nogen 

skolebørn til stede, men to af kvinderne foran mig havde deres småbørn med: en dreng og en pige, 

begge omkring to år. De stod ved siden af deres mødre, som egern ved foden af deres træ, og her, en 

armslængde under de voksnes synsfelt, stod de og stirrede på hinanden. Endelig slap den lille dreng sin 

mors hånd, gik hen til den lille pige, og stillede sig foran hende. ”Du er det mest interessante menneske 

her”, lå der uden tvivl uden for hans verbale formåen, så han sagde ingen ting, stod bare dér og kiggede 

forventningsfuldt på hende. Men så bevægede køen sig, og hans mor greb fat i ham og trak ham væk 

(Harris 2000: 171).  

Denne situation vil af en klassisk funderet tilknytningsteoretiker blive tolket som; at barnet 

bevæger sig væk fra den trygge base for at udforske ”verden”. Omsorgsgiveren, som udgør basen 

er alfa og omega for at barnet kan indgå øvrig social interaktion – alt afhængig af hvilket 

tilknytningsmønster, det befinder sig i. Men hvad siger Harris egentlig til det? Barn til barn 

relationen er i absolut fokus og denne indtager barnets altoverskyggende interesse – mens alt 

andet (mødrene inklusiv) bliver sekundært. Venskabsrelationerne bliver af Harris opprioriteret i et 

sådan omfang, at en barndom uden bliver mere fatal for barnet end én uden forældre (ibid.: 400). 

Harris mener, som ovenstående har belyst, at forældrene som miljømæssig påvirkningsfaktor er af 

ganske lille betydning i forhold til den væsentlige rolle som de nedarvede genetiske dispositioner, 

livets tilfældigheder samt kammeratskabsrelationerne har for det enkelte barns langsigtede 

udviklingsvej. Tilknytningsteorien må i følge Harris erstattes af en gruppesocialisationsteori, hvor 

fokus er på gruppen som barnets naturlige miljø og et miljø barnet tilegner sig gennem en 

socialiseringsproces, hvor barnets adfærd tilpasses identifikationsgruppen – ”vennerne” og vel at 

mærke ikke forældrene (ibid.: 399). Harris mener, at der sker en socialisering gennem 

kammeratskabsgruppen. Børns personlighed formes og ændres som følge af de erfaringer de gør 

sig gennem opvæksten som en del af denne gruppe. De identificerer sig med deres kammerater og 

internaliserer en række fælles værdier. Harris ser socialisering som et timeglas, hvor helt små børn 
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ses som en flok forskellige individer, der i barndommens og ungdommens gruppepres gøres mere 

og mere ens – for i voksenalderen at lette sig fra presset og udvise forskellighed. I barndommen 

og ungdommen er straffen for at være anderledes hård, mens det at skille sig ud, med alderen 

skaber langt færre bekymringer. Det er altså primært gruppedominansen, der former den enkeltes 

personlighed. Gruppesocialisationsteorien kan i følge Harris erstatte antagelsen om opdragelsen 

(ibid.: 168). 

I gennemgangen af Harris’ mange og meget alternative postulater – og på nogle 

områder tankevækkende opmærksomheder, som er provokerende nok til at vinde opmærksomhed 

og bevæge sig ud af tilknytningsteoriens skygge - mangler man ofte et entydigt bevis på, hvad der 

ville ske, hvis moderen slet ikke havde været på posthuset den dag? Det er – trods en analyse og 

problematiserende vurdering af den etablerede forskning, som man ganske rigtigt har tendens til 

at tage forgivet – stadig umådeligt svært at forestille sig, hvordan en opvækst af kølige og 

følelsesmæssige utilstrækkelige forældre kan være ligeså gunstig eller ugunstig som en opvækst i 

et omsorgsfuldt, trygt og anerkendende nærmiljø. Trods det faktum, at 

kammeratskabsrelationerne og tiden, som barnet i dag befinder sig i andre socialiseringsarenaer 

fylder mere og mere, kan man have svært ved at forestille sig, hvordan barnet overhovedet er i 

stand til at fungere og udvikle sig i disse, hvis ikke en basal tillid til omverdenen forinden er 

etableret. Om så forældre på et bevidst plan fremelsker sødmen i deres barn eller egentlig bare 

viser ømhed, fordi barnet er genetisk veldisponeret og af samme årsag appellerer til kærlighed og 

omsorg – ville fraværet af dette, så ikke sætte barnet i en vanskelig situation og med et ringere 

erfaringsmæssigt udgangspunkt for senere socialt samspil? 

