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Udadreagerende adfcerd og usikker tilknytning
- Une Rosenlund Nielsen

En undersl2lgelse med dellagelse af 54 unge udviklingshaammede har sel
pa, om der er en sammenhaang mellem usikker lilknylning og
adfaardsproblemer. Personalel, der arbejdede med disse unge, blev bedl
om al angive, hvem der var overinvolverede i el eller nogle fa forhold Iii
en anden/andre personer, hvilkel fl2lrte Iii jalousi. Del visle sig, al delle
gjaldl for 34% af undersl2lgelsesdellageme, og al disse var mere
lilbl2ljelige Iii al udvise udadreagerende adfaard, ligesom en hl2ljere andel
af disse ikke boede sammen med deres familie. Disse forell2lbige
resullaler tyder pa, al del kunne vaare inleressanl al undersl2lge
sammenhaangen mellem adfaardsproblemer og Iilknylning naarmere.
Tilknytningsleori
Tilknylningsleorien beskaaftiger sig med omsorgens belydning for barnels
udvikling. Cenlrall slar forholdel meliem del lille barn og dels naarmesle
omsorgsperson. Oprindeligl blev lilknylningsleorien udviklel af John
Bowlby, som blev inspirerel af elologien, dvs. viden om dyrs adfaard, og
forholdel mellem den lille dyreunge og dens omsorgsgiver. Man sa her, al
den nyfl2ldle allid knyller sig til en voksen. Blandl andel med baggrund
heri siger lilknylningsleorien, al bamel altid vii knylle sig Iii sin
omsorgsperson uansel kvalilelen af den omsorg, der gives, fordi del er
nl2ldvendigl for dels ovenevelse. Arten af lilknylningen vii dog variere
som fl2llge af d~n made, om sorgen og samspillel mellem barnel og
omgivelseme fungerer. Med omsorg menes ikke kun varelagelse af de
fysiske behov, men ogsa psykiske behov for Iryghed, fl2llelsesmaassig
forslaelse my.
Man kan inddele mindre bl2lrn i 4 kalegorier i forhold Iii karakleren af
deres lilknylning Iii deres naarmesle omsorgsperson, som oftesl vii vaare
moderen. Den fl2lrsle gruppe er dettrygl lilknyllede bam, som bruger sin
omsorgsperson som en sikker base, hvor han kan undersl2lge verden
udfra. Med Irygheden i, al omsorgspersonen er der, 1I2Ir bamel give sig i
kasl med al udforske sine omgivelser, og hvis han bliver bange, kan han
sl2lge Irl2ls1 hos omsorgsgiveren.
Den naasle gruppe er del aangesleligl-undgaende lilknyllede bam. Delle
bam bruger ikke sin omsorgsperson som en sikker base og vii ikke sl2lge
trl2ls1 hos denne. Bamel kan vaare vred pa og agtpavigende over for den
voksne, fordi dels erfaring siger del, al del ikke kan regne med, al den
voksne er der, nar del har brug for omsorg.
Den Iredje gruppe' kalegoriseres som del aangsleligl-ambivalenl
lilknyllede bam. Dette bam er aangsleligl og klyngende i sin adfaard over
for omsorgspersonen, men kan ikke finde Irl2lst hos denne.
Den sidsle gruppe er del aansleligl-disorganiserede bam. Delle bam
udviser en sammenblanding at de tre ovenstaende l ilknylningsml2lnslre
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empiriske grundlag(B89)

Udviklingshcemmede
aldres i hele verden

og er ofte modstridende i sine handlinger, eksempelvis ved at kigge vaek,
mlr det bliver taget op.
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Kognitiv terapi og

udviklingshcemmede et umage par(676)
Fysisk sundhed og
udviklingsh",mning(645)

Bamet vii alts!\ knytte sig til en eller f!\ omsorgspersoner i forhold til de
tilknytningsmfllnstre, der lige er beskrevet. Hvordan, tilknytningen tager
form, afhamger af, hvordan omsorgspersonen svarer p!\ bamets udspil.
P!\ den mMe bestemmes tilknytningen af omsorgspersonens evne og
overskud til at tage yare p!\ bamet, ligesom man kan tamke sig, at
barnets temperament spiller en rolle i samspillet.

