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   Mette Skovgaard Væver

Dagens program 8.30-15.30
Formiddag: Tidlig socioemotionel udvikling 

Den transaktionelle udviklingsmodel og goodness/poorness of fit 

Barnets udvikling af tilknytning og forældres sensitivitet 

Utryg og desorganiseret tilknytning som risikofaktor: Sammenhænge med senere 
psykisk fejludvikling og psykopatologi

Etableringen af tilknytning i første leveår: Disruption og repair processer

Frokost 

Eftermiddag: Tilknytningsteorien i praksis

Tidlig opsporing af mistrivsel: Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Introduktion til Circle of Security modellen: Mentalisering –> At se barnet indefra

Arbejde med tilknytning i det pædagogiske miljø: Opmærksomhedspunkter



   

   
Dias 3
Mette Skovgaard Væver

Psykisk sundhed i spæd- og småbarnsalderen

Det lille barns kapaciteter til at opleve, regulere og udtrykke
følelser, til at danne nære og trygge relationer og til at udforske
sine omgivelser og lære.

Alle disse kapaciteter udvikles i rammerne af barnets 
omsorgsmiljø, som inkluderer familien, samfundet og de 
kulturelle forventninger, der er til små børn 

Dét, at barnet udvikler disse kapaciteter, er synonymt med en 
sund social og følelsesmæssig udvikling.

(Zero to Three, 2001)



   

   
Dias 4

16.2.2012

Mette Skovgaard Væver

Skitse over centrale psykiske udviklingsopgaver i forskellige aldre

Spæd- og småbarnet (0-2 år): 
Udvikling af tilknytning til omsorgspersoner, som basis for leg og
udforskning af verden. De vigtige 2 første leveår –> fundamentet.

Småbarnet (2-3 år): 
Udvikling af evne til styret selv- og affektregulering.

Førskolebarnet (4-6 år):
Udvikling af en sammenhængende selvoplevelse og personlighed, evne til
mentalisering

Skolebarnet:
Udvikling af kompetencer (kognitive og sociale)

Ungdom
Udvikling af autonomi – i relationel forbundenhed

Overgang til voksenlivet: 
Uddannelse/arbejde – etablering af eget hjem – parforhold- familie 

Mette Skovgaard Væver



   

   
Dias 5
Mette Skovgaard Væver

Barnets udviklingsmæssige kontekster

Vi kan ikke se barnet uafhængigt af de mange udviklingsmæssige
kontekster, som barnet indgår i og som interagerer med hinanden
(jvf Bronfenbrenners  økologiske model)

Den biologiske/ genetiske kontekst: barnets medfødte 
karakteristika

Den individuelle kontekst: psykologiske variable i personligheds 
udviklingen (fx kognition, emotion, hukommelse)

Den familiemæssige kontekst: forældre-barn-søskende, 
traditionelt mest fokus på mødrene (fx high-risk us)

Den sociale kontekst: kammerater, skole, institutioner, som 
bliver mere og mere betydningsfulde for barnet med alderen

Den kulturelle kontekst: Kulturelle normer og standarder, hvad 
og hvornår er noget normalt og afvigende?
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Kulturelle normer og standarder

Dansk lærebog i psykiatri af Reiter(1946): 

“Til de personlighedsforstyrrede hører
vinterbadere, militær-nægtere og råkostspisere” 

(Reiter, Klinisk Psykiatri, 1946, p. 520)

Diagnoser i dag? 



   

   
Dias 7

16.2.2012

Mette Skovgaard Væver

Udviklings- og patologimodeller 

(Handbook of Developmental Psychopathology, Lewis 2000)

Arv og miljø diskussionen og menneskesyn ligger implicit i de 
udviklings – og dermed også de patologi- og
interventionsmodeller vi bruger:

1. passivt barn - passivt miljø (genetik, ”modnings-program”)

2. passivt barn- aktivt miljø (S-R, tabula rasa, fx kl. indlærings 
teori, uni-direktionel model.

