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Forsidefotoet er valgt ud fra en opfattelse af relationen som en aktion, der involverer begge parter. I 
relationen bliver de involverede personer dele af hinanden i kraft af hinanden. Som led i en kæde, der 
sammen danner kæden og ikke blot er enkeltled. 
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1.0 Indledning 
Af X & Yn 

Denne opgave tager sit overordnede udgangspunkt i relationer. Vi er interesserede i det 

relationelles betydning for personlighedsudvikling og fejludvikling. Interessen drejer sig 

både om relationen mellem børn og forældre og andre omsorgspersoner, relationen 

mellem voksne, med afsæt i tidlige, relationelle erfaringers betydning, samt den 

professionelle relation. I det følgende redegør vi mere uddybende for vores 

interesseområde, som vi afgrænser og indkredser undervejs. Vi kommer ind på valg af 

litteratur og teoretiske forståelsesrammer. Endelig skitserer vi opgavens opbygning og 

den præcise problemformulering præsenteres. 

   

1.1 Individ og relation 
Interpersonelle relationer er grundigt undersøgt og begrebsliggjort indenfor forskellige 

grene af psykologien. Traditionelt set har psykologi som videnskab haft individet som sin 

genstand, og mange tidlige teorier forholder sig som sådan ikke til sociale eller kulturelle 

aspekter ved menneskets liv. Senere (især socialpsykologiske) teorier har haft individet i 

sine sociale omgivelser som genstandsområde. Ofte er det imidlertid teorier, som 

undersøger forholdet mellem individ og samfund, idet man har søgt at forstå 

fænomenerne og deres forbundenhed, ved at adskille dem og undersøge dem hver for sig. 

Mange fænomener er derfor blevet beskrevet ved hjælp af ikke-dialektiske begreber, og 

man taler eksempelvis om påvirkning, projektion eller attribuering, når individ i forhold 

til sociale omgivelser beskrives. Sådanne begreber rummer en dualistisk forståelse, og  

heri gemmer sig opfattelsen, at relationen er et ydre forhold, hvor én person påvirker en 

anden, projicerer i forhold til den anden eller tilskriver den anden noget og omvendt. 

Nogle teoretikere argumenterer for, at adskillelsen mellem individ og samfund ikke er 

mulig (bl.a. Asplund, 1983). Giddens (1996) introducerer begrebet dualitet, og ønsker 

hermed at overskride dualismen mellem individ og samfund. Hans pointe er, at individet 

ikke kan ’tages ud af’ samfundet og observeres særskilt. Individet er således altid 

involveret i samfundet, idet det er individet der forandrer, støtter og konstruerer 
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samfundet, samtidig med, at samfundet former individet (Layder, 2006). Man kan ud fra 

denne opfattelse se relationen både som et ydre og et indre forhold. 

I denne opgave, hvor det tematiske udgangspunkt er udvikling i relationer, søger vi en 

dialektisk relationsforståelse. I en dialektisk relationsforståelse, er det centralt, at 

mennesket ikke kan forstås uafhængigt af de relationer, det indgår i (Løvlie-Schibbye, 

2007). Men også situationen er væsentlig at forholde sig til, idet en relation altid er 

indlejret i en bestemt situation (Sommer, 2003; 2007). Vi tager udgangspunkt i 

udviklingspsykologiske teorier, som har mindre fokus på kontekst og omgivende 

samfund og hovedsageligt fokuserer på det enkelte individ i de relationelle samspil. Efter 

en præsentation af centrale pointer og begreber i de udvalgte teorier, vender vi tilbage til 

et mere dialektisk perspektiv.  

1.2 Teoretisk udgangspunkt 

1.2.1 Tilknytningsteori og empirisk spædbarnsforskning 
Teoretisk tager vi afsæt i Bowlbys (1985) tilknytningsteori, og der inddrages pointer fra 

Sterns (2006) spædbarnsforskning. Disse teoretikere diskuteres ofte og bredt i diverse 

psykologiske tekster. I en udviklingspsykologisk opgave som denne har det været 

naturligt for os at tage udgangspunkt i teorier om børns tidlige oplevelser i forhold til 

vores interesse for udvikling af mellemmenneskelige relationer. Vi kan ikke løsrive os fra 

opfattelsen af tidlige erfaringers betydning for nuet, som den klassiske psykodynamiske 

teori introducerede.  Bortset fra denne præmis for udvikling opponerer vi imidlertid mod 

det meget individcentrerede, samt opfattelsen af det adskilte forhold mellem samfund og 

individ, som psykoanalysen oprindeligt stod for. Vi er mere optagede af relationers og 

situationers grundlæggende betydning for menneskets oplevelser og handling. Hos 

Bowlby ser vi en videreudvikling af nogle psykoanalytiske begreber, ligesom Stern, der 

med sin omfattende empiriske forskning ’fødte’ det ’observerede barn’. De to teoretikere 

gør henholdsvis op med, og bygger videre på Freuds teori. Begge har som udgangspunkt, 

at barnet er en aktiv medspiller i samspillet med sine omsorgspersoner. Det er endvidere 
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både Bowlbys og Sterns projekt, at redegøre for på hvilke måder, tidlige relationelle 

erfaringer trækker spor igennem menneskets subjektive liv og i forholdet til andre 

mennesker gennem hele tilværelsen.  

1.2.2 Neurologi og udviklingspsykologi 
Én af Bowlbys centrale pointer var, at tilknytning er et evolutionært system, som sikrer 

barnets overlevelse via tilpasning til miljøet. Den store interesse for området gennem de 

sidste 10-20 år, indikerer at tilknytning både vedrører det adfærdsmæssige, det 

emotionelle, det fysiologiske og det neurologiske plan. Det affektive bånd, der tales om i 

tilknytningsteorien og den affektive afstemning, Stern beskæftiger sig med, bliver af 

Susan Hart (2006a, 2006b) koblet med neurofysiologiske studier. Det har været meget 

spændende for os at læse om neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er Harts 

’opfindelse’. Trods den relativt begrænsede viden, der for nuværende findes om hjernens 

udvikling, giver hun et billede af de muligheder, der gemmer sig i tværfaglige discipliner. 

Hun bygger så at sige videre på Bowlbys og Sterns teorier, og hendes projekt er at gøre 

rede for implikationerne af tilknytning og affektiv afstemning på et neuralt niveau. Ud 

over Stern og Bowlby trækker hun på en bred vifte af udviklingspsykologiske teorier og 

neurofysiologisk empiri. 

I denne opgave tager vi således afsæt i Bowlbys Tilknytningsteori samt Sterns 

’arbejdshypoteser’, og vi supplerer med kommentarer fra Harts neuroaffektive 

udviklingspsykologi.  

1.3 Opgavens opbygning 
Dette teoretiske udgangspunkt har selv sagt flere potentielle udveje. Der er mange 

forskellige indfaldsvinkler til spændende diskussioner, og her bliver det nødvendigt at 

vælge ud og afgrænse. Vi ønsker at trække det relevante i teorierne frem og brede dem 

ud, og med afsæt i den indsamlede viden vil vi analysere deres almene anvendelighed.  

Hvis det, vi har læst af Bowlby, Stern og Hart, har relevans, ønsker vi at undersøge hvilke 

udviklingspsykologiske aspekter, vi får belyst. Desuden ønsker vi at vurdere, hvor 
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teorierne ikke er tilstrækkeligt beskrivende, når vi giver det relationelle fokus. I 

erkendelse af, at der heri gemmer sig mange problematikker, udvælges enkelte 

interesseområder undervejs. Overordnet er vi interesseret i relationer som forudsætning 

for børns udvikling, set i et dialektisk perspektiv.  

1.3.1 Opgavens struktur 
Vi besluttede os for at dele opgaven op i to dele.  

Del I introducerer indledningsvis vore overvejelser om relationer. Dernæst præsenteres 

centrale teoretiske pointer fra de udvalgte udviklingspsykologiske teorier. Disse 

analyseres herefter kort i forhold til et dialektisk perspektiv.  

Del II kommenterer analytisk på aspekter ved relationelle forhold, der ikke indgår i de 

valgte udviklingspsykologiske teorier. Herefter følger et afsnit om relationers betydning 

for udvikling og fejludvikling og endelig anskues teorierne i forhold til et tværkulturelt 

perspektiv. 

Denne inddeling strukturerer således vores opgave, lige som den afspejles i følgende 

problemformulering. 

2.0 Problemformulering  
Af X og Yn. 

A. Hvilke tanker gør vi os overordnet om relationen mellem børn og voksne?  

På hvilke måder gør Bowlby, Stern og Hart generelt rede for det relationelle samspils 

betydning for små børns udvikling? 

Hvorledes kan disse pointer sættes ind i en dialektisk forståelsesramme?  

B. Med afsæt i tilknytningsteoriens mor-barn dyadiske princip analyseres andre 

relationelle forhold, som kan tænkes at have betydning for børns udvikling. Herunder 

stilles spørgsmål til betydningen af faderen, den professionelle relation mellem barnet og 

den voksne, samt kontekstuelle forhold.       



’Relationer – i et udviklingspsykologisk perspektiv’ 
Udviklingspsykologi II, Vintereksamen 2007/08 

BA, Institut for Psykologi, Københavns Universitet 

Side 7 af 37 

DEL I

3.0 Relationer  
Af X 

3.1 Det mellemmenneskelige 
Opfattelsen af begrebet relation er formentlig forskellig fra person til person. Alle er vi 

bekendte med at relationer findes, og at vi indgår i dem i vores liv og hverdag. Relationer 

er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling. Alligevel kan det være 

svært at blive klog på den relationelle kontekst. Mange gange tages relationer for givet, 

andre gange bliver vi pludseligt opmærksomme på, at der skal ydes en indsats, hvis en 

relation skal bevares. Vi er afhængige af hinanden, men kommer alligevel til at overse 

den relationelle dimension af tilværelsen. Det kan være vanskeligt, at undersøge de 

relationer vi indgår i, da de ofte nærmest opleves som en del af os selv.  

