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Abstract
The purpose of this research project is to examine the significance of attachment in relation to

self-regulation in an individual’s life. Our research question is defined as follows:

What significance does the child's attachment to its parents have for the child's ability to

self-regulate in childhood and adulthood?

Our aim is to nuance our understanding of the concept of attachment and what

significance this has for the ability to self-regulate. We analyzed Walter Mischel’s

Marshmallow experiment on self-control with a hermeneutic approach as our scientific

theoretical position. The purpose is to examine other ways self-control could be interpreted,

specifically whether attachment theory and concepts on self-regulation could offer different

understandings and meanings of the outcome of the experiment. With a thematic analysis of

themes on self-control, challenges, and cognitive skills we analyze with concepts on secure

and insecure attachment from John Bowlby, affect attunement from Daniel Stern and Peter

Fonagy’s theory about Mentalization.

We discuss whether attachment theory (primarily John Bowlby’s) appears to be too

one-dimensional in relation to the definition of a caregiver as a child’s parents with Judy

Dunn’s ideas on social peers and multidimensional context. We conclude that the definition

of caregiver is too narrow, and should be broadened to include other significant relationships.

In our discussion we take a critical view on selected elements of the Marshmallow

experiment that we find relevant for the scope of our research project, looking at problems

with generalizations and not taking confounding factors into consideration. We discuss our

criticism with a scientific research study by Celeste Kidd, who has conducted experiments

criticizing the Marshmallow Experiment. Celeste Kidd conducts an experiment that shows

the importance of children's assumptions about the environment when it comes to whether or

not they eat the marshmallow.

In response to our research question, we conclude that self-regulation is influenced by

the quality of attachment, affect attunement and mentalization. This all happens in

relationship and interaction with caregivers, therefore one conclusion must be that the quality

of the emotional bond between child and caregivers is crucial to developing self-regulation.
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1.0 Problemfelt og Motivation
Ifølge John Bowlbys tilknytningsteori har vi mennesker et evolutionært behov for at søge og

knytte os til en primær omsorgsperson fra vi bliver født (Bowlby, 2005, 137). Det

tilknytningsmønster som barnet får skabt i relationen til dets forældre, har stor betydning for,

hvordan barnet udvikler sig, agerer i sin hverdag, relaterer til andre, og hvordan barnet

håndterer udfordrende situationer i livet.

”A child’s self-mood is profoundly influenced by how his mother sees and treats him,

whatever she fails to recognize in him he is likely to fail to recognize in himself.” (Bowlby,

2005, 141).

Citatet fortæller, at måden hvorpå omsorgspersonen ser og behandler barnet på, kan få en dyb

påvirkning på den måde barnet vil forstå sig selv. På den måde bliver barnet påvirket

personligt i sin udvikling af omsorgspersonens håndtering af det. Med dette citat i tankerne,

begyndte vi at overveje, hvilken betydning den primære omsorgsperson kan få for et barn, og

hvilke dele af barnets personlighed og senere liv, som omsorgspersonens håndtering af barnet

påvirker. Vi synes det er interessant, at man allerede fra spædbarnsalderen udvikler sig i

bestemte retninger på baggrund af den relation man har til sin omsorgsperson, samt hvordan

det får betydning for ens videre udvikling og personlighed.

Vi er fire RUC studerende på fagmodul psykologi, som har fundet sammen om dette

projekt. Vi kommer hver især fra forskellige faglige baggrunde, henholdsvis Hum-Tek og

HumBach. Dette har været med til at skabe en læringsproces med forskellige udgangspunkter

i vores gruppearbejde. Trods vores forskelligheder, er det lykkedes os at forenes i en fælles

interesse om tilknytningens betydning for barnets udvikling. I den forbindelse blev vi

nysgerrige på, hvilken rolle evnen til selvregulering spiller i forhold til barnets tilknytning og

udvikling, hvor denne evne kommer fra og hvorvidt vi tager evnen til selvregulering for

givet. Kan følelsesmæssig tryghed og barnets bånd til sine forældre påvirke barnets evne til at

selvregulere?

Vi hørte om The Marshmallow Experiment (Skumfiduseksperimentet), som blev

udført af Walter Mischel på Stanford University, USA i perioden 1968-1974. Vi fandt det

interessant, at det så ud til at handle om børns evne til selvkontrol og behovsudsættelse, men

undrede os også over, om der kunne være andre måder at forklare eksperimentets

konklusioner på, særligt om der var tale om selvkontrol hos børnene der deltog, eller om man
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kunne sige at det handlede om noget andet. Det virkede til at der var mange variabler i Walter

Mischels undersøgelse, og vi begyndte derfor at forholde os kritisk til eksperimentet.

Mischel udgav en sammenfattende bog i 2015, som beskriver den første del af

Skumfiduseksperimentet og de tre opfølgninger han foretog efterfølgende. Han konkluderer i

denne bog, at når et barn udviser en høj grad af selvkontrol, ses der en klar sammenhæng

mellem dette og barnets evne til senere at få et godt liv, forstået som at klare sig godt på

områderne uddannelse, arbejde og økonomi, samt helbred og nære relationer. (Mischel,

2015).

Mischels konklusion om selvkontrol fra hans bog fra 2015 motiverede os til at sætte

spørgsmålstegn ved den og søge andre forklaringer. Hans konklusion gjorde os nysgerrige på,

hvilke faktorer der spiller en rolle, når barnets evne til selvregulering udvikles og hvilken

rolle tilknytningen spiller her. Vi antager, at selvkontrol kan ses som et element i

selvregulering, da forsøget refererer til selvregulering. Vi er altså interesserede i, at undersøge

hvorvidt der kan ses en sammenhæng mellem kvaliteten af et barns tilknytning og dets evne

til selvregulering - og i så fald, hvilken relation det har til selvkontrol. Vi ønsker således med

dette projekt at bidrage med en nuancering af den nuværende forskning indenfor feltet. Dette

udmundede i følgende problemformulering:

1.1 Problemformulering

Hvilken betydning har barnets tilknytning til sine forældre, for dets evne til selvregulering i

barndommen og i voksenlivet?

1.2 Afgrænsning af projektet

I det følgende afsnit vil vi redegøre for de afgrænsninger vi har valgt til projektet.

Afgrænsningerne bidrager til en større forståelse af det samlede projekt. Vi vil her komme ind

på afgrænsninger i vores målgruppe, af vores teori og hvilke afgrænsninger vi har valgt i

vores diskussion.

Vi har i vores undersøgelse valgt at fokusere på børn i 4-5 års alderen, da der er flere

teoretikere som peger på, at denne alder er central for selvregulering, da de indre

arbejdsmodeller er mere eller mindre dannet omkring det tidspunkt (Hart & Schwartz, 2008).
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Vi ser ikke på køn eller andre aldre. Vi ser på det i en vestlig sammenhæng, dog er det et

amerikansk eksperiment vi analyserer.

Vi er klar over at Mary Ainsworth bidrog til John Bowlbys tilknytningsteori med

teorien om tre tilknytningsmønstre. I forhold til afgrænsning af Bowlbys teori, vil vi her

fremhæve, at vi ikke kommer nærmere ind på det specifikke i de tre tilknytningsmønstre i

vores analyse, da vi primært går ind og ser på tryg versus utryg tilknytning. Vi redegør kort

for dem i teoriafsnittet, men vi anvender dem ikke i vores analyse, da det falder uden for

projektets fokus.

Daniel Sterns teori omhandler især barnets fire former for selvfornemmelse, som

ifølge ham fremstår på flere forskellige måder. I dette projekt vil vi udelukkende fokusere på

den ene form for selvfornemmelse, hvor der ifølge Stern opstår affektive afstemning. Der vil

ikke blive foretaget nogen dybdegående redegørelse af den form for selvfornemmelse, da

teorien om selvfornemmelsen ikke indgår i vores undersøgelse, men vi anerkender i

særdeleshed denne teori samt dens eksistens. Selvfornemmelse er derfor ikke et begreb vi

inddrager i analysen eller gør brug af aktivt i vores undersøgelse. Det vi har valgt at uddrage

fra Sterns teori, er et fænomen der har en betydning for barnets selvfornemmelse, nemlig

affektiv afstemning og derfor vil begrebet fremgå i den kontekst, men ikke i projektets

analyserende del.

I forhold til Peter Fonagys teori, afgrænser vi os fra hans begreb om selvidentitet og

mentaliseringsevnens betydning for udvikling af selvidentitet, da dette også falder uden for

vores fokus i vores undersøgelse. Af samme årsag afgrænser vi os fra at redegøre for hvilken

betydning selvorganisering og barnets dannelse af et selv/identitet har for mentalisering. I

diskussionen har vi valgt kun at kritisere de elementer af eksperimentet, som vi finder

relevante for vores problemformulering, hvilket vil blive begrundet i diskussionens afsnit 6.2.

Vi har altså afgrænset os i det omfang, at vi ikke kritiserer hele eksperimentet, da dette falder

uden for undersøgelsens fokus.

2.0 Metode
I det følgende afsnit, vil vi redegøre for og begrunde de metodiske valg vi har truffet i

forbindelse med projektets undersøgelse. Først vil vi komme ind på, hvilke overvejelser vi

har gjort os i forbindelse med indsamling af litteratur, da denne proces er særligt vigtig i

forhold til at finde frem til den bedste og mest valide forskning og litteratur. Derefter vil vi
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begrunde vores valg af empiri, som er Skumfiduseksperimentet. Dernæst vil vi gøre rede for

hvilken videnskabsteoretisk tilgang, vi har valgt til undersøgelsen. Vores

videnskabsteoretiske tilgang siger noget om hvordan vi arbejder os frem imod, at opnå det

formål vi har med undersøgelsen. Afslutningsvis vil vi redegøre for og begrunde den

analysestrategi vi har valgt at anvende i vores analyse. Vores metodiske overvejelser

vedrørende valg af teori, kommer vi ind på i teoriafsnittet i afsnit 4.1.

2.1 Litteratursøgning

I dette afsnit vil vi med grafiske skemaer vise hvordan vi har fundet frem til den anvendte

litteratur i projektet Det har været vores fokus at anvende primære kilder, altså de bøger og

videnskabelige artikler der er skrevet af teoretikeren eller forskeren selv, for at opnå størst

mulig validitet af vores undersøgelse. Det har i nogle tilfælde været nødvendigt at inddrage

sekundære, dog stadigvæk troværdige kilder. Det genstandsfelt som vi undersøger, indeholder

et væld af litteratur, hvorfor vores litteratursøgning også har krævet både tid og præcision af

vores søgestrategier, for at finde frem til den mest relevante og valide litteratur. Den primære

litteratur som vi har gjort brug af, er blevet brugt til at redegøre for de anvendte teoretikere og

deres teorier, herunder de begreber som vi har valgt at inddrage, støttet af sekundær litteratur

hvor vi fandt det anvendeligt.

Ved litteratursøgningen brugte vi de modeller, som vi fik givet af RUC’s bibliotekarer

på kickstarter seminaret i projektintensiv-ugen i midten af 5. semester. Vi har derfor udfyldt

skemaerne nedenfor:

UDGANGSPUNKT I PROBLEMET:

Udgangspunktet i vores problem var, at vi havde en forståelse af hvordan nogle teoretikere
havde opbygget deres teorier og forståelser om tilknytning , vi havde dog ikke en ide om
hvordan vi ville arbejde med tilknytning og teoretikerne endnu.

Med vores udgangspunkt til et problem, valgte vi at undersøge teoretikerne som vi
have hørt om tidligere og havde delvist kendskab til.

BRAINSTORM SØGEORD OG DEL DEM OP I MODULER (BLOKKE)

EMNE/FELT KEYWORDS KONTEKST 1 KONTEKST 2

9



Roskilde Universitet Gruppenr.:V2225043539

Tilknytning

Fonagy

Bowlby

mentalisering

Barnet og moderens
tilknytning

interaktioner med

omsorgspersonerne

Effekt på barnet

Barnet udvikler sin evne

Efter søgning med de forskellige brainstorm-ord vi fandt frem til i fællesskab i
gruppen, søgte vi med mere faste søgestrenge, for at prøve at søge på alle de tanker vi måtte
have. Vi lavede meget stille søgestrenge, da vi til at starte med manglede nok viden om de
forskellige emner.

SØGESTRENGE:

Fonagy and Mentalisering

Bowlby bog

Eksperiment barnets evne

Søgelog og fund: Her beskriver vi, de resultater vi har fået ud af søgningen. Dette kan
ses i skemaet nedenfor. Vi beskriver, hvad vi fik ud af søgning og vi var heldige nok til at
finde de forskellige bøger og andre søgninger vi have brug for i første omgang.

DATABASE DATO SØGESTRENG
OG FILTRE

RESULTATER NOTER

Det kongelig
bibliotek

24-10-2022 Ingen 10210 Vi fandt den bog
vi ledte efter.

Det
kongelige
bibliotek

25-10-2022 Bøger 63 Bog fundet

Database 30-10-2022 Bog 4 Alle blev
undersøgt

INTERESSANTE FUND

A secure base : clinical applications of attachment theory. Bowlby John

Journal of personality and social psychology.
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Skumfidustesten : nøglen til selvkontrol. Walter Mischel (Forfatter); Joachim Wrang
(Oversætter)

Ved brug at denne opstilling, fandt vi frem til nogle af de første eksperimenter som

Mischel har udarbejdet, der har været med til at ændre og gøre skumfiduseksperiment mere

præcist.

2.2 Valg af empiri

I det følgende afsnit, vil vi begrunde vores valg af empiri, som er skumfiduseksperimentet.

En redegørelse af eksperimentet har vi skrevet i afsnit 3.0 Empiri.

Da vi med vores undersøgelse ønsker at bidrage med en nuancering af den nuværende

forskning af tilknytningsteorien, har vi valgt at inddrage et laboratorieeksperiment -

Skumfiduseksperimentet - som vores empiri. Vi er klar over at Skumfiduseksperimentet er

lavet med ét formål, og at vi bruger det til et andet. Vi vælger at bruge

Skumfiduseksperimentet, til at opnå en større sammenhæng mellem forståelsen af Mischels

brug af ordet selvkontrol og hvordan han påviser dette hos børnene. Ved brugen af allerede

eksisterende litteratur og eksperimenter, giver vi os selv et større overblik og en større

mulighed for ikke at blive påvirket af egne resultater ved udøvelse af et selvudviklet

eksperiment (Brinkmann, 2012, 222). Ved at vi benytter et eksisterende eksperiment vil vi

undgå at være forudindtagede af resultaterne og forståelserne af selvkontrol (Brinkmann,

2012, 223).

2.3 Projektets hermeneutiske tilgang

I det følgende afsnit vil vi redegøre for det videnskabsteoretiske udgangspunkt, som vores

undersøgelse er bygget op omkring. Den videnskabsteoretiske orientering får en betydning

for den måde vi udarbejder vores undersøgelse, fordi den er bygget op omkring et bestemt

ontologisk udgangspunkt. Vores videnskabsteoretiske ståsted, hænger desuden også sammen

med den metode vi gør brug af.

Vi har valgt at inddrage hermeneutikken som vores videnskabsteoretiske ståsted, da vi

har til hensigt at gå fortolkende til værks i vores undersøgelse af vores problemformulering.

Dette agter vi at gøre, ved at forstå begrebet tilknytning og hvilken betydning dette har for

evnen til selvregulering i et individs liv.

11

https://soeg.kb.dk/discovery/fulldisplay?docid=alma99122119637805763&context=L&vid=45KBDK_KGL:KGL&lang=da&adaptor=Local%20Search%20Engine


Roskilde Universitet Gruppenr.:V2225043539

Hermeneutikken er læren om fortolkning, og kommer af det græske ord hermeneuein

(Juul & Pedersen, 2012, 107). Indenfor hermeneutikken arbejdes der med

fortolkningsarbejde, hvilket vil sige at alt fortolkes, og dermed skabes ny viden. I

hermeneutikken er man af den overbevisning, at uden ens egne subjektive forforståelser, kan

der ikke fortolkes og forstås. Derfor er det vigtigt i det hermeneutiske arbejde, at man som

forsker klarlægger sine forforståelser, da disse har betydning, samt ligger til grund for den

viden der produceres (Juul & Pedersen, 2012). Dette bliver også kaldt for den hermeneutiske

cirkel/spiral.

I henhold til den hermeneutiske cirkel/spiral, er forståelse og fortolkning en

vedvarende process. Dette indebærer at fortolknings- og forståelsesprocessen aldrig vil have

en ende, altså vil der aldrig være et endegyldigt svar (Juul & Pedersen, 2012). Derudover

fremhæver den hermeneutiske cirkel/spiral også, at ‘forståelse’ omfatter at relatere dele til en

helhed. Med dette menes der, at for at forstå helheden, er det nødvendigt at dykke ned i

delene, og for at forstå delene, er det nødvendigt med et greb om helheden. Således er dele og

helheder afhængige af hinanden, man kan ikke forstå dele uden helheder, eller helheder uden

dele. Og sammenhængen mellem disse er ifølge hermeneutikken, det som er

meningsskabende (Juul & Pedersen, 2012, 110-111).

Som skrevet tidligere er det en vigtig del af hermeneutikken, at inddrage sine

forforståelser om det der undersøges, da disse er med til at vise hvilke tanker vi går ind i

projektet med. Forforståelserne kan senere komme i brug eller udfordres, ved en

horisontsammensmeltning. Dette indbefatter, at to eller flere horisonter, mødes og udveksler

erfaringer, hvilket så kan føre til nye fælles forståelser af virkeligheden (Juul & Pedersen,

2012). En horisontsammensmeltning kan dog også være når ens gamle forståelser, altså

forforståelser, udfordres af helt andre forståelser, og at der dermed skabes nogle helt nye

forståelser (Juul & Pedersen, 2012).

Formålet med at inddrage den hermeneutiske retning til vores projekt, er altså ikke at

komme med et endegyldigt svar på hvilken betydning tilknytning og evnen til selvregulering

har for individers udvikling, men derimod prøve at nærme os nogle andre forståelser, ved at

tolke på det, vi i forvejen ved, baseret på de observationer og konklusioner, der er foretaget i

Mischels Skumfiduseksperiment, samt vores fire valgte teoretikerer, og derved skabe en

horisontsammensmeltning. Øvrige videnskabsteoretiske overvejelser om vores teori kommer

vi ind på i starten af teoriafsnittet i afsnit 4.2, hvor vi vil redegøre for vores fire teoretikeres

videnskabsteoretiske standpunkt.
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2.3.1 Vores forforståelser

Som allerede nævnt, er det en vigtig del af hermeneutikken, at blotlægge sine forforståelser,

omkring det der skal fortolkes, da dette kan have betydning for den viden der produceres.

Derfor vil vi i dette afsnit fremvise de forforståelser vi havde, før vi gik i gang med projektet,

hvilket også kan bidrage til projektets konklusion, da dette kan vise hvorvidt og hvorledes vi

har rykket os siden da i løbet af arbejdet med vores undersøgelse. Derudover skal det også

nævnes, at vi kommer fra forskellige baggrunde, og derfor også kommer med forskellige

forforståelser.

Vores forforståelser byggede generelt på, at tilknytning i et vist omfang har en

betydning for børns senere udvikling. Vi havde en forventning om, at hvis barnet har haft en

utryg tilknytning til forældrene, vil det få det sværere i livet, end børn med en tryg

tilknytning. Vi havde samtidig også en forforståelse om, at hvis et menneske har haft en utryg

tilknytning som barn, vil det være muligt, senere hen i livet, at “opnå” en tryg tilknytning og

dermed få et godt liv. Dog havde et gruppemedlem også en forforståelse af, at barnet, selvom

det havde en utryg tilknytning, stadig kunne få et godt liv - dette ville være i kraft af, at det

var tilknyttet andre trygge sociale relationer. Mens et andet gruppemedlem havde en

forforståelse om, at andre personer end forældrene har en betydning for barnets tilknytning og

generelt for dets udvikling.