3. aktivt barn –passivt miljø (fx Piaget)

4. aktivt barn – aktivt miljø (fx Samroff’s transaktionelle
udviklingsmodel) 
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Kort om patologimodeller : Hvad driver udviklingen på afveje?

(Handbook of Developmental Psychopathology, Lewis 2000)

Den bidirektionelle og transaktionelle model (Sameroff, 
2009)

En interaktion/transaktion mellem aktiv organisme og aktivt 
miljø, som gensidigt påvirker og forandrer hinanden, en bi-
direktionalitet i udviklingsprocessen.

= aktivt barn – aktivt miljø –> et komplekst samspil mellem 
risiko- og beskyttende faktorer

= gensidig regulerende interaktion, bi-direktionelle modeller, 
Thomas og Chess 1977, kl. artikel om temperament og 
”goodness/poorness-of-fit” 

Hvilke udviklings- og patologimodeller anvendes i jeres
miljøer?
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Sameroff’s transaktionelle udviklingsmodel 

Barnets udvikling er resultat af de kontinuere dynamiske 
interaktioner mellem barnet og omgivelserne, og de 
oplevelser som disse giver anledning til.

Der lægges lige stor vægt på effekten af hhv barnet som 
af omgivelserne.

Vi må altid spørge: 
Hvad bringer barnet med sig ind i denne interaktion: 
Hvordan er det at være mor/forældre til dette barn?

Og omvendt: Hvad bringer forældrene ind i denne 
interaktion og hvordan er det at være barn til denne 
mor/far/forældre?
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Risiko- og beskyttende faktorer for det lille barns psykiske udvikling

Risikofaktorer:
De karakteristika ved individet, i det sociale eller fysiske miljø,
der øger sandsynligheden for –enten begyndelse, alvorsgrad
eller varighed af en psykisk forstyrrelse.

Beskyttende faktorer: 
De karakteristika hos individet, i det sociale eller det fysiske
miljø, der fremmer individets udvikling og modstandsdygtighed
(også kaldet resiliens) i forhold til udvikling af psykiske
forstyrrelser.

Øvelse: 
Diskuter parvis casen Nadia ift til risiko- og beskyttende 
faktorer, samt hvilke I hyppigt støder på i jeres arbejde med 
børn

Goodness/poorness of fit = matchet mellem disse faktorer
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Eksempler på kendte risiko- og beskyttende faktorer
Beskyttende er f.eks. 
Velfungerende intelligens
nemt temperament
Ressourcestærke forældre
Institution
I nogle tilfælde adoption 
Tryg tilknytning

Risiko er f.eks.
Biologisk/genetisk sårbarhed  
Præmaturitet
Fysisk handicap
psykisk sygdom hos forældre
sensibelt temperament
stofmisbrug i graviditet
lav intelligens
utryg tilknytning
fattigdom 
toksisk stress
kompromiterede forælderevner
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Resiliens

Der er stor variation ift hvordan børn udvikler sig underlagt en række
kendte risikofaktorer (fx fattigdom, stress).

Børn som klarer sig godt på trods af kendte risikofaktorer betegnes 
som resiliente.

Resiliens er ikke en magisk og statisk kvalitet iboende barnet. Dog er 
velfungerende IQ/ god begavelse formentlig en væsentlig medfødt 
faktor hos mange af de  børn, der betegnes som resiliente + tryg 
tilknytning til en voksen, evt udenfor familien 

Mangler forskning i de børn, som klarer sig på trods. Hvad modererer 
effekten af risikofaktorer og hvilke mekanismer/processer medierer 
og fremmer den positive udvikling?



   

   

Tidlig tilknytning som hhv risiko- og beskyttende faktor 

• I og med tilknytningsteorien og tilknytningsforskningen er det lykkedes at 
udvikle solide videnskabelig metoder til en undersøgelse og måling af et individs 
evner og kapaciteter til at indgå i følelsesmæssige og nære relationer.

• Alle psykiske forstyrrelser og lidelser har konsekvenser for individets evne til 
emotions regulering og evne til at indgå i følelsesmæssige nære interpersonelle 
relationer.

• Variationer i den tidlige tilknytning betyder at individer oplever og fortolker 
deres oplevelser forskelligt. 