Hvis relationens form kan være mange, kan indholdet være endnu flere. ’Udtrykkene ”at 

forholde sig til” eller ”at have relation til” anvendes i hverdagssproget som betegnelse 

for mere eller mindre forpligtende samvær mellem mennesker’, (Kragh-Müller, s. 11; i 

Ritchie, 2007). Man kan spørge ind til, hvad der egentlig skal til, før man kan tale om at 

mennesker har en relation. Antropologen Gregory Bateson har beskrevet relationen som 

noget, der foregår imellem mennesker (Ølgaard; i Ritchie, 2007). Dette vil også være 

fokus i denne opgave. Vi fokuserer på relationer som et dialektisk forhold mennesker 

imellem. Fra dette udgangspunkt vil vi arbejde med relationens betydning og indflydelse 

på udviklingen af barnet og dets personlighed. Når vi inddrager voksnes bidrag til 

relationer, vil det være med afsæt i de relationer, de har indgået i som børn, da det lader 

til, at mennesket tager erfaringerne herfra med videre i livet (Bowlby, 1985; Hart, 2006a; 

Fonagy et al, 2007). 

3.2 Fra passiv til kompetent 
Opfattelsen af barnet i relationen i forhold til udvikling har ændret sig gennem tiderne. I 

1960’erne anså man barnets rolle i socialiseringsprocessen, som værende overvejende 
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passiv. Barnet skulle blot lære at reproducere kulturen. Et paradigmeskift frem mod 

1980’erne har imidlertid medført, at barnet blev opfattet som en medvirkende aktør i 

relationer, hvor barnet selv er i stand til at forarbejde indtryk og skabe forandring 

(Sommer, 2003). Barnet menes nu også, at fødes med basiskompetencer til rent faktisk at 

kunne indgå i relationer (Sommer, 2003; Stern, 2006; Bowlby; 1985; Hart, 2006b; Shore, 

2003). Disse kompetencer vender vi tilbage til. Det ’nye’ syn på barnets evner til tidligt at 

indgå i en relation må nødvendigvis bygge på kommunikationsmetoder, som er 

nonverbale. Det er mere basale biologiske komponenter som emotionelle udbrud og 

udtryk, der gør det nyfødte barn i stand til at deltage i tilknytningsrelationen til moren og 

andre omsorgspersoner.  

Paradigmeskiftet i opfattelsen af barnet, bringer andre personer end barnets mor på 

banen. Der er opstået interesse for at beskrive, at barnet også danner betydningsfulde 

sociale relationer med fx faren, søskende og bedsteforældre på det nære plan, mens der på 

det lidt større plan opbygges relationer til andre personer i barnets tilværelse. Det være 

sig pædagoger, venner, lærere, som barnet møder i hverdagen, daginstitutioner og 

uddannelsessystemet. Interessen er dog for nuværende ikke større, end at de øvrige 

tilknytningspersoner er begrænset beskrevet i litteraturen (Sommer, 2003). 

Teorierne vægter betydningen af de nære familiære relationer forskelligt. Ifølge Sommer 

(2003) er barnets udvikling ikke noget, der blot finder sted indenfor hjemmets fire vægge. 

Den pædagogiske relation er en type af relation, som børn i den vestlige verden kommer 

til at indgå i på eller andet tidspunkt i løbet af deres opvækst. Denne relation kan have 

stor betydning for et barn, uagtet hvilket hjem barnet kommer fra. 

3.3 Den asymmetriske relation mellem børn og voksne  
I samspillet mellem ligestillede, jævnbyrdige voksne opfattes relationen som symmetrisk, 

da begge voksne er lige ansvarlige for relationens processuelle kvalitet og konsekvenser 

for både den enkelte og fællesskabet (Juul & Jensen, 2002). Omvendt forholder det sig i 

en relation, hvor magtforholdet er skævt. Her er det den person, der har eller 
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repræsenterer mest magt, der har ansvaret for relationens kvalitet. Den skæve 

magtbalance kan beskrives som en asymmetrisk relation (Ibid.). 

Ansvaret for kvaliteten er også på spil, når det er relationen mellem voksne og børn, vi 

kigger på. ’I samspil mellem børn og voksne, er samspillets kvalitet og dets konsekvenser 

udelukkede den voksnes ansvar’ (Ibid., s. 107). Ud fra denne forståelse kan børn ikke tage 

ansvaret for en relation. De kan have meninger og holdninger, som skal anerkendes, 

ligesom børn kan være en medvirkende årsag til, om relationen fungerer. De kan dog 

aldrig være ansvarlige. Juul og Jensen (2002) understreger yderligere, at demokratiske 

værdier ikke er et tilstrækkeligt værdigrundlag. ’Hver gang et barn direkte eller indirekte 

tillægges ansvaret for deres relationer til voksne er resultatet dårligere trivsel for 

børnene og dårligere relationskvalitet. Det sker i familier, hvor de voksne ikke magter 

lederskabet og i institutioner,...’ (Ibid., s. 107). Selv om barnet og den voksne kan indgå i 

en relation på lige vilkår, vil det altså være den voksne, der bærer ansvaret. Ansvaret og 

balancen kan være afgørende for potentialet for udvikling i en relation. 

Udviklingspotentialet i relationen ligger i anerkendelsen fra den anden i et ligeværdigt 

forhold uanset magtbalancen. Den voksne kan så vel som barnet, opleve et 

udviklingspotentiale som følge af det relationelle samspil. (Bae & Waasted, 1999; i 

Sørensen, 2007). 

3.4 Sammenfattende 
En fast definition af relationer er vanskelig. Relationer er en dynamisk størrelse, der kan 

ændre sig hurtigt og ofte – og som i hvert fald er forskellige fra individ til individ. Den 

brede opfattelse af relationen som ’noget mellem mennesker’ er i virkeligheden nok den 

mest beskrivende. 

Relationer har ikke blot en rent overlevelsesmæssig konsekvens for barnet. Relationerne 

har også stor betydning for kvaliteten af barnets udvikling og spiller en vigtig rolle i 

udviklingen af personligheden (Cole et al, 2005). I tillæg dertil beskriver blandt andre 

Hart (2006a), hvorledes relationerne kan bidrage til fejludvikling af personligheden. 

Sammenfattende kan vi sige, at menneskets tidlige evne til at indgå i relationer med nære 

omsorgspersoner er biologisk og evolutionært funderet, og menneskebarnet oprindeligt 
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har været primært afhængig af moren. I dag indgår de fleste børn i flere forskellige 

relationelle sammenhænge med betydning for udviklingen, hvorfor moderens betydning 

kan være aftagende. 

Desuden har vi berørt, at det relationelle samspil kan indeholde et udviklingspotentiale 

for den voksne spiller også. Det vender vi tilbage til. 

I det følgende fremstilles centrale pointer i tilknytningsteorien, og der suppleres med 

henholdsvis Sterns tanker om det tidlige mor-barn sammenspil og Susan Harts teori om 

neuroaffektiv udviklingspsykologi. Vi ønsker hermed at præsentere en opfattelse af 

tidlige relationers betydning for udvikling og samtidig gøre rede for grundlaget for 

mennesket evne til at indgå i relationer. 

4.0 Tilknytning og udvikling 
Af Yn 

4.1 Udviklingsbegrebet 
Den store interesse for den menneskelige psyke og udvikling, tog en afgørende retning 

med Freud (1856-1939), der startede traditionen med at sætte oplevelser i barndommen i 

forbindelse med menneskets reaktionsmåder og handlinger senere i livet. 

Udviklingspsykologien har imidlertid bevæget sig meget siden Freud, og blandt andet har 

Bowlby (1907-1990) og Stern (1934-) ydet væsentlige bidrag. Den  

traditionelle psykodynamiske teori lægger vægt på barnets indre driftsliv, og hvordan 

dette sætter dagsordenen for samværet med forældrene og barnets udvikling. 

Objektrelationsteoretikerne (med blandt andre Winnicott (1896-1971)) nedtoner det 

individ- og driftsorienterede aspekt, til fordel for vigtigheden af samspillet i relationen. 

Især betones fokus på morens omsorg og lydhørhed overfor barnet. Netop dette er også 

centralt for både Bowlby og Stern. Det er vigtigt at lægge mærke til, at spædbarnet her 

opfattes som et intentionelt individ, der aktivt indgår i samspillet. Stern betoner barnets 

autonomi og selvstændighed, som han opfatter som en medfødt evne. Teorierne omtaler 

fortrinsvist samspillet mellem mor og barn.  
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Vi forholder os til den ’manglende’ far og de øvrige relationer tæt på barnet, senere i 

besvarelsen. Foreløbigt anvender vi mor-barn terminologien, som den findes i de 

udvalgte teorier. 

Det helt tidlige samspil mellem mor og barn og den gensidige tilknytning, er 

omdrejningspunktet i disse teorier. Udvikling opfattes som forløbende via udviklings- 

stier [pathways] (Bowlby, 1985), eller via en stadig akkumulering ’af-måder-at-være-

sammen-med-andre-på’ (Stern, 2006). Der er ikke tale om årsager til fejludvikling i form 

af fastfrysning på enkelte trin (som i psykoanalysen), men kvaliteten af de implicerede 

processer,  

tillægges væsentlig betydning for udviklingen af selvet, og for evnen til senere at indgå i 

nære relationer. Uden at der påvises direkte kausalitet, menes der at være en 

sammenhæng mellem manglende eller misforstået omsorg i de tidlige relationer og 

fejludvikling (Stern, 2006; Hart, 2006b). Samtidig pointeres det, at det er muligt at skifte 

udviklings-sti (Bowlby, 1985). 