I modsætning til tilknytningsteoretikerne, som placerer et stort ansvar hos 

forældrene har Harris den agenda, at fratage forældrene skylden for deres barns udvikling og 

påpeger, at forældre er sensitive mennesker som i høj grad påvirkes og til tider styres 

følelsesmæssigt af deres barn. I samme forbindelse understreger Harris overfor sin læser, at hun 

ikke ønsker at blive opfattet, som indehaver af en overbevisning om, at forældre uden 

konsekvenser kan behandle deres børn som de vil. 

Det er ikke i orden at være ondskabsfuld eller forsømmelig overfor sine børn”. ”(...) af en lang række grunde, 

men først og fremmest fordi børn er tænkende, følende og sensitive mennesker, som er fuldstændig afhængig 

af de mennesker i deres tilværelse, der er ældre end dem. Vi holder måske ikke deres fremtid i vore hænder, 

men vi holder afgjort deres nutid, og vi har magten til at gøre deres nutid meget ulykkelig (Harris 2000: 328).  
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Harris påpeger, at forældrenes adfærd kan gøre barnets tilværelse ganske ubehagelig – men 

vægtningen ligger mere i det faktum, at det ikke er i orden at behandle sit barn dårligt, snarere end 

at fokusere og anerkende de konsekvenser en sådan behandling vil få for barnets udvikling. 

Harris’ teori bliver problematisk – særligt i negligering af barnets tidlige miljø. I denne 

forbindelse finder vi det usammenhængende, at børn internaliserer og tilpasser sig jævnaldrenes 

holdninger, adfærd, talemåder osv. – men ikke forældrenes. Vi mangler en forklaring på, hvorfor 

forældrene og kammeratskabsgruppen udgør en så forskellig påvirkningsfaktor, når forældrene 

trods alt i mange år, i en mere eller mindre konstant og vedvarende form spiller en aktiv og 

væsentlig rolle i børnenes liv. Barnet bliver tilsyneladende først en aktiv og kompetent 

socialaktør, når det kommer i den alder, hvor det er i stand til at indgå i en 

kammeratskabslignende relation med andre børn. Vi mener ikke, at gruppesocialisationsteori kan 

stå alene, men kan fungere som et oplagt supplement i barnets relationelle udvikling, som kan 

udbygge og til dels modificere erfaringer fra de tidlige tilknytningsrelationer.  

Det store opgør – Dion Sommer (Cathrine og Jimmy) 

Set i forhold til de hidtil fremsatte teorier af henholdsvis Bowlby, Ainsworth, Fonagy og Shore, 

der tilskriver den tidlige barndoms forløb stor betydning for senere udvikling, placerer Dion 

Sommer sig i en anden kategori. I Barndoms psykologi (Sommer 2003) fremsætter Sommer en 

kritik af tidligere tiders udviklingspsykologi. Sommer ønsker at gøre opmærksom på, at vi ikke 

længere kan forstå børn ud fra de universelle store fortællinger. Disse har haft til formål at 

komme med en overordnet generel forklaringsmodel, som eksisterede på tværs af tid og rum. 

Men, kritiserer Sommer, disse overordnede teorier taber de aspekter, som har med den lokale 

kulturelle og tidslige forankring at gøre og mister derfor validitet.  

Både traditionel og nyere tilknytningsteori har karakter af at være sådanne 

universalistiske og normative teorier inden for udviklingspsykologien, da de foreskriver en 

bestemt form for samvær med barnet for at sikre normaludviklingen. Dette mener vi, afspejler en 

dekontekstualistisk tænkning med et mikrogenetisk fokus. Et helt centralt kritikpunkt fremført af 

Sommer overfor de modercentrerede og universalistiske teorier, er deres tendens til at have et mål 

– et slutpunkt for udviklingen, som er fastsat fra start. Om dette skriver Sommer: ”en teleologisk 

finalitetsopfattelse får nogle markante konsekvenser (…) barndom (bliver) reduceret til en 

overgangsperiode.” (Sommer 2003: 51). Fonagy et al. og Shores teori om selvregulering kan 

forstås som netop havende en sådan finalitetsopfattelse – et endemål for udviklingen i form af 

udviklingen af evnen til at mentalisere og affektregulere, som barnet også gerne inden et bestemt 
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tidspunkt, nemlig de helt tidlige år, skal have udviklet. Vi vurderer, at tilknytningsteorien 

fokuserer på barnet i det blivende perspektiv, hvorimod Sommer retter opmærksomhed på også at 

se barnet i et værende perspektiv. 