2.4 Analysestrategi

I det følgende afsnit, vil redegøre for og begrunde vores tilgang til vores analyse, hvorefter vi

vil redegøre for hvordan vi har udarbejdet vores analysestrategi.

Vi anvender en hermeneutisk tilgang i vores analyse, da vi søger at fortolke og forstå

sammenhængen mellem tilknytning og selvregulering ved at tolke empirien med vores

udvalgte teoretiske begreber. I en fortolkning af vores empiri med den hermeneutiske tilgang,

udledte vi tre meningsfulde temaer. De tre temaer handler om selvkontrol, udfordringer og

kognitive færdigheder. Vi har valgt at anvende tematisk analyse, da de tre temaer bliver

analyseret med udvalgte begreber fra de tre teoretikere: hos Bowlby tilknytning, hos Stern

affektiv afstemning og hos Fonagy mentalisering. Vi forholder os desuden også til, om der er

nogle steder, de tre teorier er enige/uenige og analyserer dermed ligheder og forskelle i de tre

teorier i forhold til hvad de ville sige om vores temaer (Kvale & Brinkmann, 2015, 157-160).
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Vi vil derefter diskutere vores fund i analysen med begreber fra Judy Dunn og hendes

sociokulturelle perspektiv på betydningen af barnets tilknytning. Vi vil her diskutere hvordan

de forskellige netværker, som barnet indgår i også påvirker dets tilknytning og evne til

selvregulering, set i forhold til vores tre andre teoretikere. Formålet med dette er at diskutere

hvorvidt barnets tilknytning til andre vigtige personer end dets forældre, kan have betydning

for dets tilknytning og selvregulering.

I det følgende vil vi beskrive hvilken tilgang vi har gjort brug af i udarbejdelsen af

vores analysestrategi. Tematiseringsmetoden er beskrevet i bogen “Interview - det kvalitative

forskningsinterview som håndværk” af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. I denne bog

bliver det dog brugt til tematisering af interviewundersøgelser. I tematisering bliver emnerne,

som er i fokus, opdelt i tre underemner. Disse lyder: Hvorfor, Hvad og Hvordan. (Kvale &

Brinkmann, 2014, 157). Underemnet om Hvorfor omhandler afklaringsfasen, hvor man

opstiller formålet med undersøgelsen. Det andet underemne om Hvad handler om forståelse

af forhåndsviden om det givne emne, som skal undersøges. Det tredje underemne om

Hvordan vedrører hvilke teorier og analyseteknikker man vælger at benytte til projektet, og

hvilke der skal bruges for at opnå den største viden om emnet. (Kvale & Brinkmann, 2014,

158). Metoden har til formål at kortlægge problemstillingen og formidle et komplekst

problem, og på denne måde udvikle nye vinkler på problemet. Med viden om emnet

undersøger man inden for Tematisering, en afklaring på emnet, som kan blive opdelt i

underemner. Dette skaber en begrebslig og teoretisk forståelse af de underemner man

udvælger, og kan skabe en dybere forståelse af de grundlæggende elementer, og herefter have

mulighed for en integration af den nye viden. (Kvale & Brinkmann, 2014, 158). Med

Hvordan fasen benytter man de teorier man tidligere har undersøgt i Hvad fasen. Hvordan

fasen bliver normalt benyttet til at finde den bedste vej mod løsning af problemet, der

arbejdes med (Kvale & Brinkmann, 2014, 160).

I dette projekt henter vi inspiration fra tematiseringssmetoden. Metoden bliver som

tidligere nævnt normalt udøvet på interview. Vi arbejder dog ikke med metoden på præcist

den måde, som den er blevet opstillet i Interviewbogen. Dette kan betyde, at vi dykker mere

ned i særlige områder af metoden i stedet for at udnytte hvert element af metoden. Vi har

valgt at benytte, Hvorfor og Hvad delene af metoden. Vi bruger Hvorfor, ved at undersøge

forskellige teoretiske synspunkter og forståelse af selvkontrol, og deres indblik i deres

forståelse af barnet. Vi benytter også Hvad-delen, ved at beskrive vores forhåndsviden og

forstå hvordan vores forhåndsviden kan påvirke projektet og resultaterne. Vi benytter denne
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metode i vores analyse, for at skabe en strategi for en detaljeret og fokuseret analyse, hvor

den røde tråd ikke vil blive tabt. Derudover bliver tematiseringsmetoden anvendt, til at finde

delemner, der vil kunne få den største betydning eller indflydelse på vores viden og

videreudviklingen af vores projekt.

Vi vælger derfor at bruge en metode, som er lavet til interview i dette projekt, da den

evner at analysere og benytte teoretikernes synsvinkel på det fagområde vi har udvalgt at

arbejde med.

3.0 Empiri
I dette afsnit vil vi redegøre for den empiri, vi gør brug af i vores projekt.

Vi har som tidligere nævnt valgt empiri i form af et amerikansk psykologisk

laboratorieforsøg, der kaldes for Skumfiduseksperimentet udført af Walter Mischel på

Stanford University. Walter Mischel (1930-2018) var en amerikansk psykolog med speciale i

personlighedsteori og socialpsykologi. Vi ser selvkontrol som et af flere mulige udtryk for

evnen til selvregulering, hvorfor vi finder  det interessant at analysere Mischels eksperiment.

Walther Mischel har gennem flere år undersøgt forståelsen af børns evne til at

selvregulere og behovsudsætte. Mischel har udført denne type af eksperimenter over en lang

årrække, hvor de har haft forskellige fokuspunkter. Vi har udvalgt det eksperiment, som blev

udført i samarbejde med Stanford University Bing Nursery School mellem 1968-1974 med

4-5 årige børn. Stanfords Bing Nursery School fungerede samtidig som et

forskningslaboratorium med store envejsspejle vendt mod børnenes legeområder, hvor

forskerne kunne observere børnenes adfærd ubemærket. De kaldte rummet for

Overraskelsesrummet, hvor børnene legede lege som udgjorde eksperimenterne (Mischel,

2015,11).

3.1 Om Skumfiduseksperimentet på Stanford University i 1968-1974

Eksperimentet blev opstillet ved, at de 4-5 årige børn kom ind i et rum i børnehaven, hvor

forskeren tilbyder børnene en belønning i form af en skumfidus. Hvis børnene kunne formå at

behovsudsætte, ville de få tilbudt en skumfidus mere (Mischel, 2015, 4). Mischel brugte flere

måneder sammen med hans studerende på først at udforme, teste og finjustere proceduren for

eksperimenterne. Her fandt de ud af, at det ikke betød noget, hvis de sagde til børnene hvor

længe de skulle vente, f.eks. 5 min. eller 15 min., da børnene var for små til at forstå sådanne
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tidsforskelle (Mischel, 2015, 16). De fandt også ud af, at den relative mængde af belønning

havde betydning. Det var også af relevans hvilken slags belønning der var tale om. De

ønskede at skabe en intens konflikt mellem en såkaldt følelsesmæssig varm fristelse, som

barnet gerne ville have med det samme, og en fristelse der var dobbelt så stor i mængde, men

som krævede at barnet udsatte sit behov i mindst nogle minutter. Belønningerne var alle

sammen spiselige elementer, da Mischel i tidligere eksperimenter havde fået bevist at et

spiseligt element, ville være sværest at udskyde lysten for (Mischel, 2015, 17).

Eksperimentet var opstillet sådan, at børnene kom enkeltvis ind i et rum, hvor

der var et bord, en stol og en bordklokke. Bordklokken er til for at barnet ville kunne ringe

efter forskeren, hvorefter barnet gerne måtte spise skumfidusen foran dem, men hvis barnet

ikke rejste sig fra sin stol og ikke spiste skumfidusen før forskeren kom tilbage, vil barnet

blive belønnet med en skumfidus mere. Bordklokken var til for at skabe en tidligere påvist

vigtighed, nemlig tillid som en faktor i viljen til at udsætte sine behov. Derfor valgte de først

at lade barnet lege med forsøgslederen, indtil barnet følte sig tryg. Så blev det anbragt ved et

lille bord med en klokke. For at skabe yderligere tillid, gik forsøgslederen flere gange ud af

rummet, hvorefter barnet ringede med klokken og forsøgslederen med det samme trådte ind i

rummet. Når barnet havde forstået at forsøgslederen altid ville komme tilbage, når det bad om

det, begyndte testen i selvkontrol. Testen blev beskrevet for barnet som endnu en leg

(Mischel, 2015, 11).

Med resultaterne fra Mischels eksperiment mener han, at der er en

sammenhæng mellem, at jo længere børnene kunne behovsudsætte, jo bedre ville deres

sociale og kognitive færdigheder blive i løbet af deres liv. I det eksperiment vi har udvalgt fra

Walter Mischel, undersøger han de samme børn igen, da de var nået teenage alderen. Mischel

laver her en sammenhæng mellem det som han beskriver som et godt liv som voksen, til hvor

længe disse mennesker kunne behovsudsætte da de var 4-5 år gamle. Mischel beskriver det

gode liv til at være: En lavere BMI, bedre selvværd, at de forfulgte mål effektivt og at være

bedre til at håndtere frustration og stress (Mischel, 2015, 5).

Mischel begyndte flere år efter at blive interesseret i, om der var en

sammenhæng mellem børnenes adfærd i eksperimentet og hvordan de klarer sig senere i livet.

I 1982 begyndte Mischels team at sende spørgeskemaer rundt til forældre, lærere og

erhvervsvejledere, til de børn der deltog i eksperimentet. De blev adspurgte i de former for

adfærd og personlighedstræk som, de mente, kunne være relevante for børnenes
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impulskontrol. Det var lige fra børnenes evne til at planlægge og være forudseende, til deres

evner til at håndtere personlige og sociale problemer, f.eks. hvor godt de kom ud af det med

deres jævnaldrende, samt deres faglige udvikling. Ud af de i alt 550 børn, der deltog i den

første del af eksperimentet, fulgte de et lille udvalg af dem, og vurderede dem på forskellige

parametre omkring en gang hvert årti efter den oprindelige test i perioden 1968-1974. I 2010

var børnene nu i begyndelsen af og midten af 40’erne, og i 2014 indsamlede de stadigvæk

oplysninger om dem, såsom deres beskæftigelsesstatus, civile status, helbred, økonomi og

psykiske sundhed.

I denne opfølgning konkluderede han, at der var en klar forbindelse mellem barnets

grad af selvkontrol og om barnet fik et godt liv senere ift. uddannelse, sundhed, karriere,

økonomi og familieliv (Mischel, 2015, 26-27).

3.2 Teenageårene – 12 år efter det oprindelige eksperiment

Dette er det første opfølgende studie i den longitudinale del af forsøget. De sendte

spørgeskemaer til børnenes forældre, og bad dem om at sammenligne deres barn med barnets

jævnaldrende. De skulle bedømme deres eget barn på en skala fra 1-9. Lignende

bedømmelser blev indhentet fra barnets lærere om dets kognitive og sociale færdigheder i

skolen (Mischel, 2015, 23).

De børn der havde været bedst til at vente på deres belønning, blev her, 12 år

senere, vurderet til at udvise mere selvkontrol i frustrerede situationer, de var mindre

tilbøjelige til at give efter for fristelser, de lod sig ikke, i samme grad, distrahere når de

forsøgte at koncentrere sig, de var mere intelligente, selvhjulpne og selvsikre og de havde

tiltro til deres dømmekraft. Når de befandt sig i en potentielt stressende situation, blev de ikke

i samme grad påvirket af situationen (Mischel, 2015, 23), som de børn, der ikke havde været

så gode til at vente. De var også mindre tilbøjelige til at blive nervøse eller uorganiserede

eller falde tilbage i umoden adfærd. De var mere forudseende og bedre til at planlægge, og

når de var motiverede var de bedre til at forfølge deres mål. De var mere opmærksomme og i

stand til at bruge og reagere på fornuft, og de var mindre tilbøjelige til at blive slået ud af

modgang. De formåede at trodse den almindeligt udbredte stereotype om den problematiske,

vanskelige teenager – alt dette er set med forældrenes og lærernes øjne (Mischel, 2015, 24).

Derudover målte de på barnets SAT scorer, for læsning og matematik, hvis

denne var til rådighed. De børn der var gode til at vente på belønningen, fik højere SAT-score
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end de børn, der var mindre gode til at vente. Der var en samlet forskel på 210 point mellem

de børn der var bedst til at vente, til de børn der var dårligst til at vente (Mischel, 2015,

24-25).

3.3 Voksenliv – da deltagerne er blevet mellem 25-30 år gamle

Her blev der gennemført et selvrapporteringsstudie med deltagerne. De der var gode til at

vente, var bedre til at forfølge og opnå langsigtede mål, sammenlignet med de børn der var

mindre gode til at vente. De tog i lavere grad stoffer og havde et højere uddannelsesniveau og

et væsentligt lavere BMI. De var mere modstandsdygtige og adaptive i håndteringen af

konflikter med andre mennesker og bedre til at bevare nære relationer (Mischel, 2015,

24-25).

3.4 Midaldrende - da deltagerne er i midten af 40’erne

Walter Mischel og Yuichi Shoda samlede et hold af forskere i kognitiv neurovidenskab, for at

udføre endnu et opfølgende studie. De lavede funktionelle MR-scanninger, som viste at de

deltagere, som var bedst til at modstå skumfidusfristelsen som børn, gennem årene, havde

udvist høj selvkontrol. Der kunne ses en distinkt anderledes aktivitet i de netværk, i hjernen,

der forbinder frontallappen med basalganglierne. Det er netværk der integrerer processer der

har at gøre med motivation og kontrol. Hjerneaktiviteten var distinkt anderledes end hos de

deltagere, der ikke havde udvist samme grad af selvkontrol (Mischel, 2015, 26).

Hos gruppen af deltagere, der havde været gode til at modstå

skumfidusfristelsen, var den præfrontale cortex mere aktiv. Den bruges til problemløsning,

kreativ tænkning og kontrol af impulsiv adfærd. Hos de deltagere, der havde været mindre

gode til at modstå fristelsen, kunne man se, at den del af hjernen der kaldes for det ventrale

striatum var mere aktiv, især når de forsøgte at kontrollere deres reaktioner på følelsesmæssig

varme og fristende stimuli (Mischel, 2015, 26).

De bemærkede at de deltagere, der havde haft svært ved at modstå fristelsen,

synes at være drevet af en stærkere maskine, hvorimod de deltagere, der havde været bedre til

at vente, havde bedre mentale bremser. Dette studie havde en central og vigtig konklusion.

Personer, der gennem deres liv havde udvist lav selvkontrol i forhold til de parametre der var

blevet undersøgt, havde generelt ikke svært ved at kontrollere deres hjerner i deres hverdag.

Det blev konstateret at de kun havde problemer med impulskontrol. Disse problemer kunne
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de se manifestere sig i deres adfærd og deres hjerneaktivitet når de stod over for meget

tillokkende fristelser (Mischel, 2015, 27). Oprindeligt var Mischels formål med

eksperimenterne at forstå viljestyrke og specifikt behovsudsættelse med henblik på fremtidige

konsekvenser – hvordan mennesker, til hverdag, oplever og udviser viljestyrke eller ikke

udviser viljestyrke (Mischel, 2015, 27).

4.0 Teori
I det følgende afsnit vil vi præsentere og redegøre for vores fire anvendte teoretikere. Først

vil vi begrunde vores valg af teoretikere og de begreber vi har valgt, herunder hvilken

kronologisk sammenhæng vi ser mellem dem, hvorefter deres videnskabsteoretiske

udgangspunkt vil blive belyst. Dernæst vil en begrebsafklaring fremgå, hvori teoriernes

primære begreber indgår. Afslutningsvis vil hver teoretiker blive præsenteret og redegjort for,

med fokus på de udvalgte begreber.

4.1 Valg af teori

Vi har valgt at anvende følgende fire teoretikere i vores undersøgelse af tilknytning og

selvregulering hos barnet: John Bowlby, Daniel Stern, Peter Fonagy og Judy Dunn.

Rækkefølgen hos de fire forskere, afspejler en kronologisk udvikling i hvornår teorierne

bliver født. De udvalgte begreber afspejler centrale elementer i udviklingen af barnets

tilknytning og evne til selvregulering. Tilknytning, affektiv afstemning og mentalisering sker

nogenlunde samtidig i barnets udvikling. Alle tre elementer sker gennem relationen til

forældrene. Barnet lærer at affektregulere (dvs. regulere sine følelser) gennem affektiv

afstemning med omsorgspersonen. Det lærer at mentalisere (dvs. at kunne forstå sig selv og

sætte sig ind i andre menneskers oplevelser) gennem relationerne og interaktionerne med

forældrene. Desuden har forældrenes egen mentaliseringsevne stor betydning for kvaliteten af

tilknytningen og for udviklingen af barnets mentaliseringsevne (Fonagy et al., 2007). Da vi

ønsker at undersøge tilknytningens betydning for barnets selvregulering, har vi valgt

ovenstående begreber, for at anvende dem i vores undersøgelse af hvad tilknytning, affektiv

afstemning og mentalisering specifikt kan betyde for udvikling af selvregulering hos børn.

De tre første teoretikere supplerer hinanden ved at de nuancerer og videreudvikler på

hinandens arbejde. De antager alle at barnet er socialt fra fødslen og orienteret mod
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omsorgspersonen og relationen. De har desuden alle tre brudt med Freuds teorier og

psykoanalysen, og er nærmere psykodynamisk orienteret.

Vores fjerde teoretiker Judy Dunn bryder delvist med de tre første, i og med hun har

fokus på sociale kompetencer, og barnets sociale verden, og ikke kun på individet og dets

relation til omsorgspersonen. Dunn bidrager til vores undersøgelse med begreber om barnets

flerkontekstuelle verden og “social peers” dvs. barnets jævnaldrende venner. Hun har

specialiseret sig i små børns socio-emotionelle og socio-kognitive udvikling og trækker også

på teorien om tilknytning.

4.2 Videnskabsteoretisk standpunkt hos Bowlby, Stern, Fonagy og Dunn

I dette afsnit vil vi beskrive hvilket videnskabsteoretisk standpunkt vores fire anvendte

teoretikere har. Dette er relevant i forhold til at forstå den videnskabelige baggrund for den

måde teoretikerne er nået frem til deres erkendelser.

Generelt set adskiller de fire teoretikere sig fra den psykoanalytiske tradition, hvor

især Freud har domineret med sin noget entydige og individbaserede teori. I psykoanalysen

tages der udgangspunkt i det konstruerede barn (Hart & Schwartz, 2008, 163), samt at barnet

helt fra fødslen befinder sig i en fase hvor det er upåvirket af den ydre verden (Hart &

Schwartz, 2008, 163).

Vores fire anvendte teoretikere bryder med den psykoanalytiske og tilhører den

psykodynamiske tradition, hvor alt ikke nødvendigvis er som det umiddelbart virker til at

være, og årsagen kan være at finde i det ubevidste (Christensen, 2002, 164). Dette er en

tradition, der lever op til at være en praktisk videnskab, hvori det anerkendes at individet skal

forstås i en kontekst, og ikke kan være løsrevet af denne. Dette forhold mellem individ og

kontekst, skal forstås ved blandt andet, at den sociale verden er omdrejningspunktet

(Christensen, 2002, 155), hvilket gør at socialpsykologien har ligheder med

samfundsvidenskaberne. I socialpsykologien er man ligesom i mange andre psykologiske

retninger, optaget af at undersøge og forklare den menneskelige adfærd (Christensen, 2002,

160), men den adskiller sig på den måde, at i stedet for at forklare adfærden isoleret,

beskæftiger man sig i socialpsykologien med hvordan adfærden bliver påvirket i

interaktionen med andre individer (Christensen, 2002, 160). Bowlby, Stern og Fonagy har

alle udviklet teorier der tager udgangspunkt i netop dette, i form af at barnets

tilknytningsmønster bør ses og forstås i en relationel kontekst, mere specifikt i samspillet med
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sin omsorgsperson. Dette bryder med den psykoanalytiske tradition og dens overbevisning

om, at barnet ikke bliver påvirket af omverdenen lige fra fødslen.