4.2 Tilknytningsteori 
Tilknytningsteori opstod på baggrund af etologiske studier. Bowlby overførte sin viden 

fra studier af dyr til studier af spædbørn og deres mødre (Bowlby, 1985). Mary  

Ainsworth (1913-1999), der arbejdede sammen med Bowlby, har blandt andet ved en 

eksperimentel metode (’Fremmed-situationen’) bidraget med empiriske studier, og med 

videreudvikling af teorien. På den baggrund taler man i dag om tre, henholdsvis fire, 

forskellige tilknytningsmønstre, som vi vender tilbage til. Ainsworth introducerede 

endvidere konceptet ’a secure base’ (Bowlby, 1985; Jørgensen, 2003). Begrebet 

anvendes om den grundantagelse, at barnet intentionelt vil udforske verden, og søge 

tilbage til moderen, hvis der er noget, der føles truende. Vi bruger oversættelsen tryg 

base. ’Secure’ kan oversættes med henholdsvis tryg og sikker, og tryg indikerer tydeligst, 

at der i høj grad er tale om en emotionel forbindelse. Tilknytningssystemet fungerer 

homøostatisk forstået på den måde, at når individet er under pres, aktiveres forskellige 

former for tilknytningsadfærd (Bowlby, 1985). Tilknytning som begreb handler ikke 
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udelukkende om relationen mellem mor og spædbarn. Tilknytning som begreb, er et 

fænomen, vi alle kender til: Trygt tilknyttede mennesker vil søge trøst og støtte hos andre 

i pressede situationer, mens mindre trygt tilknyttede mennesker, kan have vanskeligere 

ved at stole på den mulighed. Som Bowlby ser det, er disse forskellige mønstre ofte 

grundlagt i det tidlige mor-barn samspil (Ibid.). 

4.2.1 Tilknytningsadfærd og indre arbejdsmodeller 
Ifølge teorien søger barnet med forskellige former for tilknytningsadfærd (gråd, rækken 

ud efter, afvisning ved at dreje hovedet) henholdsvis kontakt og afgrænsning. Barnet 

orienterer sig ved eksempelvis at undersøge morens ansigtsudtryk med henblik på at 

afgøre, om en situation er farlig. Det trygt tilknyttede barn udvikler med tiden en adfærd, 

hvor det søger moderen, hvis det har behov (Bowlby, 1985; Stern, 2006). Ifølge Stern 

(Ibid.) fødes barnet med en vis grad af autonomi og som et intentionelt individ. Der er 

således noget barnet vil. Barnet er nysgerrigt og vil søge ud i verden, og samtidigt søger 

barnet kontakt til omsorgspersonen, så denne kan hjælpe med at regulere ubehagelige 

følelser. Stern og Hart (2006a,b) taler om affektregulering. Man kan sige at tilknytning 

repræsenterer den intrapsykiske tilstand i individdet, som definerer den emotionelle 

forbindelse til omsorgspersonen. Selve tilknytningsadfærden er de måder, dette udtrykkes 

på udadtil (Riis-Hansen; i Ritchie, 2007). Med passende afstand til moderen i forskellige 

situationer, lærer barnet at skelne mellem farligt og fredeligt. Der er ikke tale om en 

refleks-adfærd, men om en korrigeret og fleksibel reaktion, som barnet har på 

omgivelserne (Bowlby, 1985). Barnet bruger de første 6 måneder af livet på at indgå i 

nonverbale, emotionelle samspil. Selvom det talte sprog herefter bliver en del af 

kommunikationen, forbliver det emotionelle i tilknytningen fortsat intakt (Bowlby, 1985). 

Stern (2006) taler imidlertid om sprogets potentielle fremmedgørende virkning, idet 

mange frustrationer opstår, hvis man ikke bliver forstået, fordi det er vanskeligt, at finde 

de helt rigtige ord for en bestemt følelse. 

I løbet af det første halve år, udvikler det normalt udviklede barn gradvist 

adskillelsesangst. Den kan aktiveres af angstprovokerende stimuli, lige fra indre årsager 
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(som sult) til ydre årsager (som fraværet af mor eller høje lyde). I den første tid, er 

spædbarnet afhængig af omsorgspersonens tilstedeværelse for at kunne regulere sig (Riis-

Hansen; i Ritchie, 2007). Via en modning af hjernens orbitofrontale cortex, udvikles med 

tiden ’emotionel objektkonstans’, og det bliver muligt for barnet at fastholde indre 

repræsentationer af samspillet med omsorgspersonen, som så erstatter denne, når hun 

ikke er til stede (Stern, 2006; Hart, 2006b). Bowlby opererer med begrebet ’indre 

arbejdsmodeller’, mens Stern introducerer de såkaldte RIG’er. Antagelsen hos begge er, 

at barnet danner indre repræsentationer eller fornemmelser af sig selv, den anden og 

samspillet. Ikke som en objektiv virkelighed, men som en indre generaliseret oplevelse. 

Denne evne udvikles gradvist, og den hjælper barnet med impulshæmning og selvtrøst 

(Bowlby, 1985; Stern, 2006; Hart, 2006a). Ifølge Hart (2006a) tyder det på, at 

omsorgspersonenes regulerende funktioner både modulerer spædbarnets indre tilstand og 

former dets evne til selvregulering. Den interaktive affektregulering som barnet lærer, 

bliver til autoregulering med tiden. Det er evnen til at veksle situationsafhængigt mellem 

de forskellige reguleringsformer, der bliver en forudsætning for 

personlighedsudviklingen. 

Med den begyndende modning af orbitofrontale cortex, begynder barnet at kunne opleve 

en kontinuitet mellem fortid, nutid og fremtid. Dette er ifølge Hart (2006a) afgørende i 

forhold til at kunne skelne interaktion fra relation. I det øjeblik barnet kan fastholde 

interaktioner over tid, kan det efterhånden indgå i relationer. 

4.2.2 Omsorgsadfærd 
Stern har med begrebet moderskabskonstellationen, bragt en særlig psykisk organisation i 

moren i fokus, som kan bidrage til at forstå morens andel i eventuelle problemer mellem 

barn og mor. Morens psykiske liv er således organiseret om hendes relation til sin egen 

mor (som mor), om forholdet til sig selv (som mor), og om relationen til barnet (Stern i 

Kragh-Müller, i Ritchie, 2007). Moderskabskonstellationen er organiseret omkring 

følgende temaer: Ansvaret for barnets overlevelse, tilbud om en tryg 

tilknytningsmulighed, fysisk og psykisk spillerum til både mor og barn og udvikling af et 
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psykologisk forældreskab, hvor moren tager ansvaret på sig, og ser sig selv mere som 

forældre, end som barn af egne forældre (Møller og Hart, 2001).  

Mor-barn-interaktionen er asymmetrisk idet moren bringer sin egen fortid med ind i 

interaktionen med barnet, mens det relationelle samspil er helt nyt for barnet (Hart, 

2006a). Denne inddragelse af ’fortiden’ vender vi tilbage til. 

For at udvikle en form for selvafgrænsning, skaber barnet de grænser, der er mulige inden 

for relationen, det vil sige, de grænser, der ikke truer tilknytningen. Er moren for 

eksempel overoptaget af at reagere på alle barnets udtryk, kan barnet få problemer med at 

udvikle personlig afgrænsning, og der bliver ikke tilstrækkelig psykisk afstand og rum til 

at barnet kan mærke sig selv. Manglende stimulering og kontakt vil ligeledes være fatalt 

for barnets udvikling (Hart, 2006b). Tilknytning udvikles blandt andet gennem 

kapaciteten til at være ’alene’ sammen med nærværende og tilgængelig omsorgsperson. 

Barnet balancerer generelt mellem nærhed og afstand, hvilket svarer til balancen mellem 

tilknytning og afstand (Løvlie-Schibbye, 2007). Det bliver omsorgspersonens opgave at 

afstemme sig med det barnet kommunikerer. Den voksne må således overgive sig til 

præmissen om at følge barnet og samtidig afgrænse sig selv som ’den voksne’ i 

relationen. Omsorgspersonens forudsætninger for dette kan imidlertid være begrænset af 

både egne tilknytningsmønstre og livs-omstændighederne (Brodén, 2004). 

Med Bowlbys begreb ”tryg base” beskrives implicit morens ’opgave’ i forhold til barnets 

tilknytning og afgrænsning. Barnets tilknytningsadfærd mødes sædvanligvis af morens 

omsorgsadfærd, som består i at hun kropsligt og verbalt viser barnet, at hun er tilgængelig 

samt emotionelt og socialt modtagelig for dets signaler (Riis-Hansen; i Ritchie, 2007). 

Hermed gives barnet en tryg base at vende tilbage til, og samtidig en mulighed for at 

udforske omverdenen. Denne udforsken udvikler sig i tid og rum fra barnet er småt til det 

kommer i puberteten (Bowlby, 1985). Barnets erfaringer med samspil kommer til at spille 

en vigtig rolle i forhold til de forventninger, det får til det at indgå i relationer. Blandt 

andet forestillingen om hvorvidt andre synes, man er værd at holde af, og om andre vil 
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hjælpe én, hvis man skulle have behov for det, bliver en del af det internaliserede 

tilknytningsmønster (Hart 2006a).  

4.3 Tilknytningsmønstre  
Et spædbarn afstemmer sig med sine omgivelser, og kan ikke vurdere om der i den anden 

er godhed eller ej (Hart, 2006a). Det at barnet over tid danner og fastholder indre  

arbejdsmodeller, gør at barnet knytter sig til den eller de personer, der har været nærmest, 

uanset kvaliteten af omsorgen og samspillet. Et barn kan være tæt forbundet med en  

omsorgperson, uden at udvikle tilknytningsadfærd, dvs. det kan være tilknyttet uden at 

føle sig sikker på relationen og uden at søge hjælp og trøst ved behov (Bowlby, 1985). 

Omvendt kan en relation mellem et barn og en voksen være tæt og kærlig, uden at barnet 

i forhold til netop den voksne vil vise tilknytningsadfærd i en presset situation.  

De forskellige tilknytningsmønstre som Ainsworth beskrev på baggrund af Bowlbys 

arbejde, udkrystalliserede sig, da man med en eksperimentel metode 

(Fremmedsituationen) undersøgte børns adfærd ved genforening med moren, efter 

forskellige mere elle mindre belastende situationer, adskilt fra hende. Der viste sig 

således ét trygt og to utrygge mønstre (Bernth, 2003). 