 Sommer foreslår en ny forståelsesramme, der skal samle alle de nytilkomne små 

teorier – i et kontekstuelt perspektiv. ”Med det kontekstuelle princip om udviklingens 

”indlejrethed i tid og rum” og kravet om, at udvikling studeres i hverdagslivet, følger ikke, at 

generelle udviklingsmæssige principper som sådan forkastes. (…) Kritikken (…) er snarere rettet 

imod en fælles tendens i en række store udviklingsteorier til apriorisk universalisme.” (Sommer 

2003: 55). Man må altså forsøge at forstå udvikling ud fra et perspektiv snarere end ud fra enkelte 

store teorier. Et af særprægene ved de store teorier, som det nævnes her, er tendensen til apriorisk 

universalisme – altså en tendens til at opfatte teoriernes sandhedsværdi som gældende på tværs af 

tid og sted. Denne kritik kan netop rettes mod tilknytningsteori – traditionel som nyere – hvor 

forklaringen på, hvorledes udvikling forløber beskrives i termerne ’barn’ og ’omsorgsgiver’ uden 

at kommentere på, om disse udviklingsprincipper gør sig særligt gældende i fx andre end i en 

vestlig (post)moderne sammenhæng. Man kan i den forbindelse savne en anerkendelse fra Fonagy 

og Shores side om, at det ikke er muligt, at beskrive det universelle barn. Sommer anerkender, at 

vi som art naturligvis har en masse til fælles som mennesker, universelle ligheder, men ønsker at 

påpege, at vi også er meget forskellige (ibid.). Dermed bør forskningen inden for området 

medtage begge perspektiver – vores fællestræk og særpræg – således at vi får en kompleks 

forklaring på udvikling. Samme synspunkt ses hos Schousboe (2000).  

Institutionaliseret tilknytning (Naja)

Sommer beskæftiger sig med forandrede familieforhold i Skandinavien inden for de sidste 20-30 

år. Mange børn tilbringer i dag en stor del af deres barndom i daginstitutioner væk fra forældrene, 

de centrale omsorgsgivere og Sommer interesserer sig i den sammenhæng for, hvilken betydning 

dette forhold har for barnets udvikling? Dette bliver interessant set i lyset af den tidligere 

diskussion af Harris’ og Fonagy et al. noget forskellige indstillinger til betydningen af den helt 

tidlige barndoms forløb samt forældrenes rolle i forhold til barnets udvikling af social 

kompetence. Set med Fonagy et al. og Shores perspektiv, er den tidlige interaktion med 

forældrene central for udviklingen af evnen til at mentalisere og affektregulere, og man vil kunne 

forvente en vis skepsis over for, at børn i dag meget tidligt tilbringer en langt større del af deres 

tid uden for hjemmet. Samtidig stemmer Harris’ vægtning af gruppesocialiseringen overens med 

de institutionaliserede vilkår, som børn i den vestlige verden i dag vokser op i.  Forskellen fra 
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tidligere er, at børn i dag i langt højere grad er sammen med andre børn og voksne, som ikke på 

samme måde som en forælder har tiden til at stimulere det enkelte barn. Som følge af, at de 

voksne i institutionerne har mange børn at tage sig af, må det antages at den tid, der tilbringes i 

hvert fald er kvalitativ anderledes end den tilbragt med forældrene. Forskningen på området har 

nogle interessante resultater. En svensk undersøgelse (Andersson 1992 i Sommer 2003) fandt at 

der var en klar langtidseffekt af tidlig institutionalisering, og at de børn som havde været i 

institution tidligt blev vurderet til at være de mest socialt kompetente. Set i forhold til netop 

begrebet mentalisering og affektregulering er det interessant, da netop udviklingen af disse to 

kompetencer ifølge Fonagy et al. og Shore er helt centrale for, at barnet kan komme til at fungere 

socialt. Så hvis en tidlig institutionalisering, der betyder at man tilbringer mere tid med andre børn 

og voksne end sammen med de tidlige omsorgsgivere, kan have den effekt, at man fungerer bedre 

socialt, er det måske ikke kun tilknytningen, der kan give barnet muligheden for at udvikle disse 

egenskaber. Endnu mere interessant er det, at undersøgelsen også viste, at tidlig 

institutionalisering kan spille en positiv rolle for børn fra knapt så privilegerede hjem. 