Den socialpsykologiske tradition, som de fire teoretikere tilhører, bliver også kaldt for

sociologisk socialpsykologi. Dette betyder, at man undersøger de sociale strukturer, som

individet er en del af (Christensen, 2002, 161). Dette ser vi blandt andet ved de fællestræk

som Bowlby, Stern og Fonagy har i deres fælles anerkendelse af, at især det tidlige

opvækstmiljø og omsorgspersonerne har en afgørende betydning for et barns udvikling, og at

det er i interaktionen mellem barnet og omsorgspersonen, at omsorgspersonen medvirker til

barnets udvikling og modning (Hart & Schwartz, 2008, 13). En særlig måde Bowlby brød

med datidens psykoanalytiske opfattelse, var i hans udformning af hans begreb om de indre

arbejdsmodeller som en form for indre psykisk struktur hos barnet. Bowlby mente, at de blev

dannet på grundlag af barnets virkelige erfaringer med interaktioner med dets forældre,

hvorimod psykoanalysen dengang mente at det var barnets indre fantasier, som var grundlag

for dannelsen af de indre psykiske strukturer. Her ser vi også en væsentlig forskel fra

psykoanalysen til den psykodynamiske retning, som havde større fokus på omverdenens

påvirkning af barnet (Hart & Schwartz, 2008, 13). Bowlbys tilgang var oprindeligt inspireret

af psykoanalysen, men han brød med den, idet han havde en naturvidenskabelig tilgang til

tilknytningen og hans inspiration fra etologien, da han forstod tilknytning som et evolutionært

drive mod at knytte sig og danne følelsesmæssige bånd for at sikre overlevelsen.

Måden hvorpå Judy Dunns perspektiv lever op til at være psykodynamisk og

socialpsykologisk, er på samme vis som de tre andre teoretikere, ved at hun også undersøger

barnet i samspil med de sociale strukturer som det er en del af. Dog adskiller hun sig fra

Bowlby, Stern og Fonagy, idet hun ser på barnet i en endnu større social kontekst, og ikke

kun i relationen til omsorgspersonen - heraf hendes begreb om barnets flerkontekstuelle

verden. Hun fokuserer også på børns relationer til sine søskende, samt på deres relation til

andre børn de møder gennem barndommen uden for familien, for eksempel venner og

jævnaldrende grupper (Dunn, 1998, 11).
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4.3 Begrebsafklaring

I det følgende afsnit vil vi gøre rede for de begreber som vi finder særligt relevante for

forståelsen af undersøgelsen af vores genstandsfelt.

Begreb Afklaring

Forældre

Når vi anvender ‘forældre’ i problemformuleringen, forstår vi

både biologiske forældre og omsorgspersoner, adoptivforældre,

papforældre, bedsteforældre, tanter og onkler.

Selvkontrol (iflg.

Mischel)

I forhold til Skumfiduseksperimentet forstår Mischel

selvkontrol som evnen til at udsætte sine behov dvs.

behovsudsættelse, og relaterer det til barnets tilknytning til dets

forældre (især moren), og hvordan arten af deres relation er

forbundet med barnets evne til at håndtere stress og

udfordringer i livet (Mischel, 2015, 51-52). Mischel mener

også, at barnet rent udviklingsmæssigt begynder at udøve

kontrol over deres tanker, følelser og handlinger i 2-3-års

alderen, og at evnen til selvkontrol stiger og bliver endnu mere

synlig ved 4-5 års alderen (Mischel, 2015, 56).

Selvregulering

Når begrebet selvregulering anvendes, mener vi her et individs

evne til bevidst eller ubevidst at regulere sine impulser,

affektive tilstande,  følelser og tanker.

Tilknytning (iflg.

Bowlby)

Tilknytning er en unik psykologisk forbundethed i form af et

følelsesmæssige bånd, der opstår mellem barnet og dets

forældre, fra barnets fødsel (Bowlby, 1969/1982).
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4.4 John Bowlby om tilknytning

I dette afsnit vil vi redegøre for John Bowlbys tilknytningsteori, herunder hans begreber indre

arbejdsmodeller og internalisering, samt kort redegøre for de tre tilknytningsmønstre. Dette

vil vi gøre med udgangspunkt i afsnittet The role of attachment in personality development, i

bogen A Secure Base (Bowlby, 2005).

John Bowlby (1907-1990) var en engelsk læge og psykoanalytiker, der fra 1930’erne

og frem (Hart & Schwartz, 2008) udviklede en teori som hævder, at børn har en medfødt

adfærd. Denne adfærd skal forstås som værende tendensen til at danne en tilknytning til en

forælder. Ifølge Bowlby skal tilknytning forstås som en varig psykologisk forbindelse mellem

mennesker. Bowlby hævdede at “(...)the propensity to make intimate emotional bonds to

particular individuals as a basic component of human nature(...)” (Bowlby, 2005,136). Altså

så han tilknytning som noget biologisk - som et basalt, evolutionært udviklet behov, der sikrer

barnets overlevelse. Bowlby så tilknytning som en vigtig del for et barns overlevelse, da børn

har brug for voksne til at fodre, pleje og beskytte dem (Bowlby, 2005). Tilknytning kan

således defineres som et unikt følelsesmæssigt bånd mellem barn og omsorgsperson (ofte

moren). Tilknytning omfatter den udveksling af tryghed, fornøjelse og omsorg, som en

forælder kan give. Bowlby skelner mellem tryg og utryg tilknytning, hvor den trygge

tilknytning er når barnet får opfyldt de tre ovenstående behov (tryghed, fornøjelse, omsorg),

og den utrygge tilknytning er hvis der er en mangel på dette i barndommen (Bowlby, 2005).

Derudover anså Bowlby, at tryg tilknytning kan ses som et fænomen der bliver udtrykt ved

kommunikationsfrihed mellem mor og barn (Bowlby, 2005, 147).

Når der tales om Bowlbys tilknytningsteori er det essentielt også at inddrage hans

begreb om indre arbejdsmodeller. Indre arbejdsmodeller beskriver de mentale forventninger

til, hvordan relationer eller forhold skal være, og hjælper altså til at navigere rundt i

fremtidige situationer og forhold. Forventningerne bliver dannet i et spædbarns tidlige

tilknytning, og ses i den måde barnets søgen efter opmærksomhed bliver mødt af dets

forældre. De indre arbejdsmodeller giver således en ubevidst ramme for at forudsige og

fortolke en anden persons adfærd og følelser, og dermed ‘planlægge’ sin egen adfærd som

reaktion (Bowlby, 2005). Bowlby påpeger desuden, at de indre arbejdsmodeller et barn

danner, ikke nødvendigvis er determinerende eller fastlåst hos barnet (Bowlby, 2005, 147).

Bowlby beskriver, at hvis personen har haft en tryg tilknytning, og “(...) his parents treat him

differently, a gradual up-dating of models occurs.” (Bowlby, 2005, 146), kan de indre
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arbejdsmodeller ændres og modificeres over tid. Hvis barnet derimod har haft en utryg

tilknytning, vil det betyde at det vil have mindre fleksibilitet i opdateringen af de indre

arbejdsmodeller (Bowlby, 2005, 146).

Udover begrebet om de indre arbejdsmodeller, har Bowlby også udarbejdet begrebet

om ‘internalisering’ (Bowlby, 2005, 146). Bowlby beskriver begrebet som:

“The working models a child builds of his mother and her ways of communicating

and behaving towards him, and a comparable model of his father, together with the

complementary models of himself in interaction with each, are being built by a child during

the first few years of his life and, it is postulated, soon become established as influential

cognitive structures.” (Bowlby, 2005, 146).

Disse interaktioner med forældrene, vil barnet anvende til at internalisere arbejdsmodeller af

hvordan dets forældre behandler det, samt hvordan barnet interagerer med forældrene, som

barnet efterfølgende vil afspejle sig i. Afspejlingerne vil styre hvordan det føler for hver

forælder, og om sig selv. Således opstår der forventninger hos barnet til hvordan hver

forælder vil behandle barnet, samtidigt med at barnet planlægger sin adfærd over for dem.

Desuden vil de afspejlinger barnet har fra forældrene, bygge på den måde forældrene

interagerer med barnet (Bowlby, 2005).

Den amerikansk-canadiske psykolog Mary Ainsworth (1913-1999),

operationaliserede Bowlbys tilknytningsteori ved at identificere tre tilknytningsmønstre (Hart

& Schwartz, 2008, 70), der beskriver henholdsvis en tryg og to utrygge tilknytningsmønstre

som individer kan udvikle. Nedenstående redegørelser er således baseret på Bowlbys

beskrivelser af de tre mønstre i bogen A Secure Base (Bowlby, 2005).

Det første mønster der bliver beskrevet, er secure attachment (Bowlby, 2005, 140),

eller tryg tilknytning. Den trygge tilknytning ses ved at “(...) the individual is confident that

his parent (or parent figure) will be available, responsive, and helpful should he encounter

adverse or frightening situations.” (Bowlby, 2005, 140). Med denne forsikring om at

forældrene vil være tilgængelige når barnet har brug for det, vil barnet føle sig modig i sine

udforskninger af verden (Bowlby, 2005).

Det andet mønster der bliver nævnt, er anxious resistent attachment (Bowlby, 2005,

140), på dansk; utryg ambivalent tilknytning. Her er barnet usikker på om forældrene vil være

tilgængelige, hjælpsomme og opmærksomme på barnet, når det har brug for det. “Because of
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this uncertainty he is always prone to separation anxiety, tends to be clinging and is anxious

about exploring the world.” (Bowlby, 2005, 140). Da forældrene er tilgængelige ved nogle

anledninger men udeblivende ved andre, vil barnet konstant søge opmærksomhed og nærhed,

dog uden at det vil være tilfredsstillende og give den tryghed, barnet søger (Bowlby, 2005).

Det tredje og sidste tilknytningsmønster som Bowlby har beskrevet, er anxious

avoidant attachment eller utryg undvigende tilknytning. Dette mønster er karakteriseret ved

at barnet undgår nærhed, og prøver så vidt muligt at være følelsesmæssigt selvforsynende, da

barnet ikke har tillid til, at der vil blive reageret på behovet for omsorg, men tværtimod

forventer en afvisning. Dette er et resultat af “(...) the individual’s mother constantly

rebuffing him when he approaches her for comfort or protection. The most extreme cases

result from repeated rejections.” (Bowlby, 2005, 140). Dette medfører. at barnet lærer at

“slukke for” tilknytningssystemet som forsvar mod at blive afvist (Bowlby, 2005).

Disse tre tilknytningsmønstre er således vigtige for forståelsen af, at barnets

tilknytning til dets forælder senere hen kan have betydning for barnet personlighedsudvikling

(Bowlby, 2005).

4.5 Daniel Stern om affektiv afstemning og fejlafstemning

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for Daniel Sterns teori om affektiv afstemning,

herunder også fejlafstemning, der ledsages af forskellige former for stimulering. Den

affektive afstemning er et fænomen der foregår mellem omsorgsperson og barn, hvorfor den

også siger noget om kvaliteten af relationen og tilknytningen mellem de to parter. Derfor er

Sterns teori relevant i forhold til at besvare vores problemformulering, i det omfang at vi

ønsker at undersøge hvordan og hvorvidt den affektive afstemning har en betydning i forhold

til at udvikle selvregulering.

Som nævnt i afgrænsningen er vi klar over, at Sterns teori handler om fire forskellige

former for selvfornemmelser - fornemmelser af selvet. Det vi uddrager fra Sterns teori,

omhandler det intersubjektive domæne, eller ‘fornemmelsen af et subjektivt selv’, som er én

af Sterns fire fornemmelser (Stern, 2005, 172). Det er dér hvor den affektive afstemning sker

ifølge Stern, og den affektive afstemning har en betydning for barnets selvfornemmelse,

hvorfor begrebet indgår i redegørelsen af hans teori.
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Daniel Stern (1934-2012) var udviklingspsykolog og han har været optaget af, samt

udviklet en lang række kernebegreber indenfor netop udviklingspsykologien. Ét af de

begreber er affektiv afstemning, der desuden er et vigtigt element i, og ikke mindst en

forudsætning for udviklingen af evnen til selvregulering (Stern, 2005). Derudover har han

bidraget med et helt nyt syn på spædbarnets psykiske udvikling (Stern, 2005).

Stern omtaler de affektive oplevelser som værende en del af det intersubjektive

domæne (Stern, 2005, 185), også kendt som den form for selvfornemmelse som han kalder

for ‘fornemmelsen af et subjektivt selv’, hvilket kan defineres således: “En frivilligt tilstræbt

deling af oplevelser af hændelser og ting” (Stern, 2005, 176). Stern er af den overbevisning,

at barnets dannelse af indtryk af den sociale verden, er en medfødt egenskab (Hart &

Schwartz, 2008, 154). Når disse indtryk skal forenes, mener han at det kan være en evne der

er til stede med det samme, eller at det er en evne der udfolder sig med tiden, så længe

barnets nervesystem er intakt, og dets miljø er ubrudt (Hart & Schwartz, 2008, 154). Barnet

er altså ifølge Stern i et aktivt samspil med omsorgspersonen helt fra fødslen (Hart &

Schwartz, 2008, 163-164). Dette er en nødvendig stimulering for at barnet kan danne indre

repræsentationer af den ydre verden (Hart & Schwartz, 2008, 163). Desuden beskriver Stern

også barnet som værende afhængig af samhørighedsbåndet, og af at danne tilknytning til

andre mennesker (Hart & Schwartz, 2008, 163).

De subjektive oplevelser som barnet begynder at have allerede i syv til ni måneders-alderen,

kalder Stern også for bevidsthedens ‘genstand’ (Stern, 2005, 172), hvilket kan anses for at

være en handleintention, en følelsestilstand eller en opmærksomhedsfokus (Stern, 2005, 172).

Handleintentionen eksemplificerer Stern ved at barnet vil have noget: “Jeg vil have den

småkage” (Stern, 2005, 172).

Begrebet affektiv afstemning er et fænomen der ifølge Stern betegner den proces, der

sker ved udveksling af affekt mellem barn og omsorgsperson (Stern, 2005, 186). Han

påpeger, at de subjektive oplevelser hos spædbarnet i syv til ni-måneders alderen, er

førsproglige (Stern, 2005, 176) - hvorfor det ikke kræves, at de bliver oversat til sprog. Hertil

stiller han selv spørgsmålet: “Hvordan kan man - uden at anvende ord - komme “ind i” andre

menneskers subjektive oplevelse og derpå lade dem vide, at man er der?” (Stern, 2005, 186).

Hertil tilføjer han, at de børn det drejer sig om, trods alt kun er mellem 9 og 15 måneder

gamle (Stern, 2005, 186), hvorfor det ikke står særlig klart, hvordan interaffektiviteten

fungerer. Han bruger begrebet interaffektivitet, om den proces mellem omsorgsperson og

barn, hvor der sker en spejling og en empatisk lydhørhed (Stern, 2005, 186).
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For at lykkedes med denne proces, er det dog ifølge Stern, ikke nok kun at imitere

barnets adfærd (Stern, 2005, 186). Trods dette så anerkender han, at imitationen har en stor

betydning for omsorgspersonerne og deres sociale repertoire i de første seks måneder af

spædbarnets liv (Stern, 2005, 187) - men faktisk er det først når omsorgspersonen udvider sin

adfærd fra ren imitation til en anden adfærd, at der er tale om affektiv afstemning (Stern,

2005, 188). Umiddelbart kan imitationen af barnets ansigtsudtryk og bevægelser virke som en

god måde at afstemme følelser mellem barn og omsorgsperson, men han mener at imitation

alene bliver problematisk. Dette skyldes at barnet ud fra imitationen, kun ved at

omsorgspersonen har opfattet det han/hun gjorde, fordi omsorgspersonen udelukkende har

genskabt barnets ydre adfærd - men omsorgspersonen har ikke haft den samme indre

oplevelse som barnet (Stern, 2005, 186). Her tilføjer Stern desuden, at det ikke er nødvendigt

eller forventeligt, at barnet opfatter at omsorgspersonen også oplever samme indre følelse

som dem selv (Stern, 2005, 186).

Stern påpeger, at der udover imitation bør ske flere processer, for at opnå en affektiv

afstemning (Stern, 2005, 186). Han påpeger bl.a. at omsorgspersonen skal være i stand til at

aflæse barnets følelsesmæssige forfatning, ud fra den ydre adfærd (Stern, 2005, 186).

Dernæst må omsorgspersonens adfærd ikke være en klar efterligning - men det skal

stadigvæk være en form for modsvar til barnets ydre adfærd. Herudover må barnet være i

stand til at aflæse omsorgspersonens reaktion, som noget der har en relation til barnets

primære følelsesmæssige oplevelse - og altså ikke bare en spejling eller imitation af dets

adfærd (Stern, 2005, 187). Hvis disse tre betingelser bliver opfyldt, kan både omsorgsperson

og barn, uden at bruge sproget, fornemme at transaktionen er foregået, og dermed er den

affektive afstemning lykkedes (Stern, 2005, 187). Stern definerer affektiv afstemning på

følgende måde: “...udførelse af adfærd, der udtrykker følelseskvaliteten ved en delt affektiv

tilstand uden at imitere det nøjagtige adfærdsmæssige udtryk for den indre tilstand” (Stern,

2005, 190).

Desuden er afstemningen også en anerkendelse af, at der mellem barn og

omsorgsperson, bliver delt den samme indre tilstand (Stern, 2005, 190) - hvorimod

imitationen er en måde hvorpå man udelukkende lærer de ydre former og udtryk (Stern, 2005,

190). Dernæst mener han at fænomenet bedst kan forstås ved at blive illustreret med

eksempler, hvorfor følgende er et eksempel på en situation, hvor der ses affektiv afstemning

mellem mor og barn:
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“En pige på ni måneder bliver meget opstemt over noget legetøj og rækker ud efter det. Da

hun får fat i det, udstøder hun et sprudlende “aaaah!” og ser på sin mor. Moderen ser på

hende, trækker skuldrene op og udfører en forrygende rystedans med overkroppen, ligesom

en gogodanser. Rystedansen varer ikke længere end datterens “aaaah!”, men er lige så

agiteret, lystig og intens.” (Stern, 2005, 188)

Stern påpeger vigtigheden af den affektive afstemning, fordi den også er et udtryk for

kvaliteten af den relation der er mellem barn og omsorgsperson (Stern, 2005, 189). Han

fremhæver, at man i lignende kliniske teorier har fundet frem til, at en genspejling af

spædbarnets følelsesmæssige tilstand er helt essentiel for barnets udvikling. Dette gælder især

i forhold til at have indblik i, og viden om sin egen affektivitet og selvfornemmelse (Stern,

2005, 192).

Ligesom at den affektive afstemning anses for at være et centralt element i forhold til

barnets udvikling af egne følelser og selvfornemmelse, er man ifølge Stern også bekendt med

situationer hvor den affektive afstemning ikke finder sted, og at dette kan have en negativ

indflydelse på barnets udvikling af affekter og selvfornemmelse. Dette fænomen kaldes for

fejlafstemninger, og forstås ved de situationer hvor omsorgspersonens afstemning ikke

matcher barnet (Stern, 2005, 262). En sådan fejlafstemning kan for eksempel illustreres ved,

at omsorgspersonens modsvar til barnets affektive adfærd, ikke matcher barnets alder (Stern,

2005, 262). For eksempel ved at svare sit ti måneder gamle barn rent sprogligt, uden nogen

form for kropslig aktivitet (Stern, 2005, 262).