4.3.1 Tryg og utryg tilknytning 
De trygt tilknyttede børn betragtes som regel som normalgruppen. De kan modsat de 

utrygt tilknyttede bruge moren som en tryg base. De stoler på, at hun er tilgængelig, 

lydhør og modtagelig. De regner med at blive trøstet eller hjulpet i en skræmmende 

situation. Herefter falder de til ro og kan udforske omverdenen igen.  

De utrygge børn kan være enten ambivalente eller undgående i mønsteret. De utrygge, 

ambivalente børn, har en grundlæggende tvivl på om de kan stole på den voksne. Hos 

disse børn kan man iagttage mangel på udforskende adfærd og problemer med at adskille 

sig fra moren/forældrene. De vil op til moren, men vil straks ned igen, viser ofte tegn på 

vrede og sikrer sig efter bedste evne moderen opmærksomhed, som de kæmper for at få 

(Bowlby, 1985; Bernth, 2003). Der er en konflikt indbygget i dette mønster, som bunder i 
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usikkerheden over for en mor, der nogle gange er tilgængelig og omsorgsfuld, og andre 

gange ikke er. Samspillet sker på den voksnes betingelser, og den voksnes adfærd er 

uforudsigelig (Bowlby, 1985). Barnet udvikler en følelse af hjælpeløshed og manglende 

evne til at påvirke situationen. Netop tillært hjælpeløshed anses for at kunne bidrage til 

udvikling af depression senere i livet (Seligman i Brodén, 2004).  

Det tredje mønster ses hos de utrygt, undgående børn. Her viser børnene ingen eller ringe 

tillid til, at ville blive hjulpet. Børnene viser kun lidt følelsesmæssig kontakt til 

tilknytningspersonen, og har let ved at gå til ukendte personer, når moren ikke er til stede 

i rummet. Ved genforening, reagerer de med ligegyldighed eller undgår helt kontakt til 

moren (Bowlby, 1985). Børnene virker rolige, når moren kommer tilbage, de leger og ser 

måske bort. Bernth (2003) påpeger, at det kan være vanskeligt for utrænede iagttagere, at 

se mønsteret, idet børnene virker selvstændige, men ved måling af hjerterytmen spores et 

indre oprør. Børnene forventer morens afvisning, og finder en måde at være i nærheden 

af hende, uden at provokere hende. I særligt grelle tilfælde, menes mennesker med dette 

mønster, at udvikle strategier til at forsøge at leve livet, uden støtte og hjælp fra andre 

mennesker overhovedet. Der er hermed fare for udvikling af narcissistisk 

personlighedsforstyrrelse. Ifølge Bowlby (1985) er konflikten i dette mønster mere skjult, 

fordi moren konsekvent har været afvisende, når barnet har haft brug for hende. 

De nævnte mønstre er ifølge Bowlby, ret konstante fund. Man er imidlertid blevet 

opmærksom på et fjerde mønster, som i 1984 blev beskrevet af Main og Solomon 

(Bowlby, 1985; Bernth, 2003). I denne gruppe beskrives børnene som disorganiserede 

eller desorienterede, og deres strategi er uklar. De har en blanding af undgående og 

modstræbende adfærd og viser ofte tegn på frygt. Disse børn har ifølge Bernth (2003) 

særlig klinisk interesse. I denne gruppe findes mange børn, som har været udsat for 

seksuelle krænkelser eller andre former for mishandling, men der findes også børn af 

mødre, som selv har uforløste traumer. Det kan f.eks. være mødre, som selv har lidt store 

tab eller lider af truende akut sygdom. Man ser de mishandlede børns adfærd som et 

udtryk for den konflikt, de befinder sig i, når den person de er bange for, og den person 
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de vil søge beskyttelse hos, er den samme. Dette mønster udtrykker en alvorlig risiko for 

børnenes udvikling, med fare for psykopatologi, og det ses hyppigt blandt psykiatriske 

patienter (Rechenbach, 2003) 

4.3.2 Det relativt konstante mønster 
Det har vist sig, at de omtalte mønstre er relativt stabile over tid, hvilket formodentlig 

skyldes, at forældre er tilbøjelige til, at være sammen med deres børn på stort set samme 

måde over tid. Men det hænger også sammen med, at mønstrene er selvforstærkende. Det 

trygt tilknyttede barn, har lettere adgang til omverdenen, fordi det er lettere at være 

sammen med. Det bliver således ofte ofret mere positiv samvær, end det klyngende eller 

det aggressive barn. Der er imidlertid ikke tale om, at en eventuel stabilitet ligger fast i 

barnet. Ved en ændring i morens væremåde, har det vist sig, at tilknytningsmønsteret kan 

ændre sig. Der er således ifølge teorien noget at gøre fra forældrenes eller omgivelsernes 

side, hvis noget i relationen ønskes anderledes (Bowlby, 1985) 

4.4 Sammenfattende 
Når vi i det ovenstående skriver om risiko for psykopatologi og fejludvikling i forhold til 

tilknytning, skal det understreges, at der ikke er tale om årsags-virkningsforhold. I den 

litteratur, vi har læst, beskrives potentielle risici for fejludvikling i forbindelse med utrygt 

og desorganiseret tilknytningsmønster, hvilket vi kommer tilbage til i afsnit 7.0.  

Vi vil nu forsøge at vende tilknytningsbegrebet en smule på hovedet. I kapitel 5 ser vi på 

den tidlige relation i et dialektisk perspektiv, ud fra tanken om at samvær med børn også 

giver en udviklingsmulighed til den voksne. Dette følges op i et afsnit om den psykiske 

arv, som dækker over det, forældre bringer ind i relationen fra deres egne 

tilknytningsmønstre. Vi supplerer herefter disse overvejelser med viden fra den neurale 

forskning.   

Terminologien ændres i det følgende fra udelukkende at handle om mor-barn forholdet til 

forældre-barn relationen. Dette gøres, fordi vi ønsker at brede teorien lidt ud, og fordi vi 

mener, at kønnet er mindre afgørende for kvaliteten af relationen. Denne påstand 
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forfølges i afsnit 6.0, hvor vi blandt andet ser på far-barn relationen, ud fra 

tilknytningsteoriens begrebsramme. 

5.0 Tilknytning og relation i et dialektisk perspektiv 
Af X 

5.1 Udvikling af den voksne i relationen til barnet 
Opfattelsen af relationen mellem barn og forældre har forandret sig gennem tiden. Der er 

bred enighed om, at forældre spiller en rolle i barnets udvikling. Det er ikke længere et 

spørgsmål om de indvirker, men snarere går spørgsmålet på hvordan forældrenes 

indflydelse gør sig gældende for det enkelte individ (Løvlie-Schibbye, 2007).  

I forlængelse heraf har debatten yderligere åbnet for at inkludere, om forældrenes 

indvirkning på barnet er énvejstrafik eller om barnet også virker tilbage på forældrene. 

Man har bevæget sig væk fra udelukkende at anskue barnet som passivt objekt for 

forældrenes indflydelse til også at undersøge det, som gør sig gældende den anden vej. 

Relationen til barnet er også medvirkende til at udvikle den voksne aktør, da relationen er 

en dynamisk konstellation, der kontinuerligt forandres. Sameroff og MacKenzie (2003) 

beskriver dette med deres transaktionelle modeller. Heri er det ikke blot barnet som 

individ, der er i fokus, og som skal analyseres, hvis vi ønsker at sige noget om barnets 

udvikling. ’The development of the child is a product of the continuous dynamic 

interactions of the child and the experiences provided by his or her family and social 

context’, (Ibid., s. 614). Sigel og Parke (1987) har tidligere analyseret forskellige 

relationsstrukturer, som understøtter denne opfattelse. Dermed påpeges vigtigheden og 

betydningen af den dynamiske interaktion, der finder sted i relationen, der også 

involverer barnet. Hvis man kun fokuserer på de faktorer, der tænkes at påvirke barnet, 

undlader man at medregne barnet som et deltagende individ, der er med til at skabe sin 

egen eksistens – også gennem relationen. Man overser at barnet virker tilbage i en 

dynamisk interaktion med den anden part i relationen. 

Det centrale aspekt i de transaktionelle modeller er således, at barnets udvikling skal 

forstås som en tovejs effektpåvirkning mellem barnet og omgivelserne. Herunder også de  
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relationer, som barnet indgår i (Sameroff & MacKenzie, 2003).  

5.2 Arv og miljø 
Naturligvis har de klassiske perspektiver i udviklingspsykologien været at undersøge og 

beskrive barnets udvikling. Det er det forsat. Nu åbnes der blot for en forståelse af 

udvklingen som et samspil med omsorgspersonerne i en mere dynamisk 

forståelsesramme. Indenfor denne forståelsesramme, ligger fortsat nogle centrale 

begreber og diskussioner. Barnets udvikling i forhold til arv-miljø-diskussionen er ikke 

forsvundet med det mere nuancerede udviklingsperspektiv. Der er i stedet kommet nogle 

interessante nye argumenter i spil.  

Den historisk veletablerede diskussion om arv versus miljø har givet mange og 

forskellige bud. Litteraturen giver ikke noget entydigt svar på, om det er den biologiske 

arv eller sociale miljøpåvirkninger, der er afgørende for barnets udvikling. Diskussion 

lever stadig, men som vi forstår det, er der flest argumenter, som går i retning af en 

kombination af de to. Det biologiske genmateriale er grundlaget for social påvirkning, 

men ikke determinerende, ligesom vi omvendt ikke fødes med ’tabula rasa’, der kun er 

modtagelig for udefrakommende påvirkninger (Hart, 2006b). 