McCurk et al. (1993) konkluderer desuden i deres oversigt over forskningen, at daginstitutioner især 

for underprivilegerede børn kan fungere som et alternativt socialt og læringsmæssigt miljø. I 

modsætning til studier af hvad, der kan gå galt, er der nu som en del af paradigmeskiftet efter 

1960’erne stigende interesse for at identificere de forhold i børns liv, der forhindrer en problematisk 

opvækst. (Sommer 2003: 102).  

Undersøgelsens resultater kan støtte Harris’ tese om forældrenes begrænsede rolle i forhold til 

barnets udvikling af evner, som får det til at fungere socialt. Hvis tidlig institutionalisering kan 

hjælpe underprivilegerede børn, som man ville kunne antage oplevede ringere tilknytning og 

stimulering hjemmefra end privilegerede børn, har vi altså i en velfungerende institution et 

alternativ til forældrene, som centrale aktører i stimuleringen af udviklingen af evnen til at 

mentalisere og affektregulere. Disse resultater stammer fra var en svensk undersøgelse. En 

tilsvarende dansk undersøgelse omfattende 6000 børn landet over fandt nogle lidt andre resultater 

(Christensen 2000 i Sommer 2003): I Danmark er der ingen – som det ellers ses i Sverige – 

sammenhæng mellem det at have sit barn i institution og barnets udvikling af social kompetence. 

Der er dog heller ikke forringet eller dårligere udvikling af samme kompetence, der er bare ingen 

forskel på, om barnet er blevet passet hjemme eller i institution. Med afsæt i disse resultater, 

kunne det være interessant at se på Fonagy et al. og Shores position i forhold til det kontekstuelle 

perspektiv. Forståelsen af hvilke vigtige elementer i udviklingen, der er i det miljø og herunder 

kultur, som barnet vokser op i, er nemlig sat meget snævert til kun at være omsorgsgiveren, som i 
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øvrigt skal være mentalt moden. Hos Shore (2001) finder man endog, at selvom termen 

’omsorgsgiver’ anvendes, en modercentrering i hans forklaring af barnets forhold til forældrene. 

Moderen og barnet er ifølge Shore genetisk kodede til hinanden i henhold til barnets udvikling af 

evnen til at selvregulere, og tildeler dermed i særdeleshed moderen en helt særlig rolle (ibid.: 

178). Det man således kan savne hos Fonagy et al. og Shore er en forklaring på, hvordan tidlig 

institutionalisering (hvor barnet er væk fra sin mor og far) ingen implikationer har, og endda i 

nogle tilfælde kan have en positiv effekt (jf. de svenske resultater). I deres terminologi kunne 

dette måske forklares med, at pædagogen i institutionen blot går ind og udfylder den rolle, som de 

primære omsorgsgivere gør. Tilfældet kunne dog også være som Harris ville mene, at der er andre 

elementer i barnets udvikling - kammeraterne, som spiller ind på udviklingen af social 

kompetence. 

Kapitel 3: Refleksioner over udvikling 
Udviklingsstier – ikke udviklingsstadier (Naja)

På trods af, at Bowlby tidligt i sin karriere fremsatte en stadiefunderet tilknytningsmodel, påpeger 

han senere, at udviklingen kan anskues som udviklingsstier (Bowlby 1988). Udviklingsstier er en 

metafor for barnets mulige udviklingsforløb. Barnets udvikling er således ikke stadieorienteret, 

men hvert barn har sin helt egen unikke udviklingssti. Der findes flere forskellige udviklingsstier, 

og disse tænkes at ligge meget tæt på hinanden tidligt i livet, således at den totale mængde af 

udviklingsstier ved barnets fødsel er åbne, mens de i takt med, at udviklingen skrider frem, bliver 

mere lukkede. Men hvordan skabes disse stier? Overordnet afhænger det af barnets medfødte 

karakteristika og kvaliteten af interaktionen mellem barnet og tilknytningspersonen. Såfremt de 

familiære betingelser er favorable, begynder og fortsætter udviklingen indenfor grænserne af en 

sund og fleksibel udvikling. Ændres betingelserne vil det medføre ændringer i udviklingsstiens 

retning (ibid.). Udviklingsstien er under påvirkning af forskellige fænomener. Schousboe (2000) 

fremsætter tesen, at barnets theory of mind kan influere på et barns udviklingssti. Dette sker 

eksempelvis ved, at barnet under fjendtlige opvækstvilkår potentielt udvikler ”a theory of nasty 

minds”, som adækvat copingstrategi, og at denne forestilling om andres ”nasty minds” 

generaliseres og resulterer i tendentielt begrænsede udviklingsstier.