Der kan dog være tale om nogle situationer, hvor en fejlafstemning kan være

vellykket i et hvis omfang (Stern, 2005, 264). Omsorgspersonen kan have en intention om, at

undermatche sit barns affektive adfærd, i håb om at ændre oplevelsen eller adfærden hos

barnet, i den retning som omsorgspersonen ønsker det. Det er dog enormt vigtigt at pointere,

at denne teknik ikke fungerer til alle typer af oplevelser (Stern, 2005, 264). En sådan bevidst

undermatching kan komme til at ske i et så overdrevent omfang, at den kan skabe tvivl hos

barnet (Stern, 2005, 264). Denne tvivl viser sig ved barnets egen fornemmelse og vurdering

af sin egen indre tilstand (Stern, 2005, 254). En sådan fejlafstemning kan påvirke barnets

mentale liv, fordi man som omsorgsperson, tager den indre oplevelse fra barnet (Hart &

Schwartz, 2014, 154). Dog påpeger Stern at de såkaldte fejltrin også kan være værdifulde.

Dette fordi at reparationen og korrektionen af fejlafstemningerne, er det der senere bliver til

barnets mestringsstrategier (Hart & Schwartz, 2014, 155). Dette skyldes, at barnet bliver
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tvunget til at udføre en manøvre, der enten korrigerer, ændrer eller undgår en bestemt

problematisk situation (Hart & Schwartz, 2014, 155).

Stern fremhæver, at så snart omsorgspersonens adfærd bliver kontrollerende og/eller

invaderende, vil der være tale om en overstimulering (Hart & Schwartz, 2014, 157). Hvis

spædbarnets adfærd ikke respekteres, risikerer man at fratage det et af de mest væsentlige

mekanismer, der gør det i stand til at tilpasse stimulusniveauet (Hart & Schwartz, 2014, 157).

Modsat overstimulering vil et spædbarns adfærd også blive påvirket af, hvis

omsorgspersonen understimulerer barnet. En understimulering sker, når omsorgspersonen er

afvisende overfor barnet. En sådan afvisning kan illustreres ved, at omsorgspersonens ansigt

er helt udtryksløst, eller at kroppen er uden nogen form for livlighed, når der responderes på

barnet. Risikoen ved dette er, at det vil fremkalde en tilsvarende adfærd hos barnet (Hart &

Schwartz, 2014, 158) - hvilket skaber en negativ affekt. Barnet vil ihærdigt søge

opmærksomhed hos sin omsorgsperson, og hvis dette mislykkes i et større omfang, vil barnet

søge at blive stimuleret andre steder (Hart & Schwartz, 2014, 159).

Udover overstimulering og understimulering taler Stern også om paradoksal

stimulering. Denne form for stimulering finder sted i de situationer, hvor omsorgspersonen

kun gør brug af affektiv afstemning, når barnet har slået sig eller er udsat for en ubehagelig

oplevelse (Hart & Schwartz, 2014, 159). Udsættes spædbarnet for konstant paradoksal

stimulering eller understimulering, i form af manglende nærvær og interesse fra sin

omsorgsperson, vil det ikke være i stand til udvikle fantasioplevelser og tilstrækkelig

selvregulering (Hart & Schwartz, 2014, 160). Hvis spædbarnet udsættes for dette i sin mest

sensitive periode, som er op til ni måneders alderen, kan disse oplevelser få en permanent

indflydelse på dannelsen af kerneselvet (Hart & Schwartz, 2014, 160).

4.6 Peter Fonagy om mentalisering

Vi vil i dette afsnit redegøre for Peter Fonagys teori om mentalisering. Vi vil her komme ind

på sammenhængen mellem tilknytning, basal og sofistikeret affektregulering, markering som

spejlingsadfærd og udviklingen af barnets bearbejdningssystem, samt hvilken betydning

refleksiv funktion, interpersonel fortolkningsmekanisme og mentaliseringsmodeller har for

udviklingen af mentaliseringsevnen. Vi har valgt disse begreber, da de ifølge Fonagy udgør

hovedmekanismerne i mentalisering, og dermed er relevante for vores undersøgelse af

tilknytningens betydning for selvregulering, og for at vi kan drage paralleller mellem
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Fonagys teori og vores udvalgte begreber fra Bowlby og Stern. Fonagy mener, som Bowlby

og Stern, at barnets tilknytning til dets forældre (eller omsorgspersoner) er selve rammen for

at spædbarnet danner indre repræsentationer. Fonagy mener yderligere, at tilknytningens

funktion er at give barnet en oplevelse af tryghed, og at tilknytning er nødvendig for, at

barnet udvikler evnen til affektregulering (dvs. regulering af sine følelser), da han mener, at

vi mennesker ikke er født med evnen til at regulere vores følelser og følelsesmæssige

reaktioner. Denne evne er noget, der udvikles i relationen og samspillet mellem barnet og dets

forældre. Fonagy mener også, at spædbarnets udvikling af affektregulering er en

forudsætning for, at barnet senere hen udvikler evnen til at mentalisere. For at barnet kan

udvikle mentaliseringsevnen, skal en omsorgsperson (forældre) både anerkende barnets indre

sindstilstand (mentale tilstand), og samtidig modificere de af barnets følelser som barnet

endnu ikke selv kan kontrollere. Når dette sker, vil barnet udvikle en fornemmelse af dets

egne indre tilstande og med tiden kunne regulere sig selv (Hart & Schwartz, 2008, 222).

Fonagy mener, at barnets evne til at regulere sine følelser, påvirker dets evne til at bearbejde

og fortolke information om mentale tilstande hos sig selv og hos andre personer, f.eks.

barnets forældre (Hart & Schwartz, 2008, 224).

Basal og sofistikeret affektregulering

Ifølge Fonagy er affektregulering et forstadium til mentalisering. Han skelner mellem

basal og sofistikeret affektregulering. Basal affektregulering er en modulering af primære

emotionstilstande, f.eks. at barnet må støttes ved at omsorgspersonen trøster barnet, når det er

ked af det. Sofistikeret affektregulering er mere kompliceret og ses hvor følelserne reguleres

gennem mentalisering, hvilket sikrer følelsesmæssig stabilitet og oplevelsen af permanens. Vi

lægger vægt på sofistikeret affektregulering, da den har direkte relation til mentalisering.

Med tiden når barnet bliver ældre, vil det have dannet indre repræsentationer af

interaktionerne med omsorgspersonen. Barnet nu kan reflektere over dem og gøre dem til

indre modeller for selvregulering. Desuden vil barnet også kunne finde mening i andres

handlinger, hvilket også vil hjælpe barnet til at regulere sine følelser og udøve impulskontrol

(Hart & Schwartz, 2008, 238). Barnet går altså fra, at have brug for blive reguleret gennem

sine omsorgspersoner til gradvist at kunne regulere sig selv, efterhånden som

mentaliseringsevnen udvikles gennem interaktioner med omsorgspersoner.

Markeret affektspejling
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Markeret affektspejling handler om, at omsorgspersonen skal kunne rumme og spejle

barnets følelser, for at barnet udvikler evnen til aktivt at rumme og regulere sine egne følelser.

Markeringen af affektspejlingen foregår ved, at omsorgspersonen tilkendegiver over for

barnet, at omsorgspersonens egne følelser er forskellige fra de affektive udtryk

omsorgspersonen møder barnet med, og at omsorgspersonen dermed i sin adfærd tilpasser sig

barnets følelser. f.eks.. kan en moder lave en markering ved, at hun trøster et grædende barn

ved at moren ser trist ud og udfører trøstende handlinger. Hermed har moren markeret en

spejling af barnet, ved at moren har adskilt sine egne følelser fra barnet, og har tilpasset sig

barnets følelser i sit ansigtsudtryk og stemmeføring og trøstende handlinger, på en måde der

viser barnet at moren forstår og anerkender barnets følelser. Det er vigtigt at markeringen

ikke sker ved, at barnets følelser spejles så de er identiske med morens. f.eks.. bør der ikke

ske det, at når barnet græder, begynder moren også at græde for at spejle barnet. Dette kan

virke overvældende på barnet og give barnet indtryk af, at dets egne følelser smitter andre til

at føle det samme, i stedet for at der sker en regulering af barnets tilstand (Hart & Schwartz,

2008, 229).

Når markeringen af affektspejlingen sker mange gange over tid med en validering af

og forståelse for spædbarnets følelser, vil barnet efterhånden udvikle en bevidsthed overfor at

mærke sine indre tilstande og signaler, og identificere og repræsentere sine egne følelser.

Barnet vil dermed have internaliseret omsorgspersonens funktion som affektregulerende, og

blive i stand til at kunne regulere sine egne følelser. (Hart & Schwartz, 2008, 230). En del af

dette er også at kunne kontrollere sine impulser. Markering af affektspejling er derfor

afgørende for barnets udvikling af evnen til affektregulering, som en central del af

mentaliseringsevnen.

Genetik og miljø

Fonagy inddrager også forholdet mellem genetik og miljø i relation til vores udvikling

af personlighed, bl.a. i forhold til vores evne til affektregulering og mentalisering, som begge

har betydning for vores evne til selvregulering. Han mener, at barnets tidlige erfaringer er

afgørende for, hvordan barnets genetik kommer til udtryk, særligt de enten hensigtsmæssige

eller mangelfulde omsorgserfaringer som barnet får via dets relation til dets omsorgspersoner.

Vores genetiske disposition giver os muligheder for at udvikle os i bestemte retninger

personlighedsmæssigt, mens barnets opfattelse af dets sociale miljø, udløser omsætningen af

vores genetiske materiale, altså hvordan det kommer til udtryk hos barnet, især i forhold til
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hvordan barnet omsætter dets bearbejdning (fortolkning) af dets sociale miljø (Hart &

Schwartz, 2008, 223). Hvordan barnet oplever sit sociale miljø (på godt og ondt) har altså

betydning for hvorvidt en eventuel medfødt genetisk sårbarhed kommer til udtryk eller ej i

barnets personlighed.

Bearbejdningssystem

Her kommer betydningen af kvaliteten af tilknytningen ind - hvad der hos Bowlby

kaldes for tryg vs. utryg tilknytning. Bestemte miljøfaktorer i barnets tidlige relationelle miljø

påvirker den betydning som barnet tillægger dets oplevelser. Dette har indflydelse på hvordan

barnet udvikler sine evner til at bearbejde senere miljøpåvirkninger i livet. Ifølge Fonagy er

dannelsen af barnets bearbejdningssystem den vigtigste funktion ved tilknytningen, fordi

barnets mentale bearbejdning af dets oplevelser har stor betydning for, hvordan barnets

genetiske disposition kommer til udtryk. Det er altså kvaliteten af det miljø som barnets

tidlige relationer foregår i, som ender med at udstyre barnet med dets bearbejdningssystem,

samt udviklingen af bearbejdningssystemet som forudsætter udviklingen af

mentaliseringsevnen. Vores evne til at forstå hinanden og fortolke andre menneskers adfærd

er dermed et væsentligt aspekt af Fonagys begreb om mentalisering (Hart & Schwartz, 2008,

226).

Det er således en forudsætning for, at barnet udvikler evnen til at mentalisere, at

barnets forældre (omsorgspersoner) har evnen til at opfatte barnet som et mentalt væsen, og

forstå og imødekomme barnets følelser (Hart & Schwartz, 2008, 222). Hvis der er en utryg

tilknytning, kan det derfor resultere i en begrænset mentaliseringsevne hos barnet, da den

utrygge tilknytning vil medføre nedsat evne til affektregulering (Hart & Schwartz, 2008,

224).

Interpersonel fortolkningsmekanisme (IFM)

Fonagy har en teori om, at vi mennesker er udstyret med en interpersonel

fortolkningsmekanisme (IFM), som bearbejder social information og giver os evnen til at

fortolke menneskelig adfærd. IFM understøtter at vi senere kan udvikle en refleksiv funktion,

også kaldet vores mentaliseringskapacitet. IFM igangsættes af de tilknytningserfaringer som

spædbarnet får gennem dets tætte relation til dets primære omsorgsperson (Fonagy et al.,

2007, 125-126)
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Mentaliseringsmodeller

Når barnets omsorgsperson behandler barnet som en selvstændig mental aktør og

omsorgspersonen har evnen til at sætte sig i barnets sted og observere selv små forandringer i

barnets mentale tilstand, vil dette understøtte barnets mentaliseringskapacitet. Fonagy siger

også, at det er ”igennem omsorgspersonens mentale tilstande og indre repræsentationer

barnet finder et billede af sig selv” (Hart & Schwartz, 2008, 238).

Omvendt, hvis barnets omsorgsperson ikke evner at anerkende og spejle barnets indre

tilstand, vil omsorgspersonens mentale tilstand true barnet, og det vil eksternalisere

tilknytningsadfærden, hvorved barnet ikke kan rumme sine følelser og intentioner. Dette kan

medføre en begrænset eller manglende evne til at aflæse andres intentioner. Barnet vil opleve

sine følelser som truende og fremmede for det selv, og har brug for at andre støtter det til

affektregulering, da det selv mangler evne til selvregulering (Hart & Schwartz, 2008, 239).

Fonagy forstår mentalisering som evnen til at forstå både sin egen og andres bevidste

og ubevidste mentale tilstande. Et eksempel på en proces med mentalisering kan være, når

man bliver klar over, at ens egen opfattelse af verden, ikke altid er identisk med andres

opfattelse af verden. Her ser man tydeligt, at der er forskel på ens egen mentale tilstand og en

anden persons mentale tilstand, hvilket vil sige at man kan skelne mellem ens indre og ydre

virkelighed (Hart & Schwartz, 2008, 252).

Fonagy mener, at barnet kun kan udvikle evnen til at mentalisere, når det har haft

mindst én vedvarende tryg tilknytningsrelation. En tryg tilknytning muliggør barnets

udvikling af bl.a. kognitiv kompetence, undersøgende færdigheder og følelsesmæssig

regulering, som alt sammen er en del af mentaliseringsfunktionen (Hart & Schwartz, 2008,

253). Fonagy fremhæver yderligere, at ”Selvregulering er den væsentligste mediator mellem

genetisk prædisponering, tidlig erfaring og den voksnes funktion” (Fonagy, Schore et al,

2006, 186). De hovedmekanismer, som vi har redegjort for i dette afsnit, har indflydelse på en

persons kapacitet for at kontrollere sin reaktion på stress, for at fastholde fokuseret

opmærksomhed og for at fortolke andres og egnes mentale tilstande (Fonagy, Schore et al,

2006, 186). Disse tre kapaciteter har dermed en direkte relation til selvregulering.

I dette afsnit har vi redegjort for Fonagys forståelse af mentalisering og de

hovedmekanismer der indgår i udviklingen af mentaliseringsevnen. I næste afsnit vil vi

redegøre for udvalgte begreber fra Judy Dunn.
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4.7 Judy Dunn om barnets social peers og flerkontekstuelle verden

I følgende afsnit vil der blive redegjort for Judy Dunns synspunkt på relationernes betydning

for spædbarnet. I og med at Dunn ikke er en af vores primære teoretikere, vil der kun blive

redegjort kort for hendes teori og synspunkt, samt de aspekter vi finder relevante at inddrage i

diskussionen. Prioriteringen af at inddrage Dunns synspunkt skyldes, at det kan bidrage med

en sociokulturel vinkel på vores undersøgelse, hvilket også bidrager til en nuancering af den

nuværende forskning, der har en mere entydig definition af tilknytningens betydning. Måden

hvorpå hendes teori skal indgå i vores undersøgelse, er ved at vi vil bruge hendes synspunkter

og begreber i vores diskussion, til at stille spørgsmålstegn ved de anvendte teoriers

entydighed. Desuden vil vi også drage en parallel mellem Celeste Kidd og Dunn, i den del

hvor vi kritiserer eksperimentet.

Judy Dunn (1939- ) er en britisk psykolog og forsker inden for

social-udviklingspsykologien. Hun er særligt optaget af betydningen af børns forskellige

relationer i flere forskellige kontekster (Dunn, 1998, 9), og ikke kun i mor-barn relationen.

Hun iagttager små børn og deres relationer i tre forskellige kontekster: sammen med moderen,

sammen med søskende og sammen med nære venner (Dunn, 1998, 9). Dunn anerkender

vigtigheden af forældre-barn relationen, men mener også at andre relationer fortjener megen

opmærksomhed (Dunn, 1998, 9). Hendes kritik af den nuværende forskning vedrørende tryg

og utryg tilknytning, lyder på at den er for snæver (Dunn, 1998), da hun mener, at man bør se

ud over tryghedsdimensionen, men også ud over relationen til forældrene, når man

undersøger barnets tilknytning. På den måde anser Dunn barnets verden som værende

flerkontekstuel, hvori det indgår i forskellige social peers (Dunn, 1998).

Udover at Dunn mener at omsorgspersonen ikke nødvendigvis behøver være en

forælder, men også kan være en søskende eller en ven, tillægger hun også andre dimensioner

ved relationer en stor betydning. Hun påtaler blandt andet, at der i forældre-barn relationen

også bør fokuseres på andre aspekter, end tryghedsdimensionen, i forhold til tilknytning

(Dunn, 1998, 32). Hun anerkender stadigvæk i høj grad at tryghed i relationen er vigtig, og at

den fortsætter med at være det - hun mener blot, at man også her bør se ud over den trygge og

utrygge dimension, og overveje om der er andre aspekter i relationen, der også bør tillægges

betydning når man undersøger relationen (Dunn, 1998, 32).

Derudover påpeger Dunn en problemstilling, der igen henviser til at den nuværende
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forskning inden for tilknytningsforskningen, ikke rummer tilstrækkelige aspekter. Hun påtaler

vigtigheden af, at børns forandringer i udviklingen bliver anerkendt, i forhold til hvilken

betydning det har for deres relation til deres forældre (Dunn, 1998, 39). Dette mener hun ikke

fylder nok i den nuværende forskning - og grunden til at hun synes det er vigtigt er, at disse

forandringer betyder, at relationen også forandrer sig på ny og afgørende vis (Dunn, 1998,

39). Hun påpeger, at forældrenes tilknytning til sine børn adskiller sig fra de små

børns/spædbarnets afhængighed til sine forældre, hvilket skyldes barnets udvikling.

5.0 Analyse
I dette afsnit vil vi analysere vores empiri, som er Skumfiduseksperimentet. Analysen er

bygget op omkring tre temaer som vi har udledt fra eksperimentet. De tre temaer er

henholdsvis selvkontrol, udfordringer og kognitive færdigheder. Vi har valgt dem, fordi vi ser

at de optræder som gennemgående røde tråde i eksperimentet - både i det oprindelige

eksperiment i perioden 1968-1974 og i den longitudinale del af det. Formålet med vores

analyse er, at analysere os frem til hvad Bowlby, Stern og Fonagy ville mene om hvert tema,

ud fra de de tre begreber vi har udvalgt at bruge. Vi vil gøre dette, ved at fortolke hvad de tre

teoretikere ud fra deres perspektiv kan sige om hvert analysetema. Hvert tema har sit eget

afsnit, hvor afsnittet vil blive indledt med en forklaring af hvordan vi ser temaet optræder i

Skumfiduseksperimentet med udgangspunkt i eksempler herfra. Derefter analyserer vi temaet

med begreberne tryg/utryg tilknytning fra Bowlby, med begrebet om affektiv afstemning fra

Stern, og med begrebet mentalisering fra Fonagy. Til sidst i analysen vil vi sammenligne de

tre teoretikere ved at se på forskelle og ligheder til deres tilgange i forhold til analysen af

temaerne. Afsnittet rundes af med en opsummerende delkonklusion.