Ud fra den tidlige diskussion om arv versus miljø som betydning for barnets udvikling 

bidrager Løvlie-Schibbye (2002) med en henvisning til den psykiske arv, som forældrene 

giver videre til barnet. Her fokuseres på forældrenes egne relationelle erfaringer, som i 

vid udstrækning videregives til barnet, der dermed kommer til at arve forælderens 

mønstre og strukturer. En forælder, der overvejende har oplevet tryghed, tillid til andre og 

har god selvfølelse vil overgive denne ’psykiske arv’ til barnet. Andre kan arve mindre 

frugtbare relationelle erfaringer som seperationsangst, ambivalens og lavt selvværd. 

Erfaringer fra tilknytningsrelationer spiller en central rolle via overføring fra generation 

til generation. Der er dog ikke fuldstændigt sammenfald mellem patologi hos forælderen 

og utryghed og personlighedsforstyrrelser hos barnet (Løvlie-Schibbye, 2007; Fonagy et 

al, 2007). Undersøgelser viser imidlertid en øget risiko for forstyrrelser i 

personlighedsudviklingen hos børn af forældre, der selv bærer forstyrrelser af en vis 

betydning. ’Overleveringen’ fra især mor til barn er påvirket af de relationelle erfaringer, 

moderen selv har at trække på. AAI-test (Adult Attachment Interview) underbygger 
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denne opfattelse (Fonagy et al, 2007; Bowlby, 1985). Selv de bedste gener må give op 

overfor belastende miljøpåvirkninger (Hart, 2006b). 

5.3 Den neurale udvikling i relationen 
Dette fænomen vil ud fra det neuroaffektive perspektiv understøttes med argumentet om, 

at de affektive afstemninger, der er opbygget og ofte ganske fastlåste i moderen, 

videregives til barnet ureflekteret (Hart, 2006b). Moderens emotionelle attitude 

absorberes af barnet i deres interne relation. 

I udviklingen af barnets hjerne udvikler højre hjernehalvdel sig hurtigere end venstre. 

Højre hjernehalvdel har – i højere grad end venstre – dybe forbindelser til ikke bare det 

limbiske system, men også det autonome nervesystem. Da højre hjernehalvdel er 

dominerende for vores fornemmelse for et kropsligt og emotionelt selv, bliver den tidlige 

tilknytningsrelation dermed af afgørende betydning for de emotionelle 

udviklingsperspektiver hos barnet (Fonagy et al, 2007; Schore, 2003). Barnets neurale 

kredsløb formes efter den afstemning, der finder sted i relationen. Fastholdes og 

bekræftes disse kredsløb, vil de blive stærkere med tiden og derved senere kunne indgå i 

barnets egen arv til den næste generation. Dette fænomen kan tænkes at bidrage i de AAI-

undersøgelser, hvor man har oplevet, at moderens egne relationelle tilknytningserfaringer 

indvirker i hendes egen mor-barn-relation. 

Fonagy (2007) skriver, at de tidlige tilknytningserfaringer har afgørende indflydelse på, 

hvorledes den individuelle udvikling kommer til udtryk. Barnet fødes med mulighederne 

for at udvikle sig i mange forskellige retninger. Disse muligheder begrænses som 

udgangspunkt kun af de genetiske, neurale forudsætninger, barnet fødes med. Den 

psykiske arv optages af barnet via en vedvarende påvirkning gennem relationen til den 

eller de betydningsfulde voksne. Dette fænomen beskrives også ud fra det neurologiske 

synspunkt, hvor de neurale kredsløb og hjernens plasticitet danner grundlaget for barnets 

udvikling. De neurale kredsløb skabes, formes og forandres i samspil med de relationer, 

som barnet indgår i (Schore, 2003; Hart, 2006b) 

De kredsløb som dannes i hjernen er i allerhøjeste grad et resultat af relationernes 

betydning. Ulykkelige fund af skadede børn, der er blevet holdt i isolation uden fysisk 

eller psykisk kontakt til andre mennesker, understreger nødvendigheden af relationer, for 
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at den neurale udvikling følger den kronologiske (Hart, 2006b). I mindre voldsomme 

eksempler er det ligeledes tydeligt, at påvirkningen i de tidlige år bæres med ind i de 

voksnes rækker. Herunder også når man selv indgår i en barn-forældre-relation. Denne 

gang bare som forældre (Hart, 2006b; Bowlby, 1985). 

5.4 Sammenfattende 
Som vi har set det, er det tidlige samspil mellem barn og omsorgsperson af særlig stor 

betydning for barnets normale udvikling og der spores her risici for potentiel 

fejludvikling. Teorierne hævder således, at vi som mennesker har brug for hinanden, 

ligesom vi har brug for at kunne afgrænse os selv. At kunne udtrykke begge behov, bliver 

en forudsætning for en sund personlighedsudvikling.  

De tidligt anlagte tilknytningsmønstre spiller en væsentlig rolle for måden, vi senere 

indgår i relationer på, ligesom disse mønstre kan få betydning, når man som voksen, selv 

får børn og selv udvikler omsorgsadfærd. Som vi forstår det, er det stabile og fastlagte i 

disse mønstre forudsat noget stabilt i adfærden. Forandringsmuligheden og 

udviklingspotentialet i retning af ’sunde’ relationelle samspil, afhænger således af ens 

refleksioner og bearbejdelse af det ’usunde’.  

Som tidligere antydet, har vi imidlertid undret os over det overvejende fokus på mor-barn 

samspillet. Vores antagelse er, at der må ligge andet til grund end det rent biologiske. Vi 

ser det således ikke som en naturlov, at tilknytning mellem mor og barn er stærkere end 

den er mellem far og barn.
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     DEL II

6.0 Analyse af tilknytningsteoriens dyadiske princip  
Af Yn 

6.1 Mor-barndyaden og tilknytning til andre vigtige 
Spædbarnsforskning fokuserer generelt, som vi har set det med Stern og Bowlby, på 

tilknytningen mellem barn og mor. Det er vores klare fornemmelse, at der er færre studier 

af far-barn relationen. Det gælder både i litteratur om socialisering og opdragelse, 

ligesom det gælder i forhold til tilknytning og spædbarnsforskning. Vi tænker, at far-

barn- relationen også er vigtig i beskrivelsen af barnets udvikling, ligesom andre 

relationelle samspil i barnets liv, må have en betydning for de indre ’modeller’ eller 

repræsentationer, barnet trækker på senere i livet. Uden at anfægte vigtigheden af, at børn 

knyttes tæt til enkelte særligt betydningsfulde omsorgspersoner, udfordrer Dunn (1998) 

synspunktet om tilknytning som det centrale i relationen, og moderen som den vigtigste 

af omsorgspersonerne. Hun repræsenterer den holdning, at man nødvendigvis må 

forholde sig til hele den sociale verden, som forældre og barn er en del af, ligesom 

individuelle forskelle hos henholdsvis forælder og barn, må medtages i beskrivelsen af 

relationerne.  

I det følgende ser vi først på faderens betydning som omsorgsperson i relation til barnet. 

Vi trækker blandt andet på en dansk undersøgelse foretaget af Madsen, Lind og Munck 

(2002). Dernæst inddrager vi perspektiver på betydningen af andre relationer. 

6.1.1 Far-barn relationen 
I vores del af verden har der historisk set ikke været tradition for, at mænd har haft noget 

særligt tæt forhold til spædbørnene i familien. Fra midten af 1970’erne, begyndte fædre i 

den vestlige del af verden, at deltage i deres børns fødsler og siden har et  nyt 

’paradigme’ vundet mere indpas. Sen-moderne fædre er i langt højere grad sammen med 

deres små børn. Diskussioner om fædres samvær med børn i forhold til barselorlov og 

skilsmisse, ligesom forholdet mellem familieliv og forældres respektive karrierer, optager 

jævnligt den offentlige debat. Det er imidlertid fortsat relativt almindeligt, at det er  
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kvinderne, der er mest sammen med spæd- og småbørnene. Om ligestilling kan opnås, 

eller bør tilstræbes, er ikke en diskussion, vi vil komme ind på. Når tematikken omkring 

forældres køn berøres her, er det ud fra en generel undren over den manglende 

beskrivelse af far-barn relationen i teorier om tilknytning og spædbørnsforskning. 

’Betydningen af børns erfaringer med mænd er …. meget sparsomt belyst’ (Sommer, 

2003, s. 190). 

Teorierne fokuserer eksplicit på mor-barndyaden, og det er ikke umiddelbart ligetil at 

udskifte termen ’mor’ med ’far’, når teksterne læses. Tag som eksempel de forskellige 

(automatiske) tankesæt et relativt almindeligt scenario afføder, hvis man udskifter ordet 

’far’ med ordet ’mor’: ”De havde fået et barn for fire måneder siden. Der var knas i 

parforholdet og det endte med, at moderen flyttede.”

Fokus på morens position må ud over naturlige årsager som fødsel og amning hænge 

sammen med historiske og kulturelle forhold, som har betydet, at kvinder traditionelt har 

haft mest med børnene at gøre. Men også at der som følge heraf har været 

forskningsmæssigt størst fokus på mor-barn dyaden. Eksempelvis kunne Stern have 

undersøgt de relationelle samspil (eller mangel på samme) mellem børn og deres fædre, 

indenfor teorirammen.  

Et ensidigt fokus i den viden, der er produceres, må tænkes at virke tilbage til os og på 

den måde blive en del af de forudsætninger, vi har for den videre undersøgelse (Giddens, 

1996). Implicitte normer eller opfattelser indlejres umærkeligt i det, vi siger og tænker. 

Når beskrivelserne handler om mor-barn relationen, kan vi være tilbøjelige til at holde 

fast i en stereotyp og måske forældet forestilling. 