Undersøgelser har vist at de fleste mennesker bevarer deres oprindelige 

tilknytningsmønster, hvilket kan forklares ved, at mange bliver i velkendte sociale omgivelser – 

herved tænkes en tendens til kontinuerlighed på såvel det emotionelle og det miljømæssige plan – 
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man bygger videre på det tidlige etablerede (Broberg et al. 2005). Hermed åbnes der også op for 

at se tilknytningsmønstre som værende under indflydelse af kontekstuelle faktorer og ikke kun de 

indre arbejdsmodeller. Da børn i dag befinder sig i flere forskellige kontekster end tidligere, vil 

man i et tilknytningsteoretisk perspektiv måske kunne forestille sig udviklingen som mindre 

deterministisk (Schousboe 2007).  

Udviklingsstier i et kontekstuelt perspektiv (Cathrine og Jimmy) 

Vi finder, at både Harris´ og den samlede tilknytningsteoris forståelse af hvilke elementer, der 

bestemmer udviklingsstiens retning, er forholdsvis snævre. Tilknytningsteorien tager ikke højde 

for, at relationen mellem omsorgsgiver og barn ikke foregår i et vakuum, men i en kontekst, der er 

præget af samfundsmæssige og kulturelle forhold. Hos Harris er det fremhævelsen af genernes 

”udfoldelse”, der gør variabiliteten af udviklingsstier relativt begrænsede. Som vi så tidligere, var 

en af pointerne hos Sommer, at barndomspsykologi må være kontekstuelt funderet. Dette er også 

Bronfenbrenners (1977) pointe, hvorfor han foreslår at konteksten, hvori barnet udvikles 

konceptualiseres i en udviklingsøkologisk model. Denne stiler mod at studere og forklare 

menneskers adfærd og udvikling i de naturlige miljøer, de færdes i. Han beskriver barnets miljø 

som bestående af strukturer og inddeler disse i fire gensidigt påvirkelige systemer10. Forståelsen 

af barnets udviklingsproces må altså hverken reduceres til tilknytningsrelationen 

(mikrosystemet)11 eller gruppesocialisationen (mesosystemet), men må indeholde en analyse af 

samtlige kontekster, barnet befinder sig i samt deres gensidige påvirkelighed. Udviklingssynet er 

foreneligt med Sommers (2003) perspektiv; udvikling kan ses som en spiral bygget op omkring 

den dynamiske kontekst og de varierende socialiseringsarenaer, som barnet vokser op i. 

Umiddelbart vurderes både Harris´ og tilknytningsteoretikernes udviklingssyn at være for 

reduktionistiske i forhold til et udviklingsøkologisk perspektiv. Barn-i-kontekst kan siges, at være 

genstandsfeltet for det (nye) paradigme, hvor grundantagelsen er, at barnet både er kompetent og 

resilient (ibid.). Dette er forsøgt nuanceret således, at begrebet kompetence kan gå hånd i hånd 

med både resiliens og sårbarhed, hvilket resulterer i begrebet kompetent novice (Schousboe 

2000). Blandt flere af Schousboes kritikpunkter af Sommer (2003) er det mest centrale, at 

10 a) mikrosystemet: barnets umiddelbare oplevelse med andre, som ofte består af dyader eller triader, 
b) mesosystemet: relationen mellem mikrosystemer, familie, skole og jævnaldrende, c) exosystemet:
kontekster der ikke influerer barnet direkte, eks. forældrenes arbejdsplads, d) makrosystemet:
kulturen i samfundet, dets politik og generelle diskurs. 
11 Det må fremhæves, at Fonagy et al. betoning af den tidlige barndoms betydning faktisk bliver fulgt 
op af beskrivelser af, hvordan puberteten også har betydning for modningen af centrale 
mentaliseringsmekanismer. Dermed inddrages også andre kontekster som har betydning for det man 
finder det mest væsentligt i udviklingen, nemlig den mentaliseret affektivitet. 
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Sommers forsøg på at fremstille en barndomspsykologi om det konkrete barn ikke vurderes, at 

lykkes (Schousboe 2000: 165). Inspireret af Jaan Valsiners sociogenetiske tilgang til udvikling, 

foreslår Schousboe hvad en teori om det konkrete barn som minimum må indeholde; nemlig 

muligheden for at tænke fænomener i deres foranderlighed og bevægelighed. Lad og redegøre 

nærmere for et sådant perspektiv. 