5.1 Første tema: Selvkontrol

Selvkontrol i skumfiduseksperiment ser vi som et tema gennem hele eksperimentet, da det er

forsøgets formål at undersøge 4-5-årige børns evne til selvkontrol, når de befinder sig i en

stressende eller udfordrende situation, her forstået som behovsudsættelse, ved at vente med at

spise en skumfidus. Mischel forbinder også evnen til selvkontrol med hvilken form for

tilknytning barnet har til dets forældre, især moren. Her trækker han på Bowlbys

tilknytningsteori.
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Mischel relaterer situationen med at vente med at spise skumfidusen, til et forsøg han

udførte i 1998 på Barnhard Toddler Center hvor de anvendte Mary Ainsworths “Den uvante

situation” med 18 mdr. gamle børn (Mischel, 2015, 52). Mary Ainsworth var psykolog og

elev af John Bowlby. Hun videreudviklede Bowlbys teori om tilknytning og fandt på forsøget

med “Den uvante situation”. Formålet med “Den uvante situation”-forsøget er, at observere

barnets reaktion under kontrollerede forhold på en kortvarig adskillelse fra og derefter

genforening med dets mor. Først leger mor og barn sammen i fem minutter, derefter forlader

moderen rummet i to minutter og lader barnet være alene med en frivillig studerende.

Derefter kommer moren ind i lokalet igen og leger videre med barnet (Mischel, 2015, 52-53).

Mischel ville undersøge, om den måde barnet reagerede under adskillelsen kunne siges, at

have en relation til hvordan det samme barn tre år senere ville reagere på

Skumfiduseksperimentet. Mischel konkluderede, at der var en signifikant sammenhæng

mellem de børn som i deres adfærd viste, at de legede og/eller udforskede rummet mens dets

mor var væk, og deres senere evne til at udskyde deres behov ved at vente med at spise

skumfidusen til forsøgslederen kom tilbage i rummet. Disse børn kunne vente længst tid og

var ifølge Mischel i stand til at aflede deres opmærksomhed fra den fristelse som

skumfidusen repræsenterede for dem. Han mente, at børnene der blev ved med at lege mens

moren var væk, kunne rette deres opmærksomhed mod noget andet, og at disse børn anvendte

den samme evne til at aflede sig selv nogle år senere, da de deltog i Skumfiduseksperimentet.

Omvendt konkluderede Mischel, at de børn som blev urolige og begyndte at græde da moren

gik ud af lokalet, viste sig senere ikke at være i stand til at kunne vente med at spise

skumfidusen, og hurtigt ringede på klokken, så forsøgslederen kom ind i rummet og de kunne

spise deres skumfidus. Mischel udledte herfra at hvis man kan kontrollere sig selv ved at

regulere sin opmærksomhed under stress tidligt i livet, vil man bedre kunne håndtere stress

senere i livet som voksen (Mischel, 2015, 54).

Mischel ser altså selvkontrol i form af behovsudsættelse og som ens evne til at aflede

opmærksomheden under stressende situationer, som relateret til barnets tilknytning til især

sin mor. Selvkontrol er dermed noget der udvikles tidligt i barnets liv og som udvikles

gennem relationen til barnets forældre. For Mischel er selvkontrol altså relateret til

selvregulering og han forklarer dette ved at relatere til et forsøg han udførte med “Den uvante

situation” i 1998. Han beskriver videre, at de observerede forskel på barnets adfærd, alt efter

om moren udviste mere eller mindre kontrollerende adfærd. De børn der havde en mor der

var mindre kontrollerende, blev i nærheden af deres mor når de legede sammen, og de udviste
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også hvad Mischel betegner som den mest effektive selvkontrol og afledende strategier under

Skumfiduseksperimentet. De børn, der havde en mere kontrollerende mor, lagde mere end en

meters fysisk afstand til hende i legerummet, og reagerede ikke på morens forsøg på at få

opmærksomhed og kontakt. Disse børn udviste også en høj grad af selvkontrol i

Skumfiduseksperimentet i form af, at de var bedre til at vente på deres belønning. Mischel

mener at have observeret, at disse børn anvendte de samme afledningsstrategier ved 18 mdr. i

“Den uvante situation” som ved Skumfiduseksperimentet da de var 4-5 år. Omvendt var der

andre børn, som også havde en mere kontrollerende mor, men som søgte at holde sig tæt på

hende i “Den uvante situation”. De var ikke gode til at vente i Skumfiduseksperimentet, da

disse børn fokuserede på fristelsen ved at spise skumfidusen, og hurtigt ringede med klokken,

så forsøgslederen kom ind i rummet igen (Mischel, 2015, 58-59).

Som beskrevet i empiriafsnittet ved vi, at Mischel konkluderer på den longitudinale

del af hans forsøg, at der var en signifikant sammenhæng mellem, at de børn der udviste en

høj grad af selvkontrol i Skumfiduseksperimentet, fik et godt liv (som Mischel definerer det)

senere i livet som teenager, voksen og midaldrende. Men er det egentlig selvkontrol som

børnene udviser i Skumfiduseksperimentet eller kan der være andre forklaringer? Det vil vi

nu undersøge med perspektiver fra vores tre teoretikere Bowlby, Stern og Fonagy.

5.1.1 Selvkontrol i forhold til tilknytning

Ifølge Bowlby, kommer evnen til selvregulering gennem tilknytning (Bowlby, 2005). Bowlby

ville mene, at hvis barnet har haft en tryg tilknytning, vil det være i stand til at kunne

selvregulere, og dermed klare sig bedre i livet, end hvis det havde haft en utryg tilknytning.

Dog ville Bowlby også påpege, at tilknytningen mellem f.eks. forsøgslederen og barnet, også

ville have en betydning for, om barnet valgte at spise den første skumfidus eller ej, da

tilknytningen mellem de to har betydning for om barnet stoler på forsøgslederen. Et barn med

en utryg tilknytning ville sandsynligvis vælge at spise skumfidusen med det samme, da det

gennem sin erfaring har dannet indre arbejdsmodeller, der gør at barnet forventer, at det ikke

kan stole på hvad de voksne siger og gør, f.eks. at forsøgslederen kommer tilbage, hvis det

ringer med klokken, eller at barnet rent faktisk vil få de to skumfiduser, hvis det kan vente.

Således ville det sandsynligvis være mere oplagt for det utrygt tilknyttede barn, at spise den

første skumfidus, fordi det ikke ved om det kan stole på, at det vil få to senere, hvis det

venter. Et utrygt tilknyttet barn vil have bestemte forventninger til andres adfærd gennem dets
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indre arbejdsmodeller, som er baseret på barnets interaktioner med dets forældre. Da dets

indre arbejdsmodeller vil skabe en ubevidst forventning i barnet om, at det ikke kan have

tillid til at der reageres på dets behov, er det sandsynligt ifølge Bowlby, at barnet vil søge at

være selvforsynende og fokusere på overlevelse og dets egne behov her og nu.

Et trygt tilknyttet barn har derimod generel tillid til de voksne (herunder

forsøgslederen) gennem sine indre arbejdsmodeller og vil have en forventning om at det kan

stole på, at det vil få sine behov opfyldt, samt at de voksne generelt holder hvad de lover og

vil være tilgængeligt for det, når det har brug for det. Derfor vil det være forholdsvis nemt for

et trygt tilknyttet barn at udøve selvkontrol ved at vente, fordi det stoler på at det får to

skumfiduser, når forsøgslederen kommer tilbage. Selvom forsøgssituationen er en uvant

situation for barnet, vil det gennem sin trygge tilknytning føle sig modig i sin udforskning af

situationen, og sandsynligvis ikke holde sig tilbage for at gennemføre testen.

For Bowlby handler selvregulering altså ikke så meget om selvkontrol, som om

kvaliteten af tilknytningen og følelsesmæssig tryghed hos barnet, dvs. om tilknytningen er

tryg eller utryg, da et trygt tilknyttet barn vil have internaliseret indre arbejdsmodeller for

hvordan det kan regulere sig selv, og arbejdsmodeller for, at det generelt set kan have tillid til

at de voksne holder hvad de lover. Omvendt vil et utrygt tilknyttet barns indre

arbejdsmodeller sandsynligvis lede barnet til at fokusere på overlevelse og dets behov her og

nu, da barnet har erfaring med at det ikke kan have tillid til at de voksne holder hvad de lover.

5.1.2 Selvkontrol i forhold til affektiv afstemning

Nu vil vi se på selvkontrol med Sterns begreb om affektiv afstemning. Stern ville forstå

selvkontrol som en del af selvregulering, og at gentagne succesfulde affektive afstemninger

vil medføre at barnet udvikler evnen til at regulere sine følelser. Man kan derfor sige med

Sterns blik på Skumfiduseksperimentets forståelse af selvkontrol, at hvis et barn har oplevet

mange situationer med succesfuld affektiv afstemning med sine omsorgspersoner, vil det

være i stand til at kunne regulere sig selv og sin mulige lyst og mulige frustrationer under

Skumfiduseksperimentet og vente med at spise skumfidusen. For Stern handler selvkontrol

altså ikke om at kunne aflede sin opmærksomhed, så man bedre kan holde ud at vente, men

om at kunne regulere sine følelser mens man udskyder sit behov og venter.

Stern beskriver en række ting, som den affektive afstemning har en betydning for,

men han kommer ikke med et entydigt svar på, hvorvidt den affektive afstemning har en
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betydning for barnets udvikling af selvkontrol. Han påpeger dog, at den affektive afstemning

er vigtig i forhold til barnets selvfornemmelse og barnets egen oplevelse af affekter.

Stern mener, at når der sker hyppige fejlafstemninger i stedet for en affektiv

afstemning, vil det påvirke barnets evne til at regulere sine følelser negativt. Barnet får altså

svært ved at regulere sig selv og sine følelser. Man kan heraf udlede, at Stern ville mene, at

hvis et barn har svært ved at regulere sig selv, vil det også have svært ved at udøve

selvkontrol under Skumfiduseksperimentet, og vil ikke vente, men mere sandsynligt spise

skumfidusen med det samme, da barnet vil have svært ved at regulere de følelser af f.eks. lyst

og frustration der højst sandsynligt opstår i situationen.

Det er også muligt at relationen til forsøgslederen har haft en påvirkning af barnet

under eksperimentet. Som beskrevet i empiriafsnittet legede forsøgslederen først med barnet

for at gøre det trygt ved situationen. Hvis der er foregået interaffektivitet i form af at

forsøgslederen har formået at spejle barnet og udvise empatisk lydhørhed overfor barnet, kan

dette have styrket en tryg relation mellem dem. Hvis vi antager, at der kan være sket affektiv

afstemning mellem forsøgslederen og barnet i de ca. 20 minutter de legede sammen, før

skumfidusen og klokken kom frem på bordet, er det muligt at dette påvirkede barnets evne til

selvregulering under eksperimentet i en positiv retning, således at barnet godt kunne vente.

5.1.3 Selvkontrol i forhold til mentalisering

For Fonagy er selvkontrol en del af mentaliseringsevnen, da den ville høre under evnen til at

kunne affektregulere. Fonagy mener også, at selvkontrol og impulskontrol hænger tæt

sammen. I forhold til Skumfiduseksperimentet, hvor barnet skal udøve selvkontrol ved

behovsudsættelse og derigennem bruge sin evne til at regulere sine følelser af lyst og

frustrationen over at skulle vente, ville Fonagy mene at barnets evne til at mentalisere, spiller

ind på den måde, at når barnet igennem mentalisering kan forstå sig selv herunder sin

frustration og forsøgslederens intention, vil det kunne selvregulere og vente til forsøgslederen

kommer tilbage, så barnet kan spise de to skumfiduser. Det vil sige, hvis barnet kan “læse sig

selv” og sine følelser nok til at det kan regulere dem, vil det kunne vente. Og hvis barnet kan

“læse” forsøgslederens intention og mentale tilstand, vil barnet forstå at forsøgslederen

kommer tilbage igen, og at det vil få sine to skumfiduser som ønsket. For Fonagy handler

selvkontrol altså primært om at kunne regulere sine følelser - ikke at mestre mentale

strategier så man kan behovsudsætte.
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5.2 Andet tema: Udfordringer

Det andet tema som vi ser i Mischels beskrivelse af Skumfiduseksperimentet, er et tema om

udfordringer. Et eksempel på en udfordring er den situation, hvor børnene skal prøve at vente

med at spise skumfidusen, der er placeret foran dem på bordet, for bagefter at blive belønnet

med to skumfiduser. Mischel nævner også, udfordringer som deltagerne i eksperimentet

kunne møde senere i livet, nemlig da de var teenagere, voksne og midaldrende. Da de var

teenagere blev de vurderet på udfordringer såsom at udvise selvkontrol i frustrerende

situationer, hvorvidt de gav efter for fristelser, om de nemt lod sig distrahere eller var gode til

at koncentrere sig, om de var selvhjulpne og selvsikre, og om de havde tiltro til deres egen

dømmekraft (Mischel, 2015, 23). Som voksne, da de var mellem 25 og 30 år, blev de vurderet

på hvorvidt de kunne forfølge langsigtede mål, om de tog stoffer, deres uddannelsesniveau,

deres BMI, samt deres evne til at håndtere sociale konflikter med andre, og bevare nære

relationer (Mischel, 2015, 24-25). Da de blev midaldrende, altså i midten af 40’erne, skulle

de udføre nogle kognitive (mentale) opgaver mens de fik MR-scannet deres hjerner, hvor

tanken var at de mentale opgaver var udfordrende (Mischel, 2015, 26). Det er Mischels

antagelse, at man i alle de nævnte situationer som eksempler på udfordringer, har brug for at

udøve en grad af selvkontrol for at kunne håndtere dem.

5.2.1 Udfordringer i forhold til tilknytning

Bowlby ville mene, at et trygt tilknyttet barn er bedre udrustet til at håndtere udfordringer,

forstået som at løse sociale konflikter, da stabile og trygge relationer udgør en beskyttende

miljømæssig faktor. Et trygt tilknyttet barn møder verden med en basal tillid til den og

menneskene i det. Dette er gode forudsætninger for at håndtere udfordringer senere i livet, da

man generelt vil have en forventning om, at tingene nok skal løse sig, og forvente at man kan

få hjælp, når man har brug for det.

Et utrygt tilknyttet barn vil sandsynligvis have sværere ved at håndtere udfordringer

ifølge Bowlby, da barnet ikke har særlig stor erfaring med at tingene går dets vej. Tværtimod

har barnet erfaringer med, at de voksne ofte er ustabile eller utilgængelige, når det har brug

for dem og at barnets behov ofte ikke bliver mødt af forældrene. Det kan f.eks. føre til at

barnet, som voksen, bliver meget urolig og går i panik, hvis det møder uventede situationer

og udfordringer, da de kan opleves som potentielt farlige, og barnets indre arbejdsmodeller

kan give en forventning om, at man ikke vil kunne klare hvad der opleves som en svær
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situation, og at det ikke kommer til at gå godt, men måske tværtimod gå værre. Her ville

Bowlby altså mene, at barnets indre arbejdsmodel skaber en forventning om, at det ikke kan

være sikker på, at få den støtte det har brug for og at barnet er usikker på om det selv kan

klare udfordringen.

Med Bowlbys blik giver det mening for os, at se på den form for udfordringer der

handler om sociale konflikter i relationer, som Mischel nævner, eller mulige problemer med

nære relationer, da det at have gode, nære relationer er et af Mischels parametre for et godt

liv. Her kan man sige, at en tryg versus utryg tilknytning vil have en direkte indflydelse på

måden man indgår i og håndterer relationer på, både som barn og voksen. Da konflikter er en

naturlig del af især nære relationer, kan man sige, at en trygt tilknyttet person vil have bedre

forudsætninger for at løse konflikter og for at skabe nære relationer, da det vil have udviklet

selvtillid og tillid til omverden. Barnets indre arbejdsmodeller vil give barnet gode

forudsætninger for, også som voksen, at skabe og opleve tryghed i sine relationer. Man vil her

have en basal tillid til, at man kan stole på at andre mennesker vil en det godt, og at de vil

være der for en når man har brug for det. I trygge tilknytningsforhold vil

kommunikationsfrihed i samspillet være en faktor, der medvirker til, at man kan løse

konflikter når de opstår, og på en måde der styrker relationen. De indre arbejdsmodeller ved

tryg tilknytning har en fleksibilitet, som muliggør at den kan justeres i forhold til ændringer i

omverden og til barnets udvikling. Denne fleksibilitet kan være en fordel når man skal løse

konflikter i sine relationer.

Omvendt kan man sige at et utrygt tilknyttet barn, har andre forudsætninger for at løse

sociale konflikter og skabe nære relationer. Barnets indre arbejdsmodel for relationer vil have

indflydelse på hvordan det opfører sig, når det møder konflikter i relationer til andre. Her vil

der sandsynligvis være en tendens til at enten forsøge at undgå nærhed og konflikter, eller

ofte opleve uro og ængstelighed omkring relationer, især konflikter, da de kan opleves som

truende for relationen og man kan være bange for at miste den. Der vil sandsynligvis være

færre indre repræsentationer i arbejdsmodellen for hvordan man løser konflikter på en god og

realistisk måde, og for hvordan man skaber og bevarer nære relationer. Fleksibiliteten i en

utryg tilknytning er mindre end ved en tryg, så selvom de indre arbejdsmodeller godt kan

justeres med tiden efter de erfaringer personen gør sig med relationer, vil den ikke blive

modificeret i samme grad som en arbejdsmodel hos en trygt tilknyttet person. Relationer kan

derfor ofte opleves som stress-fyldte og ikke noget der giver en høj grad af tryghed.
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5.2.2 Udfordringer i forhold til affektiv afstemning

I undersøgelserne i den longitudinale del af eksperimentet, bliver udfordringer blandt andet

eksemplificeret ved at være svære valg, som individet kan komme ud for at skulle træffe,

samt det at stå overfor nogle sociale udfordringer, såsom konflikter med andre. Stern påpeger,

at den affektive afstemning bliver problematisk så snart omsorgspersonen udsætter sit barn

for en understimulering, da der her ikke længere vil være tale om affektiv afstemning, men

om en fejlafstemning. Hvis barnet konstant bliver udsat for en undermatching affektivt, og

det i øvrigt er en bevidst handling fra omsorgspersonen, i håb om at fremkalde en bestemt

adfærd eller ændre den - kan det skabe en tvivl hos barnet. Konsekvensen ved det er ifølge

Stern, at barnet kan komme til at tvivle på sig selv, når det skal mærke og fornemme sig selv,

samt vurdere sin egen indre tilstand. Dette er noget, der nemt kan komme til at stå i vejen, når

barnet senere i livet, står over for den type af udfordringer som nævnes i eksperimentet. Det

kan blive en udfordring, at skulle træffe en svær beslutning, stå i et dilemma eller at stå

overfor en social konflikt, hvis barnet har svært ved at fornemme sig selv og dermed svært

ved at vurdere hvordan det har det indeni. Dermed mener vi, at Stern vil mene at

fejlafstemningerne, eller ingen afstemning, er medvirkende til, at barnet senere i livet vil have

svært ved at håndtere de udfordringer det måtte stå over for.

Omvendt ville Stern mene, at succesfuld affektiv afstemning mellem barn og

omsorgsperson, vil medvirke til barnets udvikling af evnen til at mærke og regulere sine egne

følelser og reagere hensigtsmæssigt på dem. Dette kan bidrage til at barnet senere i livet

bliver bedre til at håndtere udfordringer i livet, hvor det oplever svære følelser, da det vil

have evnen til at selvregulere.

5.2.3 Udfordringer i forhold til mentalisering

Fonagy ville mene, at når barnet har en fuldt udviklet mentaliseringsevne ud fra en tryg

tilknytning, vil det give barnet en robusthed, som vil beskytte det, når det møder udfordringer

senere i livet. At kunne håndtere udfordringer handler altså ikke kun om selvkontrol og

mentale strategier, men om meget mere, når man tænker på mentaliseringsevnen. Fonagy

ville mene, at det især er når et barn gentagne gange er blevet mødt med forståelse og

mentalisering fra en forældre/omsorgsperson, at det udvikler evnen til at håndtere

udfordringer i livet som Mischel beskriver dem. Fonagy ville som Bowlby mene, at
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tilknytningen spiller en vigtig rolle i forhold til at håndtere udfordringer i livet, og som Stern

mene, at affektiv afstemning (dvs. kunne regulere sine følelser) også spiller en vigtig rolle.