Madsen, Lind og Munck (2002) har i et omfattende projekt undersøgt fædres tilknytning 

til spædbørn med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad betyder det for en mand at blive 

far? I forskningsprogrammet analyseredes henholdsvis interviews med fædre samt 

materiale baseret på psykoterapi med fædre, der har psykiske vanskeligheder i 

forbindelse med forældreskabet. Spørgsmålet om fædre per definition skulle have mindre 

lyst til at være sammen med deres spædbarn, eftersom de oftest tilbringer mindst tid 

sammen med det, bliver ifølge analysen entydigt afkræftet. Hovedkonklusionen er, at 

fædres tilknytning til og indlevelse i deres spædbørn udvikles i samme grad som mødres. 
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Forskning på børn op til etårsalderen viser, at det ikke er kønnet, der har betydning for, 

hvem barnet føler sig mest tryg ved (Ibid.). Konklusionen må være, at barnet føler sig 

mest tilknyttet (og forhåbentlig tryg) ved den person, som det tilbringer mest tid sammen 

med. Vi forestiller os ikke, at kønnet i sig selv gør nogen forskel for barnets udvikling af 

trygge tilknytningsmønstre. Det væsentlige må være om omsorgspersonen er tilgængelig 

og har de ressourcer, der ligger til grund for definitionen på en tryg tilknytning (Sommer, 

2003). Ifølge Sommer justerede Bowlby selv sin teori fra at dreje sig om ’monotropisk 

tilknytning’ til også at anerkende fædre og andre som trygge baser for spædbørn. Sommer 

(2003) pointerer endvidere, at der er konsekvenser af den manglende opmærksomhed på 

far-barn relationen i det senmoderne samfund. Manden kan savne argumenter for sin egen 

betydning, når forskningen historisk set nærmest udelukkende har fokuseret på moderen. 

I mangel af forbilleder af sit eget køn kan faderen opleve sig ’feminiseret’ og afhængig af 

kvindelige forbilleder. Dette kan virke bremsende i forhold til udviklingen af mænds 

særlige samværstil med børn. I følge Madsen et al (2002) viser undersøgelser, at fædres 

evne til tilknytning til deres børn, ligesom evnen til at yde indlevelsesorienteret omsorg, 

er meget afhængig af, om de selv har fået en sådan omsorg i deres opvækst. Hvis der ikke 

har været oplevelsen af omsorg i barndommen, afhænger evnen som tilknytningsperson 

af evnen til at bearbejde opvækstvilkårene. Mere end tre fjerdedele af de interviewede 

fædre, har relationen til deres mor (og ikke til deres far) som model i deres eget 

forældreskab. Vi tænker ikke, at dette skyldes, at ’mor er den bedste i verden’, men 

snarere at det ligger i forlængelse af ovenstående; relationen mellem mor og barn er den 

bedst beskrevne og har historisk set været den tætteste. Selvom fødselsdepressioner hos 

fædre stadig er mangelfuldt belyst, er der fælles træk ved mænds og kvinders oplevelser 

af de psykiske vanskeligheder, der for nogen opstår i forbindelse med det at blive 

forældre (Madsen, Lind & Munck, 2002). 

Vi har hæftet os ved, at hvis faderens rolle ikke er velbeskrevet i spædbarnsforskningen, 

så er hans betydning veldokumenteret indenfor den kliniske børnepsykologi. Her 

tillægges faderens tilstedeværelse og engagement afgørende betydning for prognosen for 

behandling af en række psykiske lidelser (Carr, 2003). 
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6.1.2 Et andet syn på tilknytning 
Et andet perspektiv på tilknytningsteorien, repræsenteres ved Judy Dunn (1998). Hun 

tager udgangspunkt i egen og andres empiriske forskning i børns relationer, fortrinsvis 

amerikanske undersøgelser. Hun konkluderer som Bowlby, Stern og Hart, at nære 

relationer er betydende for den sociale, emotionelle og kognitive udvikling. I stedet for 

udelukkende at se det dyadiske samspil som betydende for barnets udvikling i relationelle 

samspil, bør det medtages, at barnet er sensitivt overfor andre familiemedlemmers 

forhold til hinanden og deres emotionelle udvekslinger (forholdet mellem moren og 

faren, og forholdet mellem forældrene og andre søskende). 

Dunn gør imidlertid opmærksom på, hvor vanskeligt det er at forske i relationer, fordi de 

er så komplekse og varierede, og fordi forskellen mellem børn er så stor. Det kan være 

vanskeligt at vurdere, hvad der er mere eller mindre adækvate tilknytningsmønstre, og 

hvad der hører til forskellige børns forskellige måder at være på. 

I beskrivelsen af børns tidlige, nære relationer, gør Dunn således ikke op med 

tilknytningsteorien, men hun foreslår tilknytningsparadigmet udvidet. Tilknytningsteorien 

ser barnets tilknytningsadfærd som et ’produkt’ af, hvordan forælderen har været sammen 

med det på. Dunn (1998) pointerer vigtigheden af også at se betydningen af barnets 

personlighed og karakteristika. Vi tænker, at det er en vanskelig diskussion i det hele 

taget. Hvis men eksempelvis vil forholde sig til samspillet mellem forældre og barn, og 

særskilt forsøger at kommentere på barnets temperament, opstår problemet allerede, når 

man vil afgøre, hvad der er medfødt, og hvad der er udviklet i samspillet, og om man i det 

hele taget kan dele det op. Vi mener imidlertid, at Dunn har en pointe i at minde os om, at 

børn er forskellige, og vi forestiller os, at børns udtryksmåder kan variere så meget, at det 

kan være vanskeligt at vurdere, hvad der er henholdsvis trygt og utrygt og hermed ’sundt’ 

versus ’usundt’. 

I stedet for udelukkende at fokusere på tilknytning i det reciprokke forælder-barn samspil, 

kan man se tilknytning som et aspekt af relationer mere generelt i barnets liv. Relationen 

rummer andet og mere end selve tilknytningen, og Dunn (1998) argumenterer for, at 
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andre relationer end lige forælder-barn relationen har betydning for tilknytning og 

udvikling. Hun tager blandt andet udgangspunkt i søskenderelationer, venskaber og 

kammerat-grupper, og forholder sig i et bredere perspektiv til det interpersonelle i 

sammenhængen mellem de relationer, barnet vokser op sammen med.  

6.2 Sammenfattende 
Med afsæt i dette lidt bredere syn på tilknytning og udvikling i relationer, vil vi i det 

følgende gå videre med overvejelser omkring risikoen for fejludvikling i de tidlige 

relationelle samspil.  

Vi fastholder vores forestilling om at forældre-barn samspillet er af stor betydning for 

barnets udvikling. Samtidig åbner vi for muligheden for at ’reparation’ af utrygge 

tilknytningsmønstre kan foregå i andre og senere relationelle samspil, eksempelvis i den 

professionelle relation mellem et barn og en voksen.  

Noget af det, der optager os, er, at vurderingen af et barns mønstre og udvikling til dels 

afhænger af øjnene der ser, ligesom samtiden og kulturen er afgørende for konklusioner 

og eventuelle diagnoser. 

7.0 Udvikling og fejludvikling. 
Skrevet af X 

7.1 Definitioner på fejludvikling 
Når man beskæftiger sig med udvikling, undgår man ikke begreber som fejludvikling og 

forstyrrelser. Poulsen (2002) giver to definitioner på fejludvikling. ’Der er to definitioner 

på fejludvikling, en omfattende og en snæver. Ifølge den omfattende definition er det 

fejludvikling, når en eller flere [af disse] udviklingsopgaver mislykkes i et menneskes liv. 

Ifølge den snævre er det kun fejludvikling, når udviklingen fører til egentlig psykisk 

sygdom’ (Ibid, s. 314). For simplicitetens skyld vil vi i det følgende ikke forholde os til 

den ene eller den anden form for definition af fejludvikling, da vi bevæger os på et mere 
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generelt niveau. I stedet vil vi koncentrere os om de faktorer, der indgår i barnets 

relationer, som kan disponere for fejludvikling. 

7.2 Utrygge og desorganiserede børn 
Der er, så vidt vi forstår det, ikke mange undersøgelser af fordelingen af 

tilknytningsmønstre i kliniske børnegrupper. I de der findes, ses en tendens til en 

overrepræsentation af utrygt tilknyttede og desorganiserede børn (Greenberg, 1999; i 

Lind, 2003). Især desorganiseret tilknytning forbindes med psykosociale problemer for 

børnene. Hverken utryg eller desorganiseret tilknytning er i sig selv en psykopatologisk 

tilstand, men især sidstnævnte forbindes ofte med senere udvikling af kontrollerende 

adfærd eller rolleombytning over for forældrene, aggressive eller ængstelige relationer 

med jævnaldrende, tendens til indad- eller udadreagerende adfærd både i børnehave og 

førskole, samt til dissociative tilstande i ungdomsårene (Lind, 2003). Det er især i 

grupper, hvor forældrene er omsorgssvigtende eller psykisk syge, samt i grupper hvor de 

nære omsorgspersoner er udsat for vold, at man finder dette mønster (Ibid.) Tilsvarende 

virker det sandsynligt, at den trygge tilknytning indgår i strukturerne i den normale 

udvikling. Blandt andet opfattes selvtillid, sociale kompetencer som subtilt indlejrede 

følger af trygge samspil (Stern, 2006; Hart, 2006a). Man kan således forestille sig, at børn 

i sociokulturelle højrisikogrupper via en tryg tilknytning og relevante affektive samspil 

potentielt gives en form for ’buffer’ i forhold til sociale og følelsesmæssige 

vanskeligheder. Dermed kan tilknytningsmønsteret bidrage til udvikling af henholdsvis 

mere eller mindre psykisk sårbarhed og resiliens. Poulsen (2002) beskriver hvordan børns 

sunde udvikling sikres i belastede situationer, hvis forældrenes ’forældre-evne’ bevares 

intakt.