Den kontekstbundne udvikling – Jaan Valsiners perspektiv (Jimmy) 

Valsiner (1997) foreslår et teoretisk system for at strukturere forståelsen af udvikling. Uden at 

være normativ og ved at forholde sig til både biologiske og sociale forhold på tværs af tid og 

kontekst mener vi, at Valsiner formår at anlægge et helhedssyn på udvikling og dermed fremsætte 

en almen udviklingsteori. At specifikke udviklingspsykologiske teorier kan rummes indenfor 

systemet gør, at teorien får et meta-præg over sig. Vi finder derfor Valsiners perspektiv egnet som 

afsæt til en metaanalyse og vil derfor i det følgende redegøre for nogle af Valsiners centrale 

begreber samt forsøge at applikere dem på udviklingssynet, som det ses hos Harris og 

tilknytningsteorien.

Person og kontekst menes gensidigt og kontinuerligt, at konstituere hinanden – 

udvikling forstås som kontekstbunden, hvilket i øvrigt antages at gøre sig gældende i forhold til 

de følgende fire udviklingsfænomener: 1) mikrogenesen 2) ontogenesen 3) kulturgenesen og 4) 

fylogenesen. Valsiner (ibid.:170) definerer udvikling “(…) as an open-system process that entails 

construction of novelty, and therefore cannot be modeled by formal systems that presuppose 

finality.” Udvikling forstås altså som et åbent kontekstafhængigt system, som forløber over tid – 

og ikke bevæger sig mod ligevægt, men tværtimod er i konstant flux – frem for et 

dekontekstualiseret lukket system. Således ses det allerede her, hvordan Valsiner adskiller sig 

tydeligt fra både tilknytningsteori og Harris’ udviklingssperspektiv.

Independent dependence og constraints (Naja, Jimmy og Cathrine)

Mennesket befinder sig altid i miljøet – således er de to størrelser hinanden afhængige og udgør til 

sammen et hele. Valsiner foreslår, at vi forstår denne afhængighed ud fra begreberne 

independence og dependence og disse ikke som modsætninger, men som forskellige kendetegn 

ved det hele, som miljø og person tilsammen udgør. ”(…) child development can be described as 

proceeding through different states of independent dependence (rather than independence)” (ibid.: 

173). Valsiner mener, at der er en tendens til at misforstå begrebet uafhængighed. Vores 

commonsense forståelse beskriver ofte en person som uafhængig af sit miljø og påvirkninger fra 
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dette. Denne tendens genkender vi til dels hos Harris, hvor – som tidligere pointeret – barnet efter 

fødslen opfattes som nærmest upåvirkelig af sit familiemiljø. Denne forståelse hos Harris ser vi 

som opstået netop på baggrund af idealet om det uafhængige og frit handlende menneske. Det 

problematiske ved dette ville Valsiner mene, er, at det ikke er muligt, at være fuldstændigt

uafhængig af sit miljø. Udvikling angår åbne systemer og eftersom et barn forstås som et sådant 

åbent system, vil barnet altid være påvirket og afhængigt af sit miljø (som også betragtes som et 

åbent system). At det så stadig er barnet, der på eget initiativ handler på en bestemt måde, er det, 

som gør at handlingen kan kendetegnes som uafhængig. Selvom tilknytningsteorien mere har et 

fokus på, at barnet både er afhængigt men også handler på eget initiativ, mener vi dog, at der også 

i denne teoriramme er en tendens til at fokusere mere på den ene del af aspekterne, nemlig på 

barnets afhængighed af dets miljø. Det interessant er, at hvor indbydende en holistisk forståelse af 

afhængighed/uafhængighedsspørgsmålet, som den præsenteres med Valsiners independent

dependence begreb er, så vanskeliggøres dette, at tænke denne helhed ind i teorierne. Vi tænker, 

at dette også har at gøre med, at der er meget i vores sprog, som ikke lægger op til 

helhedstænkning, men snarere lægger op til at tænke i dele og dikotomier. Sproget og vores 

kulturs ideal om uafhængighed gør, at man netop finder en så arbitrær tænkning, som vi ser det 

hos Harris, der foreslår den absolutte uafhængighed af ens forældre. Således er Valsiners 

meningsfulde leg med ord i begrebet independent dependence et bud på en ny måde at anvende og 

ophæve dikotomien afhængig/uafhængig.  