Fonagy går videre med sit begreb om mentalisering, og ville fremhæve, at når et barn er

blevet mødt med forståelse, spejling og anerkendelse af sine omsorgspersoner - især i sit

følelsesliv - vil det udvikle evnen til at forstå og regulere sig selv, og samtidig kunne forstå

andre menneskers intentioner og følelser. Denne evne kan være særligt værdifuld, når man

oplever sociale konflikter med andre mennesker, og når man udvikler nære relationer med

andre mennesker. Når man forstår at sætte sig ind i andre menneskers sted, samtidig med at

kunne regulere sine egne måske svære følelser i en konflikt, vil man nemmere kunne løse

konflikter og bevare nære relationer.

5.3 Tredje tema: Kognitive færdigheder

Vores tredje tema handler om kognitive færdigheder. Vi ser et gennemgående tema med dette,

da Mischel har et stærkt fokus på mentale strategier i Skumfiduseksperimentet og i høj grad

relaterer evnen til at udøve selvkontrol og behovsudsættelse med at indlære mentale

strategier, både hos børn og voksne.

I forhold til de kognitive færdigheder, beskriver Mischel i den første del af forsøget

f.eks. hvordan nogle af børnene snakkede med sig selv om, hvorvidt de skulle spise den ene

skumfidus eller vente til de to næste. Mischel beskriver, at nogle af børnene prøvede at

gemme skumfidusen væk, så de ikke blev fristet af at kigge på den, hvor andre børn valgte at

flytte fokus ved at finde på sjove adspredelser, såsom at synge eller finde på lege, for at holde

sig fra at tænke på skumfidusen og spise den. Nogle børn skubbede klokken og bakken med

skumfidusen så langt væk fra dem selv på bordet som muligt, mens andre forsøgte sig med at

lukke øjnene, hvis de havde afprøvet alle andre muligheder (Mischel, 2015, 30-31). Dette

kalder Mischel for mentale strategier eller kognitive færdigheder, og han ser dem som et

udtryk for evnen til selvkontrol. Han har generelt særligt fokus på mentale strategier til at

aflede opmærksomheden fra den fristende skumfidus, som han mener udgør en konflikt for

barnet og stresser det til en hvis grad. Det virker altså til, at Mischel har fokus på hvordan

man kan kontrollere sine følelser og impulser via mentale strategier og kognitive færdigheder.

Derudover beskriver Mischel, at forsøgslederne som en del af eksperimentet, talte

med nogle af børnene om, hvad der skulle til for at få tankerne væk fra at spise skumfidusen.

De ville undersøge om mentale strategier til selvkontrol kunne indlæres. Forskerne foreslår

en mental strategi, som gik ud på at, børnene skulle forestille sig, at skumfidusen er en sky
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højt oppe på himlen (Mischel, 2015, 40). Det resulterede i at nogle af børnene ventede med at

spise skumfidusen. På denne måde blev barnets adfærd i eksperimentet sandsynligvis

påvirket af forskerne.

5.3.1 Kognitive færdigheder i forhold til tilknytning

Bowlby siger ikke meget om barnets kognitive færdigheder i den teori vi har medtaget. De

kan måske ses som værende del af de indre arbejdsmodeller, men Bowlby ville have mere

fokus på kvaliteten af tilknytningen og det følelsesmæssige bånd og dets betydning for

barnets udvikling, end på de mentale strategier hos barnet.

Hvis vi ser på den del af mentale strategier, som Mischel beskriver som at kunne

aflede sin opmærksomhed og flytte fokus, ville Bowlby mene, at et utrygt tilknyttet barn kan

have tendens til at fjerne sin opmærksomhed fra sine egne behov, eller have svært ved at

mærke sine behov. Dette vil aflede dets opmærksomhed fra lysten til at spise den skumfidus

der står foran dem, og blive optaget af andre aktiviteter. Bowlby ville altså ikke se det som en

effektiv mental strategi som Mischel gør, men for et udtryk for en utryg tilknytning når barnet

afleder dets opmærksomhed.

Bowlby ville forstå det sådan, at et trygt tilknyttet barn ikke ville distrahere sig selv

og aflede dets opmærksomhed gennem mentale strategier, men at barnet i forsøgssituationen

med at skulle vente på at spise to skumfiduser, mens én skumfidus frister foran dem, ville

evne at regulere sig selv og sine følelser ud fra barnets indre arbejdsmodeller. Disse ville

inkludere erfaringer med at en tryg forældre har hjulpet barnet med at regulere sig selv, når

det havde brug for det, samt en forældre der holdt hvad det lovede. Igen ville det ikke være et

spørgsmål om effektive mentale strategier for Bowlby, men evnen til at selvregulere sine

følelser.

5.3.2 Kognitive færdigheder i forhold til affektiv afstemning

Stern ville mene, at evnen til at udsætte sit behov og styre sin lyst, er en evne der bliver

udviklet i fornemmelsen af det subjektive selv, altså ved den affektive afstemning mellem

barn og omsorgsperson. Dette antages, fordi den affektive afstemning ifølge ham er helt

essentiel for barnets udvikling, især i forhold til at have en indsigt i og viden om sine egne

følelser og fornemmelse for sig selv. I og med, at der i fornemmelsen af det subjektive selv,
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bliver udviklet handleintentioner, mener vi, at Stern ville mene at de kognitive færdigheder

vil blive udviklet og styrket gennem den affektive afstemning, fordi den bidrager til at barnet

udvikler selvfornemmelse, hvorfor barnet gennem affektiv afstemning lærer at mærke og

regulere sig selv og dermed lærer at kunne udsætte sine behov. Man må derfor gå ud fra, at

Stern vil mene at det kræver viden om sine egne følelser, og selvfornemmelse, hvis barnet

skal være i stand til at udsætte sit behov.

I eksperimentet bliver børnene præsenteret for en skumfidus, hvorefter de får at vide,

at hvis de kan vente med at spise den, vil de få to skumfiduser i stedet for. Under en del af

eksperimentet afprøvede Mischel om selvkontrol kunne indlæres, ved at foreslå en andel af

børnene til at forestille sig, at skumfidusen er en sky på himlen, med det formål at få deres

tanker ledt hen på noget andet, end lysten til at spise den ene skumfidus. Lige netop denne

handling, vil Stern formentlig være fuldkommen uenig i, fordi Mischel ifølge Stern, fratager

barnet sin egen indre oplevelse, hvilket kan anses for at være en fejlafstemning. Dette vil

ifølge Stern, skabe en tvivl hos barnet, hvilket kan gøre det svært for barnet at vurdere sin

egen indre tilstand og mærke sine følelser.

Som det er blevet beskrevet i redegørelsen af Sterns teori, kan fejlafstemningerne i

nogle tilfælde være vellykket, dog kun i et hvis omfang. Dette er hvis omsorgspersonen

bevidst fejlafstemmer med barnet, i håbet om at opnå en bestemt adfærd hos barnet. Dermed

kan der her også argumenteres for, at Stern ville mene, at det i forsøgssituationen muligvis er

okay, at påvirke barnet til at forestille sig skumfidusen som værende noget andet og dermed

ændre fokus, fordi det kun er noget der sker i enkelte tilfælde. Han påtaler dog, at en sådan

bevidst fejlafstemning kan komme til at ske i et så overdrevent omfang, at det igen vil

komme til at skabe en tvivl hos barnet omkring barnets egen selvfornemmelse, og i værste

fald kan det få betydning for barnets mentale liv. Da der her i eksperimentet kun er tale om

enkelte tilfælde, hvor Mischel bevidst påvirker børnene, er det ikke sikkert at Stern vil

tillægge det nogen særlig betydning for barnets senere liv - men derfor vil han formentlig

stadigvæk være uenig i handlingen, og mene at der var mere optimale måder at håndtere det

på. Han vil formentlig synes, at det i den situation, vil være mere rigtigt blot at afstemme med

barnet, og lade det have sin egen indre oplevelse af situationen.

Overordnet ville Stern sige, at hvis barnet har oplevet at blive spejlet og set af sine

forældre gennem affektiv afstemning, vil det have udviklet en god evne til at selvregulere.

Derfor kan man sige, at barnet vil være god til at regulere sin lyst til skumfidusen og mulige

frustration over at skulle prøve at vente. Stern ville altså sige, at det ikke handler om mentale

45



Roskilde Universitet Gruppenr.:V2225043539

strategier til at udøve selvkontrol, men om barnets evne til at regulere sine følelser og den

tillid der blev skabt først mellem forsker og barn, fordi der i relationen med tilliden indgik

affektiv afstemning.

5.3.3 Kognitive færdigheder i forhold til mentalisering

Fonagy ville mene, at barnets kognitive færdigheder (mentale strategier), som sætter det i

stand til at behovsudsætte og vente på at det får de to skumfiduser, er en del af

mentaliseringsevnen, især affektregulering. Hvis barnet gennem tilknytningsrelationen har

lært at forstå og regulere sine egne følelser af sine forældre, vil det sætte barnet i stand til at

regulere sig selv i forsøgssituationen. Jo bedre barnets forældre har været til at mentalisere

barnet, altså forstå og læse barnet korrekt, jo bedre evne til mentalisering og selvregulering

vil barnet selv udvikle.

Hvis barnet har haft mindre optimale tidlige omsorgserfaringer, kan disse erfaringer

underminere barnets evne til at bearbejde og fortolke information om mentale tilstande.

Denne information er afgørende for hvis barnet - også senere som voksen - skal kunne

fungere effektivt i mulige situationer i en stressfyldt social verden (Fonagy et al, 2007, 18).

Derfor vil et barn med svækket mentaliseringsevne, sandsynligvis være mindre god til at

håndtere forsøgssituationen, forudsat at barnet ville opleve den som stressende. Det er muligt

at barnet som voksen også vil være mindre god til at håndtere stressfyldte situationer.

5.4 Ligheder og forskelle hos Bowlby, Stern og Fonagy

I dette afsnit vil vi at klarlægge hvad de tre teoretikere, som vi har anvendt i analysen, hver

især lægger vægt på, hvordan de kan forenes og hvor de er forskellige. Da både Stern og

Fonagy trækker på og har videreudviklet Bowlbys tilknytningsteori, er det forventeligt at se

nogle ligheder og forskelle mellem alle tre teorier.

Både Bowlby, Stern og Fonagy opfatter barnet som et socialt væsen, der har brug for

relationen til dets omsorgspersoner og for omsorg fra dem, for at kunne udvikle sig

hensigtsmæssigt. De er også alle tre enige om, at tilknytningen er en medfødt biologisk

kapacitet. Der er dog nuanceforskelle i hvad de hver især lægger vægt på i det medfødte.

Bowlby fremhæver, at tilknytningen skal sikre barnets overlevelse gennem beskyttelse fra en

tryg base via forældrene, og også regulere barnets interaktioner med forældrene. Stern lægger
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vægt på barnets medfødte kapacitet til at indgå i sociale samspil, også primært med barnets

omsorgspersoner (Hart & Schwartz, 2008, 12). Fonagy fokuserer derimod på “barnets

medfødte kompetence til at vide noget om sig selv” (Hart & Schwartz, 2008, 13) og uddyber

forståelsen, ved at antage at barnet har en medfødt evne til at kunne læse og forstå andre, som

skal udvikles (Fonagy et al., 2007, 125).

De tre teoretikere har også det til fælles, at de alle er enige om, at især det tidlige

omkringliggende nære miljø (som de forstår det) om barnet, er afgørende i sin betydning for

barnets udvikling. Særligt interaktionerne mellem barnet og omsorgspersonerne og det

følelsesmæssige bånd i deres relation lige fra barnet er født, mener de alle har stor betydning,

da omsorgspersonerne kan interagere med barnet på en måde der enten støtter eller hæmmer

barnets udvikling (Hart & Schwartz, s. 13).

Et tredje sted hvor vi ser at de tre teoretikere er enige, er at de lægger vægt på, at

samspillet og interaktionerne mellem barn og omsorgspersonerne, danner indre

repræsentationer hos barnet. Det kan ses som en slags indre psykisk struktur, som danner

grundlag for hvordan barnet kommer til at opleve sig selv og omsorgspersonerne - også i

barnets relationer til andre i opvæksten og som voksen senere i livet. Her ser vi dog igen

nuanceforskelle i forhold til hvad de fokuserer på, i deres teori om de indre psykiske

strukturer. De har også forskellige begreber for disse strukturer. Her vil vi diskutere de

forskelle vi ser mellem Bowlbys begreb om arbejdsmodeller, Sterns begreb om indre

repræsentationer og Fonagys begreb om et bearbejdningssystem.

Bowlbys begreb om arbejdsmodeller som generaliserede indre repræsentationer af

barnets interaktioner med forældrene, virker til at være en forståelse som Stern og Fonagy

bygger videre på. Bowlby lægger vægt på, at barnets erfaringer med samspillet med

forældrene internaliseres og danner indre byggestene, som derefter udformer sig i barnets

forståelse af både sig selv og andre. Man kan altså sige, at de internaliserede og

generaliserede indre repræsentationer integreres i barnets psyke til arbejdsmodeller.

Stern anvender også begrebet indre repræsentationer, og mener at barnet skaber dem

via interaktioner med omverden og især omsorgspersonen. Han nuancer det især, ved at

fokusere på dets betydning for udviklingen af barnets fornemmelse af sit selv, og dermed dets

evne til at regulere sine følelser og impulser. Han mener, at det ofte subtile samspil mellem

barn og omsorgsperson (ofte set som moren) via affektiv afstemning, er medvirkende til at

barnet danner repræsentationer, som bevirker at barnet udvikler en fornemmelse af sit selv, og
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en fornemmelse af sig selv sammen med en anden. Stern fokuserer altså mere på, hvilken

betydning de indre repræsentationer har, for udviklingen af barnets evne til at regulere sine

følelser via affektiv afstemning mellem barnet og omsorgspersonen. Barnets indre

repræsentationer bliver dog ikke kun påvirket en vej af omsorgspersonen. Barnet bidrager

også selv til de indre repræsentationer, fordi det ifølge Stern er udstyret med en evne til at

afkode andres adfærd (Hart & Schwartz, 2008, 17). Her er også en forskel fra Bowlby, da

Stern har påvist at barnet har medfødte sociale kompetencer, hvor Bowlby ville sige, at

barnet har et evolutionært drive mod tilknytningsadfærd.

Fonagy er både enig med Bowlby i, at tilknytningskonteksten er rammen for at de

indre repræsentationer bliver dannet, og også enig med Stern i at de indre repræsentationer er

nødvendige for at udvikle affektregulering, altså evnen til at regulere sine følelser. Fonagy

går videre end de to andre, og lægger vægt på mentaliseringsevnen, som især udvikles ud fra

omsorgspersonens evne til at forstå og spejle barnet, samt affektregulere barnet på en relevant

og omsorgsfuld måde. Fonagy antager, at kvaliteten af den især tidlige tilknytning til

omsorgspersonen har afgørende betydning for dannelsen af mentaliseringsevnen, og at

affektregulering forudsætter den senere udvikling af mentaliseringsevnen (Hart & Schwartz,

2008, 222). Udviklingen af bearbejdningssystemet er en forudsætning for udviklingen af

mentaliseringsevnen. Fonagys begreb om et bearbejdningssystem er et indre system som også

dannes via barnets tidlige relationelle miljø og kvaliteten af tilknytningen til

omsorgspersonerne. Fonagy ser det dog mere som et indre system der bearbejder information

fra omgivelserne hos barnet, og fremhæver at barnet gennem dette system mentalt fortolker

dets oplevelser og tillægger dem mening. Barnets evne til at affektregulere påvirker dets evne

til at bearbejde og fortolke dets informationer om mentale tilstande. Barnet opfattelse af

opvækstmiljøet, herunder omsorgspersonerne, er altså afgørende, ligesom evnen til

affektregulering er det hos Fonagy. Til forskel fra Bowlby og Stern, inddrager Fonagy

forholdet mellem genetik og miljø i relation til bearbejdsningssystemet. Fonagy mener, at

barnets fortolkning af dets oplevelser gennem bearbejdningssystemet, har direkte betydning

for om barnets genetiske disposition kommer til udtryk (Hart & Schwartz, 2008, 226).

Vi ser også en parallel mellem hvad Bowlby kalder utryg tilknytning, og Sterns teori

om at det medfører begrænset evne til affektregulering, og Fonagys teori om at det medfører

en begrænset mentaliseringsevne. Her ser vi et eksempel på hvordan både Stern og Fonagy

trækker på Bowlbys tilknytningsteori, og videreudvikler den med to forskellige fokus.
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Markeret affektspejling er en central del af Fonagys teori om mentalisering, og har på

flere måder paralleller til Sterns teori om affektiv afstemning. Stern skelner mellem om der

sker en imitation af barnets tilstand/adfærd eller en afspejling. Han har observeret at der

omkring barnets 9. måned sker et skift i morens spejling af barnet fra imitation til afstemning.

Det er på dette tidspunkt i barnets udvikling vigtigt, at der er lidt forskel i spejlingen fra

omsorgspersonen og barnet, og at det ikke er en fuldstændig identisk spejling. Herved kan

barnet udvikle en bevidsthed om dets egne følelser og at der kan være forskel på dets egne og

omsorgspersonens følelser (Fonagy et al., 2007, 176-177). Sterns teori synes dog at fokusere

mere på, at affektiv afstemning handler om det fællesskab barnet og omsorgspersonen kan

opleve i spejlingen, hvor Fonagy har mere fokus på at markeret affektspejling har til formål at

udvikle selvregulering hos barnet.

5.5 Oversigt over processen fra tilknytning til selvregulering

I dette afsnit vil vi præsentere en grafisk fremstilling af en model vi har udviklet, som

illustrerer hvordan de forskellige centrale led i processen med udviklingen af evnen til

selvregulering forløber, set i forhold til tilknytningen. Modellen opstod under arbejdet med

analysen, og da vi sammenlignede vores tre teoretikere. Vi vil nu først redegøre for hvordan

vi mener modellen kan forstås, og derefter vil vi reflektere over hvorvidt noget af processen

også kan gå den anden vej.

Vores model dækker over alle tre teoretikere; Bowlby, Stern og Fonagy og kan derfor

også ses som et model over, hvad de tre teoretikere har til fælles i deres forståelse af

udviklingen af evnen til selvregulering i forhold til tilknytningens relationelle karakter.

Processen forløber således:

Barnet har interaktioner med omsorgspersonerne → barnet danner indre repræsentationer →

barnet skaber en indre model/struktur for selvregulering baseret på interaktionerne → barnet

bliver med tiden i stand til at selvregulere.

Sat op i en grafisk fremstilling, ser processen således ud:
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Figur 1:

Som nævnt i forrige afsnit, vil de tre teoretikere lægge vægt på forskellige elementer i

processen, og de ville have forskellige meninger om, hvordan detaljerne i processen foregår,

f.eks.. ville Bowlby fokusere på kvaliteten af tilknytningen og sige at modellen viser

processen med internalisering og integrering af indre repræsentationer til de bliver

generaliseret over i arbejdsmodeller, mens Stern og Fonagy også ville fremhæve at det

følelsesmæssige aspekt er vigtigt, og Fonagy ville tilføje, at det er centralt at forældrene kan

mentalisere barnet, dvs. læse det korrekt. Men helt overordnet set, er de altså alle tre enige

om disse led i processen.

Det er interessant at reflektere over, hvorvidt pilene i modellen også kan pege den

anden vej. Kan noget af modellen vendes om, således at den viser at nogle af leddene også

løber den anden vej?

Ja, det mener vi godt at modellen kan. Man kan f.eks. sige, at når barnet danner indre

repræsentationer af dets interaktioner med omsorgspersonen, vil det danne indre

arbejdsmodeller (ifølge Bowlby), som igen kan yderligere nuanceres af nye indre

repræsentationer, som kommer til når barnet får nye erfaringer i nye situationer med nye

personer.