7.2.1 Udvikling af psykopatologi 
Det ligger ikke inden for denne opgaves rammer at gå ind i kliniske diagnoser og kliniske 

aspekter af fejludvikling. Vi synes imidlertid, det er interessant, at man i en del af 

forskningen forholder sig til sammenhænge mellem tilknytningstyper og udvikling af 

senere vanskeligheder og egentlig psykopatologi. Den tidligere tro på at bestemte traumer 
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eller påvirkninger lovmæssigt ville føre til bestemte, determinerede udviklingsforløb, er 

blevet forladt. Der er i dag en generel opfattelse af psykopatologi som noget meget mere 

kompliceret (Lind, 2003). ’Utryg og desorganiseret tilknytning optræder statistisk set 

ekstremt hyppigt sammen med en lang række psykopatologiske tilstande, og betragtes 

som betydningsfulde, men ikke tilstrækkelige risikofaktorer for udviklingen af 

psykopatologi (Ibid., s. 703). Som det har fremgået, har vi ikke interesseret os for 

udvikling som specifikke færdigheder, der hører til bestemte alderstrin. Vores tilgang er 

mere dynamisk, og vi interesserer os for de forskellige faktorer, der faciliteter barnets 

udvikling.  

Spædbørn er afhængige af en ydre stressregulering med henblik på at lære at mestre 

frustration og stress (Stern, 2006, Hart, 2006b). Udviklingsbegrebet kan i denne optik 

defineres ved selve denne mestring. Er omsorgen fra omsorgsgiveren tilstrækkelig til at 

barnet finder sin egen måde at regulere sig på, bidrager dette positivt til barnets 

udvikling. Det er vores opfattelse, at barnets udviklingspotentiale hænger sammen med 

dets integritet og selvfølelse.  

Den neuroaffektive udviklingspsykologi påpeger, at forholdet mellem den organiske 

udvikling af hjernen og miljøet er af dialektisk karakter (Hart, 2006b). Den nuværende 

viden om hjernens udvikling understreger, at hjernen udvikles i samspil med og påvirkes 

af miljøet. Hermed bliver årsags-virkningsforholdet i forståelsen af psykopatologi mere 

kompliceret end i den traditionelle biologiske forståelse, hvor man har været mere 

tilbøjelig til at forklare problemer med defekter (Lind, 2003).  

Hvis udvikling opfattes som en proces, der tager afsæt i en kombination af medfødte 

dispositioner og miljømæssige faktorer, giver det god mening at tænke de relationelle 

samspil tidligt i livet, som særligt betydende for udviklingen og dermed også for 

forstyrrelser i processen. Ud fra denne tankegang, forestiller vi os, at udvikling, der er 

gået skævt med afsæt barnets relationer, også kan repareres i relationelle samspil.  

7.3 Definitionsmagten 
Noget af det, der har optaget os i forhold til det relationelle aspekt, er, at det er de voksne 

omkring børnene, der har definitionsmagten (Bae & Waasted; i Sørensen, 2007). Det er 
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voksne, der diagnosticerer, eller sorterer, børn i forhold til udvikling, og der er således 

diagnoser og diagnoselignende kategorier, som utilpassede, urolige og forstyrrede, som 

børn kan placeres i. Det er ikke vores hensigt at kritisere det kliniske diagnosesystem, 

idet vi synes, det er vigtigt, at børn, der ikke trives og har vanskeligheder, bliver tilbudt 

den rette hjælp. Vi synes, imidlertid det er vigtigt, at medtænke den voksne som en del af 

barnets eventuelle problemer, og vi forestiller os, at det kan være mindst lige så relevant, 

at støtte den voksnes relationskompetencer, som det kan være at pege barnet ud, i 

forestillingen om at man kan, eller skal, ændre barnet. Stern (2006) viser den dialektik, at 

en relation både er en forudsætning og et resultat. Barnets personlighed formes af det 

tidlige samspil med blandt andre moderen, og samtidig bliver denne 

personlighedsudvikling barnets forudsætning for at kunne indgå i relationen. Barnet 

organiserer sine selvfornemmelser i et kerneselv og efterhånden opdager barnet den 

anden som subjekt. Denne gensidige opdagelse og udvikling af blandt andet 

tilknytningsmønstre og empati sker via affektiv afstemning (Stern 2006, Hart, 2006a). 

Juul og Jensen (2002) fremhæver hvordan det, vi taler om, bliver til, eller bliver fastholdt 

i måden, vi taler om det på. Der er for eksempel stor forskel på at sige til barn, der 

reagerer med vrede: ’Hvor er du voldsom og helt umuligt, så kan jeg altså ikke hjælpe 

dig, når du ikke er sød’, og til at sige, ’Det er svært for mig, at finde ud af hvad det er du 

gerne vil, for det virker som om du er vred. Er du det? Må jeg hjælpe dig?’. For os at se, 

ligger forskellen i måden den voksne møder barnet. I den første sætning, er den voksne 

hævet over barnet, og med definitionsmagten i hånden retfærdiggøres et manglende fokus 

på den voksnes eget bidrag til konflikten. Børn, som reagerer på en måde, der ikke 

’passer ind’, kan komme til at fremstå som syndebukke, og som selve årsagen til 

problemet. Dette kan ske ud fra de bedste intentioner om at ville hjælpe barnet. I det 

andet eksempel er barnet mere i øjenhøjde med den voksne, og den voksne erkender den 

del af frustrationen, som har med ham eller hende selv at gøre. Relationen kommer til at 

danne ramme for barnets mulighed for at finde ud af noget om sig selv, frem for at skulle 

acceptere et ’klistermærke’ med definitioner, som den voksne har magt til ’at sætte i 

panden på barnet’. Barnet får mulighed for at ’opdage’ den voksne, og samtidigt 

mulighed for at nuancere sider af sig selv. Eksemplet er medtaget for at tydeliggøre noget 
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af det vanskelige ved at beskrive udvikling og fejludvikling. Vurderingen afhænger af 

øjnene der ser, ligesom den voksnes bidrag til samspillet hænger sammen med, hvordan 

man tænker om sig selv og den anden. 

Ifølge Schore (i Lind, 2003) kan mangelfulde selvregulerende mekanismer tilsyneladende 

udvikles senere, hvis de miljømæssige forhold ændres. Selve ’reparationen’ bliver 

sværere, jo længere tid dysreguleringen har fundet sted. Juul og Jensen (2002), som taler 

ud fra praktisk pædagogisk erfaring, er overbeviste om, at de ’udfordrende’ børn kan 

hjælpes langt hen af vejen ud fra et relationelt perspektiv, der netop handler om at 

anerkende og på den måde lære barnet at afstemme og selvregulere. Det vil sige, at de 

foreslår en direkte og involverende tilgang, hvor man som voksen i en professionel 

relation til et barn, der har det svært, må tilbyde sig med sin person i relationen. Vi 

tænker, at denne tilgang ligger i forlængelse af Bowlbys og Sterns teorier. Hvis man som 

professionel i forhold til et ’udfordrende’ barn kan vise tilgængelighed og 

omsorgsfuldhed, forestiller vi os, at man kan hjælpe barnet i relationen til øget 

selvregulering.  

7.4 Den professionelle relation 
Vi tænker, at selve definitionen af hvad der er sund og usund udvikling, nødvendigvis må 

hænge sammen med, hvordan børn opfattes i samtiden, ligesom den må hænge sammen 

med voksnes magt til at definere, italesætte og kategorisere børns udvikling. Der har 

været sagt meget om ’urolige børn’ i skolerne i de seneste år. Som vi ser det, er det en 

udfordring til alle voksne i forhold til at balancere der, hvor man kan møde børn ud fra et 

anerkendende perspektiv i et ligeværdigt forhold, og samtidig med bevidstheden om det 

ansvar, der følger med at være den voksne i en relation, der ikke er magtmæssig 

symmetrisk. Udfordringen må blandt andet gå på villigheden til at se sig selv som en del 

af konflikten og til at være mindre fokuseret på de funktionelle vanskeligheder barnet 

fremstiller (Juul & Jensen, 2002). Med det mener vi, at det er meget menneskeligt og 

forståeligt, at man som den voksne, har fokus på symptomerne og får trang til at løse 

problemet ved at få barnet til at ’makke ret’. Hundeide (2004) foreslår at ’udsætte 
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konklusionen’ (suspend judgement) og at møde barnet ud fra en fortolkende tilgang med 

følsomhed over for de mere subtile sider af kommunikationen. Han opfordrer til, at den 

voksne (i den professionelle relation) holder selve situationen, og eget bidrag til denne, 

for øje og dermed til at medtage flere aspekter end blot det, at barnet ’er forkert’. Vi 

tænker, at det slet ikke er så let. At møde børn anerkendende og med respekt virker 

umiddelbart mere tilgængeligt, når barnet er nemt at omgås og har en ’velopdragen’ 

fremtoning. I mødet med et ’udfordrende barn’ ser vi spændingsfeltet mellem barnets 

øgede behov og den voksnes eventuelt øgede tilbøjelighed til at kategorisere og definere 

barnet, som et vigtigt indsatsområde i arbejdet med personlighedsudvikling i relationer. 

7.5 Sammenfattende 
Som vi har set det, giver tilknytningsteorien inspiration til overvejelser omkring 

fejludvikling og reparation i relationen. Næste kapitel afslutter vores opgave. Vi samler 

ganske kort trådene fra de øvrige kapitler. Herefter ser vi blandt andet på den 

tværkulturelle dimension, som vi ikke får belyst ved hjælp af Bowlby og Stern. Vi ønsker 

således at brede teorierne ud i forhold til et større kontekstuelt perspektiv. 

8.0 Opsamling og perspektivering  
Skrevet af X og Yn 

8.1 Tilknytningsteoriens begrænsninger 
Som det fremgår, interesserer vi os for sammenhængen mellem tidlige relationelle 

samspil og personlighedens udvikling i forhold til evnen til at indgå i emotionelle, nære 

forhold senere i livet. Vi opfatter det imidlertid problematisk med et ensidigt og 

individorienteret fokus på mor og barn som eneste afsæt for en forståelse af, hvad der er 

på spil udviklingspsykologisk set. Når vi analyserer teorierne, bliver det tydeligt for os, at 

henholdsvis tilknytningsteori og undersøgelse af mor-barn relationen i et ’lukket rum’, 

bliver utilstrækkelig som forklaringsmodel. Vi mener ikke, at børns udviklingsmæssige 

præmis kan afgrænses til trygge eller utrygge mønstre, eller affektive bånd og 

afstemninger, uden at vi også interesserer os for andre sider af børns og voksnes 
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relationer, sådan som de er indlejrede i forskellige situationer. Der er mange og flere end 

de her beskrevne aspekter, som vi kunne være gået ind i. Eksempelvis synes vi at tab af 

relationer ville være et interessant emne. Når relationer bidrager til barnets selv-forståelse 

og opfattelse af verden og til dets identitetsudvikling via hverdagens aktiviteter, må tab 

og fragmenterede relationsstrukturer tænkes at have stor betydning for barnets udvikling 

(Hedegaard, 2005).  