Et af Valsiners (1997) væsentlige begreber er constraints12. Trods et fokus på 

udviklingens uafhængighed, er den dog altid struktureret eller determineret, da den bliver præget i 

en bestemt retning og kun muliggjort indenfor bestemte områder på baggrund af constraints i

miljøet (forældrenes krav, fysiske rammer etc.) og i barnet (kognitive og emotionelle 

mekanismer). Med afsæt i netop constraints vil vi undersøge tilknytningsteori og Harris 

socialiseringsteori. Applikeres constraints-begrebet nemlig på disse teorier, vil man kunne 

undersøge den henholdsvise grad af åbenhed i (udviklings) systemerne, som den enkelt teori 

vægter. I Harris’ optik kan man argumentere for, at generne fungerer som indre constraints, der i 

en vis udstrækning påvirker systemets åbenhed og begrænser variabiliteten af 

udviklingsmuligheder. Vi finder, at Harris indtager et relativt statisk syn på udviklingen af 

biologiske constraints. Nyere tilknytningsteori fremhæver selvreguleringsmekanismer som 

væsentlige constraints hos barnet og systemets grad af åbenhed, mener vi, betinges af 

12 ”A constraint is a regulator of the move from the present to the immediate future state of the 
developing organism-environment structure, which delimits the full set of possible ways of that 
move, thus enabling the developing organism to construct the actual move under a reduced set of 
possibilities” (Valsiner 1997: 180). 
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selvreguleringsevnen og forældrenes rolle i udviklingen af denne. Således et større fokus på 

miljøets constraints.

Udviklingens retning og geneseniveauerne (Naja, Jimmy og Cathrine)

I Valsiners perspektiv (1997) er udvikling equifinalt og ikke-teleologisk. Vi finder et 

grundlæggende andet syn på udvikling hos både Harris og tilknytningsteori. Her kan den 

overordnede retning for udvikling siges at være socialiseringen ind i et givet samfund. Schore 

påstår, at ”(…) udviklingen af evnen til at opleve, kommunikere og regulere emotioner kan være 

barndommens vigtigste begivenhed” (2001: 167). Således anskues barndommen som en 

overgangsfase – en læringsperiode med et endemål. Processen frem mod udviklingsmålet er i 

modstrid med Valsiners perspektiv. Selvreguleringen antages nemlig kun at udvikles i 

tilknytningsrelationen via samspil, som indeholder specifikke emotionelle kvaliteter. Konteksten, 

hvori den afgørende udvikling finder sted, bliver således begrænset til omsorgsgiver-barn 

relationen uden refleksioner over relationens kulturelle indlejring. Udviklingssynet i 

tilknytningsteori mener vi, kan betegnes som teoretisk universalisme, hvor det kulturgenetiske 

niveau ikke tillægges betydning for den ontogenetiske udvikling. Det fremstår i hvert fald uklart 

om disse geneseniveauer egentligt antages, at konstituere hinanden, og således en på nogle 

punkter fattig forklaringsmodel. 

Omvendt ser vi dog hos nyere tilknytningsteori – modsat Harris – et mere nuanceret 

syn på fylo- og ontogenesens gensidige påvirkning, dog kun under indflydelse af mikrogenesen 

(forstået som omsorgsgiver-barn relationen). Dette forhold blev diskuteret tidligere i forbindelse 

med spørgsmålet om genernes betydning. Diskussionen gjorde ligeledes klart, at Harris’ betoning 

af genernes betydning for udviklingsretningen gør, at både endemålet for udviklingen og 

processen dertil i en vis grad er determineret. Udviklingen – i hvert fald halvdelen – må betragtes 

som genernes udfoldelse og derfor som modstridende med Valsiners dynamiske kontekstbundne 

perspektiv. Vi vurderer Harris’ beskrivelse af forholdet mellem geneseniveauerne som 

mangelfuld og ser ikke umiddelbart, at Harris’ udviklingssyn tillader en dialektisk gensidighed 

mellem det fylo- og ontogenetiske niveau13.

Således vurderer vi, at både tilknytningsteoriens og Harris’ bud på et udviklingssyn ikke er 

adækvate men i høj grad kun byder ind på enkelte aspekter af en kohærent forklaringsmodel for 

udvikling.