Man kan også sige, at når barnet selvregulerer kan denne erfaring virke ind på barnets

indre model og indre repræsentationer og forstærke, opdatere eller nuancere dem. Hvis barnet

er trygt tilknyttet og det selvregulerer uden problemer i forskellige situationer, vil disse

erfaringer bekræfte, forstærke og nuancere dets indre modeller og repræsentationer. Det

samme kan ske for et barn, der er utrygt tilknyttet, og som i mindre grad har succes med at
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selvregulere. Her kan der også ske en forstærkning af den utrygge tilknytning og de indre

arbejdsmodeller.

De tre teoretikere er også enige om at det er muligt at ændre en utryg tilknytning og

de indre arbejdsmodeller. Her kan man også bruge modellen til at vise hvordan processen

også kan gå den anden vej. Hvis et utrygt tilknyttet barn oplever en situation, hvor det er

lykkedes med at selvregulere eller det bliver succesfuldt reguleret følelsesmæssigt af en

anden person, som er i stand til at se det, kan dette gå ind og ændre på dets indre modeller og

repræsentationer. Der er således en vis fleksibilitet i tilknytningsmønstrene, dog er en tryg

tilknytning mere fleksibel end en utryg, som vil tage længere tid om at ændre sig.

Derfor kan processen også se sådan ud, her i en ny grafisk fremstilling:

Figur 2:

5.6 Delkonklusion på analysen

I dette afsnit vil vi konkludere på vores analyse ved at opsummere vores hovedpointer,

herunder vores centrale konklusioner om forskelle og ligheder hos de tre teoretikere. Vi har

delt det op i de tre analysetemaer for overskuelighedens skyld.

5.6.1 Opsummering af analysetema 1: Selvkontrol

I vores analyse kom vi frem til, at både Bowlby, Stern og Fonagy ser anderledes end Mischel

på, hvad der sker i Skumfiduseksperimentet, når børnene enten venter eller ikke venter med

at spise skumfiduser, og hvad selvkontrol handler om. For Mischel handler selvkontrol

primært om behovsudsættelse og at måden man kan udøve selvkontrol på er via mentale
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strategier, som afleder ens opmærksomhed fra det som stresser. Mischel er dog enig med

vores tre teoretikere om, at barnets tilknytning til dets forældre (især moren) har betydning

for dets evne til selvkontrol, da han i sin forståelse af rødderne til selvkontrol trækker på

Bowlbys tilknytningsteori. Dog mener Mischel også, at selvkontrol kan læres, også som

voksen, gennem indlæring af effektive mentale strategier, primært til at aflede ens

opmærksomhed med henblik på at regulere sine følelser.

I analysen med Bowlbys teori om tryg / utryg tilknytning fandt vi, at tryg tilknytning

sætter barnet bedre i stand til at selvregulere, og dermed udøve selvkontrol, mens at utryg

tilknytning nedsætter eller reducerer barnets evne til at selvregulere. Tryg / utryg tilknytning

har også betydning for hvorvidt barnet har tillid til verden og de voksne omkring det, og dette

kan have indflydelse på barnets adfærd i Skumfiduseksperimentet. Et trygt tilknyttet barn vil

have en generel tillid til de voksne (forsøgslederen), som bevirker at det stoler på, at

forsøgslederen vil komme tilbage i rummet med de to skumfiduser, hvis barnet venter.

Bowlby ville således mene, at det er derfor barnet kan vente, sammenholdt med at barnet kan

selvregulere, da den trygge tilknytning har støttet barnet i denne evne. Omvendt forholder det

sig med et utrygt tilknyttet barn, som vil have tendens til ikke at stole på, at de voksne holder

hvad de lover. Derfor vil barnet reagere på Skumfiduseksperimentet ved at fokusere på dets

overlevelse og behov her og nu, og spise den første skumfidus med det samme. Vi fandt altså

at Bowlby ville mene, at selvregulering ikke handler om selvkontrol, men om kvaliteten af

tilknytningen.

Stern forstår derimod selvkontrol som en del af selvregulering. I analysen fandt vi, at

for Stern handler selvkontrol ikke om at kunne aflede sin opmærksomhed, som Mischel ser

det, men om at kunne regulere sine følelser, mens man udskyder sit behov eller lyst til en

skumfidus. Hvis barnet har oplevet hyppige fejlafstemninger, vil barnet få sværere ved at

regulere sine følelser og dermed sværere ved at udøve selvkontrol. Derfor ville Stern mene, at

dette ville være forklaringen på, hvis barnet spiste skumfidusen med det samme. Stern ville

mene, at relationen til forsøgslederen kan spille en rolle, hvis der i de ca. 20 minutters leg

med forsøgslederen inden eksperimentet, foregik affektiv afstemning. Dette kan have

påvirket barnets efterfølgende evne til selvregulering i positiv retning. Stern mener altså at

barnets sociale miljø også påvirker barnets evne til selvregulering, og at det centrale i

eksperimentet ville være at det handler om affektregulering. Dog ville Stern være enig med

Bowlby i at kvaliteten af tilknytningen spiller en rolle for barnets udvikling, men Stern ville

som sagt fokusere på den rolle som regulering af følelserne spiller.
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Fra Fonagys synspunkt fandt vi at selvkontrol er en del af mentaliseringsevnen, og at

det ligesom hos Stern, hører ind under affektregulering. Fonagy uddyber i forhold til Stern,

og ville sige, hvorvidt om barnet spiser skumfidusen eller ej, handler om hvorvidt det er

blevet mentaliseret af dets omsorgspersoner, og om det kan mentalisere i situationen. Det vil

sige hvorvidt barnet forstår sig selv og forsøgslederens intention, i hvilket fald barnet ville

kunne selvregulere og vente. Fonagy mener altså som både Bowlby og Stern, at selvkontrol

ikke handler om mentale strategier, men om tryg tilknytning og affektregulering, men især,

og også om mentaliseringsevnen.

5.6.2 Opsummering af analysetema 2: Udfordringer

I analysen af det andet tema så vi især på den longitudinale del af eksperimentet, da temaet

udfordringer dækker over både den første del af eksperimentet med de 4-5 årige børn og den

sidste del, som følger en del af forsøgsdeltagerne tre gange frem til de er i midten af 40’erne.

Vi så altså både temaet i eksperimentet om børn og voksne, og hvordan det kan analyseres i

forhold til børn som voksne.

Selvom de tre teoretikere vægter forskelligt i måden de mener det foregår på, fandt vi,

at de alle generelt mener, at når udviklingen hos barnet er forløbet på en støttende og

omsorgsfuld måde, bevirker det at barnet er bedre udrustet til at håndtere udfordringer, både

som barn og som voksen. Er det modsatte tilfældet, påvirker det evnen til at håndtere dem

negativt og på en begrænsende måde. I analysen af eksperimentet fandt vi dog kun dette

udtrykt i forhold til sociale konflikter forstået som udfordringer i relationer, og problemer

med nære relationer.

Hos Bowlby så vi, at en tryg tilknytning generelt gør barnet bedre udrustet, fordi

barnet har fået en basal tillid til verden og andre mennesker. I forhold til eksperimentet vil en

tryg tilknytning bevirke, at man har bedre forudsætninger for at løse relationelle konflikter, da

trygheden giver en kommunikationsfrihed som kan facilitere konfliktløsning. Fleksibiliteten i

de indre arbejdsmodeller, gør at man bedre kan tilpasse sig situationen og opdatere dem til

den nuværende virkelighed, så de med tiden øger nuanceringen i de indre arbejdsmodeller.

Omvendt så vi, at en utryg tilknytning sandsynligvis gør det generelt sværere at

håndtere udfordringer. I forhold til eksperimentet, så vi at man ved relationelle konflikter

sandsynligvis vil søge at undgå nærhed og konflikter, og reagere med uro og ængstelse. I

forhold til uforudsete situationer, er det sandsynligt at man vil reagere med angst og panik, da

man kan være usikker på om man kan klare dem. Ved utryg tilknytning ser man en mindre
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grad af fleksibilitet i de indre arbejdsmodeller, og det gør det sværere at opdatere dem, og

dermed sværere at være fleksibel generelt når man møder udfordringer. Man vil i stedet være

mere tilbøjelig til at reagere ud fra de forventninger som de indre arbejdsmodeller skaber.

I analysen med Sterns begreb om affektiv afstemning i forhold til udfordringer, fandt

vi at en succesfuld affektiv afstemning vil bevirke at barnet udvikler en evne til at mærke og

regulere sine følelser, og at dette kan medføre at barnet bliver godt udrustet til at håndtere

udfordringer med især svære følelser involveret. Hyppige fejlafstemninger vil derimod

bevirke at barnet får sværere ved at mærke sig selv og vurdere sin indre tilstand. Derfor kan

det være svært for barnet at håndtere udfordringer som sociale konflikter.

Hos Fonagy så vi, som hos Stern, at evnen til affektregulering spiller en betydelig

rolle for evnen til at håndtere udfordringer, og som hos Bowlby, at kvaliteten af tilknytningen

også spiller ind. En fuldt udviklet mentaliseringsevne giver barnet en robusthed over for

livets udfordringer, og Fonagy mener, at mentaliseringsevnen er særlig vigtig for at håndtere

dem. Barnet bør ifølge Fonagy være blevet mødt med forståelse og mentalisering af

forældrene for at udvikle evnen til at håndtere udfordringer, og er barnet ikke blevet dette,

påvirker det evnen til at håndtere udfordringer negativt og på en begrænsende måde, da

mentaliseringsevnen begrænses.

Vi fandt altså, at ingen af de tre teoretikere mener, at evnen til at håndtere

udfordringer i livet, både som barn og voksen, handler om selvkontrol som Mischel mener,

men derimod om især det trygge følelsesmæssige bånd barnet har til forældrene og om evnen

til selvregulering, især regulering af følelser.

Derudover fandt vi i forhold til eksperimentet, at vi kun kunne sige noget specifikt i

forhold til problemer og konflikter i relationer og uforudsete situationer, men ikke noget bredt

om alle de forskellige eksempler på udfordringer som Mischel har medtaget i sit eksperiment.

Dette kan skyldes at Mischels forståelse af udfordringer er for bred, og at de mange variabler

kan give forskellige resultater, som øger usikkerheden af Mischels konklusion.

5.6.3 Opsummering af analysetema 3: Kognitive færdigheder

I analysen af vores tredje tema, undersøgte vi hvordan vores tre teoretikere ville se på det at

kunne kontrollere sine følelser og impulser via mentale strategier, når man står overfor en

fristende skumfidus eller en på anden vis stressende situation, primært ved at aflede sin

opmærksomhed. Her så vi også, at vores tre teoretikere ikke ville forstå det som effektive
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mentale strategier som Mischel, men lægge vægt på selvregulering af følelserne først, frem

for mental kontrol. Igen så vi at vores tre teoretikere lagde vægten forskellige steder i

overensstemmelse med deres fokus i deres teorier.

Bowlby ville mene at det ikke handler om mentale strategier, men om det

følelsesmæssige bånd og om selvregulering af følelser. Her fandt vi igen, at en tryg

tilknytning medfører at barnet formår at regulere sig selv og sine følelser, mens en utryg

tilknytning kan bevirke at man fjerner fokus fra egne behov, så fokus på skumfidusen afledes

og man bliver optaget af andre ting. Bowlby ville sige, at denne afledning af

opmærksomheden ikke er et udtryk for en effektiv mental strategi som Mischel, men for

utryg tilknytning hos barnet.

I analysen med Sterns begreb om affektiv afstemning, fandt vi at Stern mener, at det

at aflede barnets opmærksomhed (her fra forsøgslederen til barnet) vil være et udtryk for en

fejlafstemning, da man fratager barnets indre oplevelse, hvilket er forkert at gøre. Man må

formode, at hvis man afleder sin egen opmærksomhed, på en måde hvor man fratager sig selv

sin indre oplevelse, f.eks. opmærksomhed på hvad man mærker og hvilke følelser man har,

ville Stern også mene, at det var forkert, og sandsynligvis et resultat af hyppige

fejlafstemninger da man var barn.

Hos Fonagy så vi også et fokus på affektregulering som hos Stern og Bowlby, da

Fonagy mener at kognitive færdigheder er en del af mentaliseringsevnen. Fonagy ville mene,

at hvis barnet har haft mindre optimale omsorgserfaringer, kan det underminere evnen til at

bearbejde og fortolke information om mentale tilstande.

I analysen fandt vi altså, at Fonagy ville mene, at selvregulering handler om både

tilknytning (som Bowlby), affektiv afstemning (som Stern) og mentaliseringsevnen. Fonagy

mener, at evnen til at regulere sine følelser og til mentalisering ikke er medfødt, men udvikles

i samspillet med barnets omsorgspersoner og præges af dets opvækstmiljø. Desuden mener

Fonagy, at vi først lærer at regulere vores følelser, og derefter udvikler kognitive færdigheder

som et led i udviklingen af mentaliseringsevnen.

Vi ser således et emne med to forskellige synsvinkler ud fra vores analyse af Mischels

eksperiment med Bowlby, Stern og Fonagy - et overordnet emne om mentale strategier til

selvkontrol eller regulering af følelser til selvregulering. I dette emne ligger også en mere

overordnet forskel i opfattelsen af hvorvidt tankerne (dvs. det mentale/kognitive) eller

følelserne/det affektive kommer først i barnets udvikling og i den voksnes bevidsthed.
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Opsummerende fandt vi i vores analyse andre forklaringer end Mischels konklusion:

at en høj grad af selvkontrol hos børn fører til et godt liv som voksen, og at selvkontrol kan

udøves gennem mentale strategier. Vi fandt, at det ikke handler om selvkontrol, men om

kvaliteten af tilknytningen, og om evnen til at regulere sine følelser, hvilket kan ses som et

udtryk for selvregulering. Udøvelsen af selvkontrol kommer ikke fra mentale strategier, men

fra selvregulering (herunder selvkontrol), da udviklingen af dette hænger sammen med

følelsesmæssig tryghed fra tryg tilknytning, succesfuld affektiv afstemning og mentalisering

fra en forældre, altså at man som barn bliver mødt med forståelse og omsorg af ens

omsorgspersoner.

I forhold til om man får et godt liv, hvis man har en høj grad af selvkontrol, var det

svært at sige noget i dybden generelt om dette, fordi Mischels forståelse af udfordringer er for

bred. Derfor kan vi i analysen af eksperimentet kun sige noget meningsfuldt om dette i

specifikke eksempler, nemlig relationer og uforudsete situationer. Vi fandt overordnet, at de

tre teorier generelt siger, at tryg tilknytning, succesfuld affektiv afstemning og veludviklet

mentalisering alle vil være faktorer, der bidrager til at man succesfuldt udvikler evnen til

selvregulering (herunder selvkontrol) og regulering af følelser, og bliver bedre udrustet til at

møde udfordringer i livet, både som barn og voksen. Vi mener dog ikke at man herfra kan

generalisere til om dette vil medføre, at man får et godt liv som voksen, da der er for mange

variabler til at kunne sige, at vi ser en sammenhæng her.

6.0 Diskussion
I det følgende afsnit vil vi udarbejde projektets diskussion, som indeholder fire afsnit.

Først vil vi diskutere ved hvorvidt tilknytningsteorien fremstår for endimensionel -

særligt i forhold til aspektet om definitionen af omsorgsperson. Dette vil vi gøre med

udgangspunkt i Judy Dunns teori, der netop siger, at den nuværende forskning inden for

tilknytning er for snæver - hvorfor vi vil gøre brug af hendes synspunkter og begreber i denne

sammenhæng.

Vi vil dernæst forholde os kritiske til relevante elementer i Skumfiduseksperimentet,

herunder muligheden af Mischels objektivitet i hans metode i eksperimentet. Denne kritik vil

herefter blive diskuteret med en videnskabelig artikel af Celeste Kidd, som har foretaget

forsøg, der kritiserer Skumfiduseksperimentet og mener at det ikke kun handler om
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selvkontrol, men at børns antagelser om miljøet også spiller en rolle. I denne sammenhæng

vil vi desuden også drage en parallel til Judy Dunn.

Til sidst vil vi diskutere et børnesyn som vi mener fremgår i Mischels eksperiment,

som formentlig har været et alment syn for den tid, da han udførte første del i 1968-1974.

6.1 Diskussion af tilknytningsteorien med Judy Dunn

I det følgende afsnit vil vi foretage en kritisk diskussion af tilknytningsteorien, med

udgangspunkt i Judy Dunns kritik af, at den på nogle områder virker for entydig og

endimensionel. Det er særligt definitionen af omsorgspersonen, som Dunn stiller sig kritisk

overfor, ved at diskutere om der kan være flere vigtige personer for barnet, som har betydning

for dets tilknytning end forældre-barn relationen. Vi ønsker også at diskutere hvorvidt især

Bowlbys teori, lever op til at bryde med Freud og den psykoanalytiske tradition.

Dunn ser på, at barnet bevæger sig i forskellige kontekster, udover forældre-barn

konteksten i familien, med relationer til søskende og jævnaldrende venner, som også har

betydning for barnets tryghed i tilknytningen. Er det muligt at forstå tilknytning som at barnet

er i et netværk af relationer, hvor trygheden bliver grundlagt? Dette mener vi, at Judy Dunns

sociokulturelle vinkel kan bidrage med at nuancere for os, i vores undersøgelse af

tilknytningens betydning for selvregulering.

Derudover ønsker vi også, at diskutere hvorvidt tilknytningsteorien er for

endimensionel i sine konklusioner, herunder hvilke fejl og mangler, den ifølge Judy Dunn

måtte besidde.

Dunn beskriver børns relationer som værende komplekse og meget individuelle,

hvilket giver hende anledning til at kritisere den forskning omkring tilknytning, der primært

fokuserer på forældre-barn relationen. Dette betyder dog ikke, at hun ikke anerkender

vigtigheden af denne relation, men at hun mener, at relationernes kompleksitet fortjener

større opmærksomhed. Det er særligt med henblik på barnets relation til søskende og venner,

at Dunn begrunder sin teori, da hun mener at disse er relationer, der i høj grad også har

betydning for barnets tilknytning. I hvert fald kritiserer Dunn deres teorier for at være for

snævre, netop fordi de ikke inddrager det flerkontekstuelle perspektiv.

Ud over at mene at de er for snævre i deres teori omkring omsorgspersonen, kritiserer

Dunn desuden også deres teorier for, ikke at fokusere på og anerkende barnets senere

udvikling i dets opvækst. Både Bowlby, Stern og Fonagys teori lægger stor vægt på
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spædbarnsalderen og barnets tidlige år, hvilket ifølge Dunn ikke er tilstrækkeligt, fordi

barnets udvikling i takt med at det bliver ældre også spiller en central rolle, i forhold til

hvilken betydning det har for barnets relation til sine forældre, og dermed også kvaliteten af

tilknytningen. Her påpeger Dunn, at barnets relation til dets forældre forandrer sig i takt med

at barnet udvikler sig, hvilket er et aspekt hun savner i de tre andre teoretikeres teorier.

Barnets relation til sine forældre forandrer sig ifølge Dunn, fra spædbarnsalderen i takt med

at barnet udvikler sig - hvilket gør at barnet ikke længere er afhængig af sine forældre på

samme måde, som når det er spæd. I spædbarnsalderen er barnet afhængig af sin

omsorgsperson, til at opfylde de basale menneskelige behov, hvilket er en afhængighed der

ikke er til stede på samme vis, i takt med barnets udvikling. Dunn mener med dette, at der i

barnets udvikling opstår nye dimensioner, blandt andet selvtilkendegivelse (Dunn, 1998,

135), som afspejler, at barnets sociale forståelse vokser. Denne voksende forståelse, kan være

medvirkende til, at barnets nære relationer får et nyt individuelt mønster, i takt med dets

udvikling (Dunn, 1998, 135), muligvis fordi barnets forståelse for andre omkring sig, ændrer

sig. Dunn mener altså, at de tre andre teoretikeres teorier, ikke er følsomme over for de

udviklingsmæssige forandringer som barnet måtte gennemgå (Dunn, 1998, 135).