Nordisk kursus i
psykoterapi - referat
fra kursus
Valerie udfordrer
Freud
Kognitiv terapi og
udviklingshcemmede
- at umage par
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Tilknytningen Mr betydning ud over de ffllrste leve!\r, fordi den taenkes at
danne skabeloner eller skemaer for, hvordan barnet senere vii indga i
relationer til andre mennesker. Dette er ikke saerligt for tilknytning, fordi
mennesket jo er skabt af sine erfaringer og p!\ den made altid handler p!\
baggrund af, hvad det tidligere har oplevet. P!\ den made skal de
skemaer for samvaer, tilknytningen taenkes at grundlaegge, ikke forst!\s
som fasttfllmrede, deterministiske regler for, hvordan relationer forst!\s.
Den betydning, tilknytning har for de skemaer for at vaere sammen, som
personen far, er blandt andet, hvad psykologen Daniel Stem beskaeftiger
sig med i sin teori.
Man ma i fIlvrigt huske pa, at tilknytning ikke udelukkende er knyttet til
bamdommen. Det er begreb, der beskriver et forhold mellem mennesker.
Derfor vii det ogs!\ kunne beskrive et forhold mellem voksne, og
definitionen pa tilknytning er da ogsa generel og siger, at tilknytning er, at
en person er staerkt dispone ret for at sfllge naerhed og kontakt med den
person, han er knyttet til.
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Tilknytning og psykisk trivsel.
Undersfllgelser har vist, at der er en sammenhaeng mellem tryg
tilknytning og psykisk trivsel. P!\ den mMe er der en posiUv
sammenhaeng mellem tryg tilknytning og selvvaerd, selvtillid og positiv
seivtorstaelse.
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som foraaldre - det

empiriske grundlag

Med udgangspunkt i denne viden fandt Clegg & Sheard det interessant at
undersl1Jge, om der var nogen sammenhaeng mellem arlen af tilknytning
og forekomsten af adfaerdsproblemer hos den aktuelle gruppe af
udviklingshaemmede. De har selv tidligere fundet, at der er en
sammenhaeng mellem temperament-, tilknytnings- og
socialiseringsfaktorer og adfaerdsforstyrrelser.
Derudover har det vist sig, at mens to tredjedele af spaedbfllm i
Vesteuropa er sikkerl tilknyttet, gaelder det kun for under halvdelen bfllrn i
lavindkomst og hflljrisikofamilier, og halvdelen af bfllm med Down
Syndrom .
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I Clegg & Sheards aktuelle undersfllgelse var der alts!\ to faktorer, der
skulle undersfllges: dels tilstedevaerelsen af adfaerdsproblemer, dels
arlen af tilknytning. Dette blev klarlagt gennem et spfllrgeskema omkring
personens adfaerd gennem de sidste 3 maneder, som blev udfyldt af et
medlem af personalet p!\ personens dagbeskaeftigelse og af den primaere
omsorgsperson. SpfIlrgsmalet, der skulle beskrive personens tilknytning,
IfIld: 'Er vedkommende over-engageret i et eller nogle fa forhold, som
giver anledning til jalousi?' Man vii forvente , at hvis personen er trygt
tilknyttet, kan han nok have naere forhold, men disse vii ikke give
anledning til jalousi. Han kan bruge forholdet som en sikker base og ffllier
sig sikker pa, at han alUd vii kunne finde trfllst i dette forhold, eller sagt
pa en mere voksen made: at vedkommende altid vii vaere der for ham .
Hvis personen ikke er trygt tilknyttet, vii han ikke have denne vished og
vii derfor vaere tilbflljelig til at blive jaloux, hvis andre kommer for taet pa
den anden. Han vii ffllle , at relationen er i fare.
Usikker tilknytning og udadreagerende adfaerd
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Der blev nu set pa, om der var en sammenhaeng mellem en fom0jet
forekomst af udadreagerende adfaerd (som blev identificeret gennem
beskrivelsen at adfaerden i de resterende sp0rgsmal i sp0rgeskemaet) og
tilstedevaerelsen af sadanne "usunde" , over-involverede fomold. For de
unders0gelsesdeltagere, der boede hjemme, var der en tend ens (men
ikke statistisk signifikant) til, at der var en sadan sammenhaeng, og for
de, der ikke boede hjemme, var denne sammenhaeng signifikant.

Clegg & Sheard konkluderer, at usikker tilknytning bidrager til
adfaerdsproblemer. Pa baggrund at den aktuelle unders0gelse tyder data
pa, at cirka halvdelen af adfaerdsproblememe kan relateres til tilknytning.
Dog er dette kun en begyndelse pa at fa unders0gt omradet, og pet er
noget sparsomt at sku lie karakterisere tilknytningen pa baggrund af
besvarelsen af et enkelt sp0rgsmal.
Denne erkendelse er at betydning for, hvordan man tackler
adfaerdsproblemer i forbindelse med protester mod at skulle skilles fra en
anden. Hvis grunden ligger i tilknytningen vii medicinering eller
adfaerdsmodellering ikke vaere svaret. I stedet rna man saette ind i
forhold til tilknytningen. Dette har man ikke erfaring for at g0re i arbejdet
med udviklingshaemmede, men i fomold til ikke-haemmede er der udviklet
metoder, der retter sig mod foraeldre-bamfomoldet og usikre voksne. Det
skulle pa den made vaere muligt at s0ge inspiration herfra og
videreudvikle metoder specifikt rettet mod udviklingshaemmede .

J. Clegg & C. Sheard (2002). Challenging behaviour and insecure
attachment. Joumal of Intellectual Disability Research, vol. 46(6), pp.

503-506.
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