13 Der kan argumenteres for, at Harris’ udviklingssyn er dybt forankret i trækpsykologisk 
personlighedspsykologi – helt præcis Fem Faktor Teorien – fordi antagelsen om biologien som den 
uforanderlige kerne i personligheden og miljøpåvirkninger som karakteristiske tilpasninger, stemmer 
overens med Harris’ fremstilling af generne og miljøets betydning for personlighedsudviklingen.  
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Konklusion (Naja, Cathrine og Jimmy)

I denne opgave har vi redegjort for udviklingspsykologiske teorier, der tilskriver den tidlige 

barndom forskellige betydninger. Dette har vi gjort ved inddragelse af tilknytningsteori, Harris´ 

perspektiv, og Sommers kontekstualistiske forståelsesramme.  

Vi har fundet, at det tilknytningsteoretiske udviklingssyn fremhæver vigtigheden af 

det tidlige omsorggiver-barn forhold, og at der stadig kan spores en vis modercentrisme i disse 

teorier. Grundantagelsen indenfor både den traditionelle og nyere tilknytningsteori er, at 

omsorgsgiver-barn samspillet de første fire år af barnets liv, udgør rammen, hvori essentielle 

socio-emotionelle mekanismer udvikles, og at disse har betydning for individets senere 

funktionsniveau. Udviklingen menes at foregå gennem sensitive eller kritiske perioder, og der 

plæderes for en høj grad af kontinuitet. Traditionel og nyere tilknytningsteori adskiller sig dog på 

afgørende punkter. For det første de nyere teorier blevet suppleret med forskningsresultater af 

neuroaffektiv karakter, hvilket har kvalificeret forståelsen af samspillet mellem biologi og miljø. 

For det andet menes omsorgsgiver-barn relationen, at facilitere en refleksiv kapacitet, som 

antages, at fungere som et ”filter” for genotypens udvikling til fænotype. Begreber som 

mentalisering, selvregulering har erstattet begreber som indre arbejdsmodeller og den trygge base.  

Harris’ teoretiske perspektiv repræsenterer en kritisk position i forhold til 

tilknytningsteorien. Denne opposition kommer særligt til udtryk i Harris’ radikalt anderledes 

forståelse af forældres rolle i forhold til barnets udvikling af relationelle egenskaber. Hun 

forkaster tilknytningsteoriens grundlæggende antagelser og erstatter denne med en 

gruppesocialisationsteori, hvori hun hævder, at de erfaringer barnet gør sig i sin identifikations- 

og kammeratskabsgruppe bliver langt mere væsentlig for barnets personlige udvikling. Harris 

ophøjer genernes betydning og anvender denne som forklaringskilde på den 

personlighedsmæssige sammenhæng, der måtte være mellem forældre og barn. Hun bringer 

mange og meget alternative postulater, som på nogle områder er tankevækkende og provokerende 

nok til at vinde opmærksomhed og bevæge sig ud af tilknytningsteoriens skygge. I modsætning til 

tilknytningsteoretikerne, som placerer et stort ansvar hos forældrene, har Harris en agenda, som 

har i sigte at fratage forældrene skylden for deres barns udvikling og påpeger, at forældre er 

sensitive mennesker som i høj grad påvirkes og til tider styres følelsesmæssigt af deres barn. Men 

hun mangler videnskabeligt belæg for sine forkastelser af forældre som miljømæssig 

påvirkningsfaktor. Harris’ socialisationsfokus finder overensstemmelse med Sommers 

kontekstuelle perspektiv, som samtidig med at anerkende de tidlige samspil, uden at gøre disse alt 

afgørende som tilknytningsteoretikerne, de tidlige samspils peger på, at andre instanser – så som 
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institutionsarenaerne og de forskellige, kulturelle sfærer som barnet befinder sig i – ligeledes 

bliver vigtige påvirkningskilder. Sommer mener med sin kritik af tidligere universalistiske 

tendenser, at forskningen inden for det udviklingspsykologiske område må involvere såvel 

fællestræk som særpræg, således at vi får en kompleks forklaring på udvikling.

Med inddragelse af Valsiner har vi forsøgt, at anlægge nogle metaperspektiver på 

Harris´ og tilknytningsteoriens udviklingsforståelse. Når disse teorier sættes i relation til Valsiners 

fire genese-niveauer finder vi, at begge tankegange – men især Harris´ – forstår udvikling, som 

værende af ikke-dialektisk karakter. Dog vil vi fremhæve nyere tilknytningsteoris nuancerede 

forståelse af arv-miljø samspillet, men også påpege teoriens manglende kulturelle indlejring.  
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