Ved at anerkende netop dette aspekt, lægger Dunn også op til, at hendes teori også kan

rumme relationer, der rækker ud over det familiære og venskabelige plan. En anerkendelse af,

at barnets relationer ændres med udviklingen, hænger desuden sammen med det begreb som

Dunn bruger om netop det at indgå i forskellige sociale samspil - nemlig social peers (Dunn,

1998). Heraf kommer også begrebet barnets flerkontekstuelle verden, som fint beskriver,

hvad Dunns teori fokuserer på - og det er netop også det aspekt hun kritiserer de tre

teoretikere for ikke at tage højde for. Alle tre teoretikere er enige om, at mennesket er født

socialt, og Stern mener sågar, at barnets dannelse af indtryk af den sociale verden er medfødt,

hvorfor han vælger i sin teori at fokusere på spædbarnsalderen, hvilket ifølge Dunn er et for

snævert fokus.

I Bowlbys tilknytningsteori skelner han mellem tryg og utryg tilknytning, hvilket

Dunn også mener bliver for snævert, fordi hun mener man også bør overveje andre aspekter

end tryghedsdimensionen, når kvaliteten af relationen mellem barn og forældre skal

undersøges (Dunn, 1998, 32). Det er altså ifølge Dunn ikke muligt, at vurdere tilknytningens

kvalitet, blot ved at bedømme tilknytningen som værende tryg eller utryg. Dette begrunder

Dunn med, at forældre-barn relationen i høj grad varierer fra familie til familie (Dunn, 1998,

32), hvilket heller ikke er et aspekt som hverken Bowlby, Stern eller Fonagy tager højde for i
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sine teorier. Udover tryghedsdimensionen, omfatter barnets relationer til andre, et bredt

spektrum af forskellige dimensioner (Dunn, 1998, 134). Her nævner Dunn dimensioner som:

“forbundethed, fælles humor, magtbalance, intimitet og fælles positive følelser” (Dunn, 1998,

134). Alle sammen dimensioner som ifølge Dunn også viser sig at være relevante. Det

handler altså om mere end bare tryghed, for at vurdere kvaliteten af en tilknytning, hvorfor

hun mener, at man bør udvide den referenceramme der er blevet sat, med hensyn til at

undersøge relationerne, med det formål at kunne vurdere arten af relationen samt dens

udviklingsmæssige konsekvenser (Dunn, 1998, 134). Faktisk mener Dunn, at der skal helt

nye og alternative metoder og synspunkter til, hvis man ønsker at afklare hvorledes den

tidlige forældre-barn relation har en indvirkning på barnets senere udvikling (Dunn, 1998,

38). Hun påtaler således, at den tilknytningsteori som Bowlby har udviklet, og som Stern og

Fonagy senere har videreudviklet, behøver en nuancering, for at kunne indfange relationernes

kompleksitet og flere dimensioner ved relationer, og dermed kunne vurdere kvaliteten af en

tilknytning.

I John Bowlbys tilknytningsteori betegner han oftest omsorgspersonen som værende

moren, hvilket ifølge Dunn heller ikke er tilfredsstillende. Dette skyldes, at begge parter

ifølge Dunn, bidrager til relationens kvalitet (Dunn, 1998, 135). Dette er desuden også et

aspekt, der afspejler at teorien om forældre-barn relationen i hans teori, har rødder i den

psykoanalytiske tradition (Dunn, 1998, 135). Derfor er det muligt at Dunn vil stille

spørgsmålstegn ved hvorvidt at især Bowlby bryder med Freud og den psykoanalytiske

tradition og dermed også hvorvidt han tilhører den psykodynamiske. Måske vil hun mene, at

han bevæger sig i en psykodynamisk retning, men ikke giver sig helt hen til den, fordi

Bowlby stadigvæk lader definitionen af omsorgspersonen være givet på forhånd, som

værende en forælder, endda ofte en mor, og dermed ikke anerkender barnet og ser på det i den

kontekst det fremtræder i. Så snart at Bowlby på forhånd antager, at barnets omsorgsperson er

en mor eller far, er det noget han har konstrueret på forhånd, hvilket Dunn måske vil mene

læner sig mere op ad den psykoanalytiske tradition, der jo er af den overbevisning at barnet er

konstrueret på forhånd.

6.2 Kritikpunkter til Skumfiduseksperimentet

I dette afsnit vil vi med tre nedslagspunkter foretage en kritisk diskussion af

Skumfiduseksperimentet. Vi vil først diskutere, om omgivelserne kan siges at have en
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indvirkning på forsøgsdeltagernes adfærd. Dernæst vil vi diskutere, at Mischel ikke har taget

forbehold for den socioøkonomiske baggrund hos de 550 børn fra Stanford Nursery School,

der deltog i første del af eksperimentet, for til sidst komme ind på, at hans gruppe af

forsøgsdeltagere i den opfølgende, longitudinale del af forsøget, kun havde 25 deltagere fra

den oprindelige børnegruppe på Stanford. Vi vil her diskutere om det kan give problemer

med generaliseringen af hans resultater.

Vi har valgt disse tre nedslagspunkter, fordi vi i vores undersøgelse, som nævnt i

problemfeltet, ønsker at forholde os kritisk til Mischels tilgang til og konklusion på

eksperimentet, da vores formål med vores undersøgelse er, at bidrage til forskningsfeltet, ved

at nuancere forskningen om tilknytningens betydning for selvregulering gennem en analyse

af eksperimentet. I Mischels forsøgsopstilling er der ikke taget forbehold for hvordan

omgivelserne kan påvirke børns adfærd, dvs. at børnenes adfærd i Overraskelsesrummet kan

være forskellig fra deres adfærd uden for eksperimentets rammer. Hvis man observerede

børnene i deres vante sammenhæng f.eks. derhjemme, kan det være forsøget ville få et andet

udfald, da deres adfærd ville være anderledes. Det eneste Mischel beskriver, at han gjorde for

at modvirke, at børnene kom ind i en ny og uvant situation, var at lege med børnene først i ca.

20 minutter for at gøre dem trygge. Børnene har derudover ingen indflydelse på

eksperimentet i form af de valg de kan træffe under testen, f.eks. har de ikke mulighed for at

lege med deres legetøj, mens de venter eller lignende. Det er muligt at børnene ville opføre

sig anderledes, hvis de selv havde indflydelse på hvordan de ville vente, og at de ville vente

længere eller kortere tid.

Mischel tager ikke forbehold for i hans konklusion på Skumfiduseksperimentet, at

børnenes socioøkonomiske baggrund kan spille ind. Alle forsøgsdeltagerne er børn af

medarbejdere på Stanford University, som går i universitetets børnehave Bing Nursery

School. Han nævner, at de senere foretog samme eksperiment med bl.a. børn i Bronx, USA

og i Chile, og at de fik tilsvarende resultater. (Mischel, 2015, 18, 25). Derfor mente han godt,

at kunne generalisere hans resultater til at gælde for alle børn. Men da han kun har medtaget

børn fra Stanford Nursery School i den senere opfølgende del, er hans gruppe af

forsøgsdeltagere for ensartet og kan kun siges at gælde for de børn der deltog med deres

socioøkonomiske baggrund. Det er derfor i høj grad usikker om hvorvidt han kan lave den

generalisering. Derudover er der andre forskere, der har undersøgt en gruppe med en anden

socioøkonomisk baggrund, nemlig børn af enlige mødre, som ikke har færdiggjort college i
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USA. Denne gruppe forskere fandt ikke samme resultater som Mischel (Watts et al., 2018),

og kan derfor ikke bekræfte hans forsøg.

I det sidste diskussionspunkt forholder vi os kritisk overfor hvordan Mischel kan

komme med en generalisering, da der under teenager, voksen og middelalder-delene af det

longitudinale skumfiduseksperiment, kun bliver udvalgt et lille udsnit på 25 personer fra de

oprindelige 550 forsøgsdeltagere. Kritikken vil derfor her gå på, at 25 personer ikke er nok til

at generalisere ud fra. Dette skaber endnu en usikkerhed om Mischels konklusion.

6.3 Celeste Kidds kritik af Skumfiduseksperimentet

For at understøtte de kritikpunkter vi har nævnt i forrige afsnit, om at børnenes

socioøkonomiske baggrund og barnets omgivelser og sociale miljø også kan have betydning

for evnen til selvkontrol, har vi i dette afsnit valgt at inddrage Celeste Kidds (forsker i hjerne-

og kognitionsvidenskab) forsøg: “Rational snacking: Young children’s decision-making on

the marshmallow task is moderated by beliefs about environmental reliability” (Kidd et al.,

2012). Det skal nævnes, at vi er klar over, at man ikke kan generalisere ud fra Kidds forsøg,

da hun kun har valgt 28 børn til forsøget, men vi har valgt at inddrage hendes forsøg, da vi

mener, hun har nogle interessante pointer.

Celeste Kidd opstillede et forsøg, der på sin vis minder meget om Walter Mischels

Skumfiduseksperiment. Kidd fik inspirationen til forsøget, efter hun havde været frivillig på

et herberg, hvor hun så en lille pige med en slikkepind. Da pigen skulle til at spise

slikkepinden, stjal en ældre dreng den fra hende. I stedet for at græde virkede hun ikke

påvirket af det, hvilket gav Kidd anledning til en undren over den reaktion. Hun indså, at

børnene på herberget sandsynligvis ikke blev kede af det, når de fik stjålet noget, fordi de

havde tilpasset sig upålideligheden i deres omgivelser (Castillo, 2012). I forhold til dette,

begyndte Kidd at stille spørgsmålstegn ved om dét at behovsudsætte, afspejler forskelle i

evnen til selvkontrol, eller om det også kan have noget at gøre med barnets opfattelser af

verden (Kidd et al., 2012).

I to grupper med 14 børn i hver, i alderen 3-5 år, hvor hun kalder den første gruppe for

“the unreliable” og den anden for “the reliable”, undersøgte hun hvordan børnene vælger at

handle i situationen med skumfidusen, som hun senere i forsøget satte dem i (Kidd et al.,

2012). Inden Kidds forsøg med skumfidusen, bliver børnene sat i et rum, hvor de skal
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dekorerer deres egen kop. Til at dekorerer koppen, får børnene valget mellem enten at bruge

farveblyanter eller klistermærker. Vi vil dog kun redegøre for situationen med

farveblyanterne, da begge valgmuligheder havde samme koncept, og udkomme. Hvis barnet

valgte farveblyanterne til at dekorere sin kop, fik det et sæt indpakket og brugte blyanter, men

hvis det kunne vente i 2.5 minut, uden at bruge det første sæt farveblyanter, kom

forsøgslederen tilbage med et andet og bedre sæt farveblyanter, som barnet så kunne bruge til

at dekorere koppen med. Her observerede Kidd, at alle børnene formåede at vente de 2.5

minutter på at forsøgslederen kom tilbage, hvilket så betød at de ville få et bedre sæt

farveblyanter. Men da Kidd ville undersøge, om man kan påvirke børns valg og handlinger,

vælger hun her at give følgende kommentar til ‘the unreliable’; “I’m sorry, but I made a

mistake. We don’t have any other art supplies after all. But why don’t you just use these

instead?” (Kidd et al., 2012). Hun gav altså ikke de bedre farveblyanter til denne gruppe

alligevel. ‘The reliable’ gruppen fik som lovet bedre farveblyanter efter de 2.5 minutter.

Direkte efter forsøget med farveblyanterne begyndte Skumfiduseksperimentet. Her

opstillede Kidd forsøget på samme måde som Mischel. Kidd observerede at ‘the unreliable’

gruppen ventede gennemsnitligt 3 minutter og 2 sekunder, hvor ‘the reliable’ derimod

ventede 12 minutter og 2 sekunder på at spise skumfidusen. Altså var der en signifikant

forskel på tiden mellem de to grupper, og Kidd kunne konkludere at børnenes evne til

selvkontrol (dvs. at behovsudsætte) kan blive påvirket af miljøets pålidelighed (Kidd et al.,

2012).

Med dette forsøg kan det altså diskuteres, hvorvidt børns evne til selvkontrol, handler

om viljestyrke og mentale strategier, som er sådan Mischel forstår selvkontrol, eller om

påvirkning fra det sociale miljø som barnet befinder sig i, også kan have en betydning.

I det oprindelige Skumfiduseksperiment undersøger Mischel kun børn fra Stanford

University, men undersøger også på et senere tidspunkt børn fra Bronx området med efter

hans mening samme resultat. Dette vil Kidd formentlig mene var en god idé, dog ville hun

kritisere at Bronx børnene ikke bliver inddraget i den longitudinale del af forsøget. Hvordan

kan Mischel undersøge børns evne til selvkontrol, uden at inddrage de mere udsatte børn i det

longitudinale forsøg?

Kidds forsøg peger på, at børnenes socioøkonomiske baggrunde, familiebaggrunde og

dynamikker og deres antagelser om miljøet, kan have en betydning for hvordan børn handler

i Skumfiduseksperimentet. F.eks. nævner Kidd, at børn med fraværende fædre, er mere
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tilbøjelige til at vælge den mindre belønning, som de får hurtigere, frem for den større

belønning, som de skal vente længere tid på (Kidd et al., 2012). Af denne grund ser Kidd det

som en svaghed, at Mischel ikke har taget forbehold for børnenes baggrund i forsøget, da

denne også kan have betydning for eksperimentets resultater (Kidd et al., 2012). Den

baggrund som børnene kommer med, kan have relevans, da denne også kan ligge til grund

for, om de enten vælger at vente eller spise skumfidusen med det samme. Her kan der drages

en parallel til Dunn, idet hun også finder det relevant at overveje hvorledes relationer og

familiedynamikker kan variere fra familie til familie.

Ud fra Kidds forsøg med farveblyanterne, kan man sige, at børn reagerer logisk på

deres miljø. Hvis de stoler på den voksne forsøgsleder, venter de på de to skumfiduser. Hvis

de ikke stoler på den voksne, kan det være et rationelt valg, at de spiser den første skumfidus

med det samme. Mischel derimod mente, at det handlede om at børnene der ventede på den

anden skumfidus, havde en høj grad af selvkontrol og har mulighed for at udvikle viljestyrke

og effektive mentale strategier.

En anden pointe som Kidd kommer ind på i sit forsøg, handler om at variationen i

børnenes præstationer i Skumfiduseksperimentet, kan skyldes forskelle i børnenes

forventninger og overbevisninger. Som nævnt tidligere i afsnittet, kom inspirationen til Kidds

forsøg, da hun oplevede situationen med pigen og slikkepinden. Kunne man forestille sig, at

børn som ikke venter, men spiser skumfidusen med det samme, kan forklares ved, at barnet

har dårlige erfaringer med at andre børn stjæler deres slik, og det derfor er klogest at spise

skumfidusen med det samme, og ikke vente? Dette er også en pointe vi tænker er relevant at

inddrage, da denne også kunne have betydning for resultaterne i Skumfiduseksperimentet.
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7.0 Konklusion
I dette afsnit vil vi opsummere de konklusioner vi er kommet frem til i vores analyse og

diskussion. Dernæst vil vi tage stilling til, hvorvidt vores problemformulering er blevet

besvaret i et tilstrækkeligt omfang. Til sidst vil vi følge op på hvorvidt vores forståelse af

genstandsfeltet har rykket sig, altså hvorledes vores forståelse af tilknytningens betydning for

selvregulering har ændret sig siden vi begyndte projektet.

Dette var vores problemformulering, som vejledte vores undersøgelse:

Hvilken betydning har barnets tilknytning til sine forældre, for dets evne til selvregulering i

barndommen og i voksenlivet?

Som besvarelse på vores problemformulering konkluderer vi, at evnen til selvregulering

bliver påvirket af kvaliteten af tilknytningen og også af omfanget og kvaliteten af den

affektive afstemning mellem barn og omsorgsperson, samt af mentaliseringsevnen. Fælles for

det er, at det alt sammen er noget der sker i relation og interaktion med omsorgspersonen,

hvorfor en konklusion må være, at kvaliteten af det følelsesmæssige bånd mellem barn og

omsorgsperson er helt centralt for at udvikle selvregulering.

I forhold til vores undersøgelse af eksperimentet, kan vi generelt konkludere, at

selvkontrol ikke handler om mentale strategier, men evnen til følelsesmæssig selvregulering.

Vi kan desuden kun i forhold til eksperimentet konkludere i forhold til konflikter i relationer,

problemer med nære relationer, og uforudsete situationer, og ikke generelt om udfordringer.

Grunden til at vi ikke kan konkludere noget generelt om udfordringer, mener vi skyldes at

Mischels forståelse af udfordringer er for bred.

De fire anvendte teoretikere anerkender alle vigtigheden af tryghed i tilknytningen i

forhold til selvregulering. Judy Dunn mener dog at barnet indgår i flere relationer end til dets

forældre, og at disse andre relationer også har betydning for tilknytningen. Judy Dunn mener

også at arten af relationerne i familier varierer.

Celeste Kidds eksperiment viste, at børns antagelser om miljøet spiller en rolle i

forhold til om de spiser skumfidusen med det samme eller ej, da børn reagerer logisk på det

miljø de befinder sig i. Kidd mener altså, at det ikke handler om selvkontrol i

Skumfiduseksperimentet, men om miljøet. Dog er Kidds antal af deltagere i hendes

eksperiment, for lille til at kunne generalisere ud fra det.
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7.1 Refleksioner over forforståelser

Vi har i dette projekt været inspireret af en hermeneutisk tilgang, dvs. at vi kom med en

forforståelse til vores undersøgelse. Vi vil nu komme ind på hvordan vi har rykket os og

hvorvidt vi har en ny forståelse af tilknytningens betydning for selvregulering, altså hvorvidt

der er blevet skabt en horisontsammensmeltning.

I forhold til vores forforståelser, er vi enige om at vi er blevet bekræftet i disse, men

også at vi har fået dem nuanceret. Denne nuancering er særligt i forhold til, at vi er blevet klar

over at tilknytningen er betydningsfuld for selvregulering i et meget større omfang end først

antaget. Derudover at kvaliteten af tilknytningen og affektiv afstemning, samt mentalisering

har stor betydning for både selvkontrol og selvregulering.

De to gruppemedlemmer der, som beskrevet under afsnittet om vores forforståelser,

havde forskellige forforståelser, har nu begge en forståelse af, at andre relationer end til

forældrene kan have betydning for kvaliteten af tilknytningen, især den trygge. Vi kan derfor

se at der i løbet af vores arbejde med projektet er sket en horisontsammensmeltning af vores

forforståelser.

8.0 Perspektivering
I Mischels tilgang til og opstilling af hans eksperiment, mener vi at kunne udlede en klassisk,

borgerlig forståelse af børn. Dette ser vi udtrykt i, at han ser en nødvendighed i at udvikle

selvkontrol hos børn, som et argument for en udefrakommende disciplinering af barnet fra de

voksne, da det skal lære at styre sig selv, og ikke spise den første skumfidus med det samme.

Vi ser også dette udtrykt i hans understregning af sammenhængen hermed og til at børn med

en høj grad af selvkontrol vil have en større sandsynlighed for at få et godt liv som voksen.

Det kunne være interessant at perspektivere det klassiske, borgerlige børnesyn med

børnesynet som udtrykkes i bogen Dit kompetente barn af Jesper Juul fra 1995. Jesper Juul

mener, at børn selv kan forstå og fortolke på deres egne behov, og tolke på hvordan et valg

kan påvirke ikke mindst dem selv, men også andre i fremtiden (Juul, 1995, 97). Hvis barnet

har oplevet at blive set af sine forældre, kunne tage en diskussion med dem og fået opfyldt de

behov det måtte have, vil Juul mene at der er større sandsynlighed for at barnet kan udøve

selvkontrol aktivt, selvom forældrene ikke er tilstedeværende i det eksperiment bliver udført.

Denne perspektivering vil vi komme nærmere ind på til den mundtlige eksamen i et af

vores oplæg.
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