Som udgangspunkt var vores antagelse, at mennesket ikke kan forstås uafhængigt af de 

relationer, det indgår i. Det er blevet tydeligt for os, at der er mange aspekter, som ligger 

bag vore tidlige betydningsfulde relationer. Vi forestiller os, at omsorgsadfærd, 

tilknytning og udvikling af affektive bånd, er muligt for begge køn, ligesom vi tænker, at 

grundpræmisserne i teorierne er universelle. Selve måden relationerne udtrykkes på og de 

kulturelle sider af samspillet, opfatter vi som mere kontekstuelt funderet. 

Tilknytningsteorien er i den forstand for snæver som ramme for en diskussion af 

relationer mellem børn og voksne.  

8.2 Tværkulturelle aspekter 
Synet på hvad der er godt for børn, er forskelligt fra kultur til kultur og fra tid til anden. 

Eksempelvis kan det at slå sine børn være mere eller mindre accepteret i forskellige 

kulturer. Tilknytningsteoriens beskrivelse af mor-barn relationen er baseret på en vestlig 

forståelse af familien. Det kan således være vanskeligt ud fra teorien, at beskrive 

relationen mellem børn og voksne, hvis kulturen er en anden. Hvis man for eksempel 

rejser ud til mere patriarkalske eller kollektivistiske samfund, kan man ikke forvente, at 

”verden” passer ind i ”vores” teoretiske antagelser om tilknytning. I forlængelse heraf må 

man være åben for, at der kan komme flygtninge eller indvandrere til ”vores verden”, 

som har andre ”spilleregler” for voksen-barn relationen. Dermed kan udviklingssynet 

også tænkes at være forskellige. Derfor tror vi, at det kan være problematisk, hvis man 

forsøger at forstå udvikling udelukkede fra ens eget perspektiv uden at tage højde for 

kultur og kontekst. Når vi kritiserer teorierne for ikke i tilstrækkeligt omfang at tage 

højde for far-barn samspillet, kan det på den anden side være, at netop den kritik er 

mindre betydningsfuld i forhold til flygtninge-/indvandrerfamilier, som vi forestiller os, 
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har en mere traditionel opfattelse af morens og farens relation til barnet. Når det er sagt, 

fastholder vi alligevel vores opfattelse af, at faderens relation til barnet må have 

betydning for dets udvikling, uanset hvor tæt forbindelsen er og uanset kvaliteten af 

relationen. Faderen er en del af barnets kontekst, uanset hvordan han optræder i 

relationen.

8.3 Tilknytningsbegrebet 
Hundeide (2004) kritiserer selve tilknytningsbegrebet og opererer i stedet med såkaldte 

metakontrakter. I stedet for at have fokus på båndet mellem forældre og barn rettes fokus 

mod den kontekst, hvori tilliden, tilknytningen og identiteten udvikles i relationen. 

Hundeide gør op med de traditionelle teoriers betoning af universelle træk og stadier i 

barnets udvikling. Stern (2006) tager også afstand fra stadieteorierne, og indfører i stedet 

udviklingsdomæner. Stern kommer, i forordet til ’Spædbarnets Interpersonelle Verden’, 

selv ind på kritikken af hans teori, som går på, at han ikke har adskilt sig markant nok fra 

stadietænkningen. Han erkender, at der er behov for mere begrebsudvikling på området. 

Han gør op med de traditionelle stadiemodeller og introducerer en ’lagdelt model’ ud fra 

tesen om, at der sker en akkumulering af fornemmelser af selvet og ’måder at være 

sammen med andre på’. Bowlby (1985) taler om en internalisering af 

tilknytningsmønstre, der på samme måde som Sterns RIG’er, i kraft af indre 

arbejdsmodeller bliver en forudsætning for barnets personlighedsudvikling. Kritikken af 

Bowlby og Stern går ofte på det determinerende aspekt ved deres teorier. Konsekvensen 

af at integrere psykoanalyse og naturvidenskabelig adfærdsforskning, understreger måske 

det universelle menneskesyn, hvor mennesket søges beskrevet uafhængigt af 

indvirkningen fra tid og kultur. Både Bowlby og Stern argumenterer dog for at mønstrene 

kan ændres over tid, hvis der sker forandringer i relationen. 

8.4 Udvikling og forandring 
I virksomhedsteori opfattes mennesket som et kulturskabende subjekt. Mennesket har 

mulighed for deltagelse i egen udvikling. Dermed er individet ikke determineret af 

omgivelserne, fordi det i princippet altid har mulighed for at gribe ind og forandre 

(Valsiner, 1997). I et dialektisk perspektiv opfattes mennesket således som indbegrebet af 
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samfundsforholdene samtidig med, at man har handlemulighed. Når denne 

handlemulighed sættes i forbindelse med børns udvikling, tænker vi imidlertid, at det er 

vigtigt at anerkende, at børns reelle mulighed for at ændre på livsomstændighederne, 

afhænger af voksnes villighed til at støtte barnet på baggrund af de signaler, det sender. 

Personer, som er i en position, hvor andre er afhængige af deres anerkendelse, har stor 

definitionsmagt (Bae & Waasted, 1992; i Sørensen, 2007). ”Denne magtposition kan 

bruges på måder, som varetager både behovet for tilknytning og afgrænsning og 

skabe/konsolidere selvaccept og autonomi. Men den kan også misbruges på måder, som 

undergraver den andens udvikling og skaber tvivl, usikkerhed og manglende autonomi” 

(Ibid., s. 173). Når livsomstændighederne er belastende, udgør dette en særlig 

problematisk situation for barnet, hvis ikke den voksne anerkender barnet.  

Selv om der søges sammenhænge mellem tilknytningsmønstre og 

personlighedsforstyrrelser, må man forestille sig forstyrrelser som resultat af komplekse 

samspil mellem belastende oplevelser tidligt i livet, individuel sårbarhed, modstandskraft 

og forskellige former for udløsende faktorer. En normal og velfungerende tilknytning 

rummer elementer af stor betydning for den psykologiske overlevelse. Her udvikles 

evnen til at stole på andre, og vide hvornår det er en god idé at bede om omsorg. 

Forstyrret personlighedsfunktion afspejler på den anden side en svækket evne til at vide 

hvem man kan stole på og til i samarbejde med den anden at skabe et gensidigt 

udbytterigt forhold.  

Det er lettere at tilskrive en afvigende person en defekt end at sætte sig ind i personens 

hensigt og opfattelse af situationen. Det vil i sidste ende sige at sætte sig ind i den andens 

virkelighed (Hundeide, 2004). Det kræver, at man eksempelvis i beskrivelsen af et barns 

udvikling også tager højde for den situation, man selv er med til at skabe med sin 

tilstedeværelse. Det lader sig med andre ord ikke gøre, at tage barnet ud af konteksten. Et 

tilsvarende syn ses hos Juul og Jensen (2002), hvor det dårligt fungerende barn opfattes 

som symptombærer på en relation, der fungerer dårligt. Barnet udtrykker og signalerer 

risiko for fejludvikling, men udtrykket kan være krævende og andre gange usynligt. 
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Hermed risikerer barnet at blive mødt med modstand, afvisning og skæld ud eller at blive 

overset. Hundeide (2004) argumenterer som tidligere beskrevet for at udsætte 

konklusionen eller diagnosen.  

Hvis man forfølger et traditionelt udviklingsperspektiv, hvor barnets personlighed 

opfattes som mere eller mindre fastlagte mønstre, der grundlægges i den tidlige relation, 

får man ifølge Hundeide (2004) en kompetenceorienteret tilgang. Barnets udtryk kan 

således opfattes som en direkte afspejling af indre strukturer eller mønstre og kan tolkes 

ud fra standard normer. Ser man i stedet barnets udtryk ud fra en fortolkende tilgang, som 

inkluderer, at man har øje for konteksten, og det man selv bidrager med i situationen, har 

man en mulighed for at forstå barnet, hvor barnets egen virkelighed også medtages. 

8.5 Afrunding 
Ligesom man kan opfatte basale forældrefunktioner som universelle, opfatter vi 

henholdsvis tilknytningsadfærd og barnets medfødte rettethed mod relationer, som 

universelle og gyldige aspekter af basale relationelle samspil. Vi opfatter imidlertid ikke 

individet og personligheden som centrum for den psykiske udvikling. Vi er mere 

optagede af de relationelle samspil i familien i et kontekstuelt perspektiv. Det må således 

være vigtigt, at forholde sig både til barnet, til den voksne, til de givne omstændigheder i 

situationen og til sig selv, når man vil forstå relationen og udviklingen. Samlet set kan 

man efterlyse en bio-psyko-social multifaktoriel model (Jørgensen, 2003). Det er ikke 

sikkert, at det er muligt på én gang at medtage biologiske/genetiske, indre og historiske 

psykologiske og sociale faktorer, hvor de sociale faktorer inkluderer såvel elementer i det 

enkelte individs interpersonelle relationer, såvel som faktorer i samtidskulturen. Alligevel 

bør det tilstræbes. 

Større sikkerhed er der for, at det vil blive vanskeligt at overskue en model indeholdende 

så mange faktorer. Indtil da kan vi tage afsæt i tilknytningsteorien, der har sin 

berettigelse. Særligt når den suppleres og perspektiveres.        
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