• Et individs tilknytningsmønster skal således ikke forstås som et ”iboende træk” 
men som et begreb for et individs måde at organisere sine oplevelser på.

• Det er på den måde, at en utryg tilknytning i barnealderen kan udgøre en 
risikofaktor og kompromittere barnets udvikling.

• Men, tilknytningsmønstre kan forandres og det er mængden af risikofaktorer og 
kumulative belastninger, der er afgørende for udviklingen af psykopatologi. 

Dias 13
Mette Væver



   

   

Tilknytning, affekt regulering og socio-emotionel udvikling

• John Bowlby (1907-1990) udviklede tilknytningsteorien med udgangspunkt i et 
evolutionært biologisk perspektiv inspireret af etologien.

• Tilknytningsadfærd er biologisk betinget, men begrebet om indre 
arbejdsmodeller (IWM) er vigtigt.

• Tilknytningssystemet = det der motiverer spædbarnet til at søge nærhed til 
voksne i potentielt farlige situationer.

• A, B, C og D -mønstrene, er biologisk adaptive responser i forhold til forskellige 
kvaliteter i den forældreomsorg som det enkelte barn har modtaget – dyadisk 
affektregulering: MEN, der har primært været fokus på omsorgspersonens 
bidrag.

• Børn udvikler en tilknytning til omsorgspersonen – uanset dennes kvalitet.

• Tilknytningsteorien: Håndtering af angst og stress -> evnen til affekt- og selv 
regulering

Dias 14
Mette Væver



   

   

Sensitiv forældre/omsorgsevne 

Sensitiv forældreomsorg er den bedste prædiktor for 
barnets tilknytning

(Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & Juffer, 2003; De Wolff & van IJzendoorn, 1997; 
McElwain & Booth-LaForce, 2006; Cassidy, 2008) 

De seneste danske estimater antager at én ud af fem 
familier er i risiko for utilstrækkelige forældreressourcer og
omsorgssvigt.  

(Christensen & Jørgensen, 2008)

Hvad karakteriserer sensitiv omsorg?
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Hvad er forældresensitivitet ? 

Mary Ainsworth (1969) operationaliserede i sit samarbejde med 
Bowlby begrebet ”maternel sensitivitet”:

1. Opmærksomhed på barnets adfærd 

2. En præcis fortolkning af barnets adfærd, herunder evne til at 
udvise empati

3. En passende respons på barnets adfærd, som er 
udviklingsmæssig passende

4. Hurtig reaktion på barnets adfærd og kommunikation
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Hvordan undersøges tilknytningsmønstre?

• Spæd- og småbarnsalderen: barnets tilknytningsmønster kan være trygt, 
utrygt afvisende, utrygt ambivalent/modstandspræget eller desorganiseret.

• Den mest validerede er Strange Situation Procedure, SSP, anvendes i 
alderen 12-18 mdr.

• Når sproget tilegnes vurderes tilknytningstryghed som et karakteristiska 
ved personen (mentale repræsentationer). 

• Førskolebørn: Story Stem Assessment Profile, SSAP (tidligere mac Arthur 
story stem)

• Skolealder: Child Attachment Interview (CAI), Friends and Family Interview 
(FFI) eller Kerns self-report skema 

• Voksenalder: Adult Attachment Interview, AAI). ”State of Mind”: autonom 
(tryg) preoccupied (utryg/ambivalent), dismissing (utryg afvisende) og 
unresolved (desorganiseret).

Mette Skovgaard Væver



   

   

Strange Situation Procedure
Klassiker:
Ainsworths et al (1978): 
”Patterns of Attachment. A Psychological Study of the Strange 
Situation”. Indeholder også hendes sensitivitets-skala i kapitel 8.

Udgangspunktet:

Bowlbys teori om barnets medfødte tilknytningsadfærd: 
´
Adfærd der bevirker, at barnet opnår eller opretholder tæt kontakt 

med et andet klart identificeret individ, som opfattes som 
værende bedre i stand til at klare sig i verden. 

At moderen udviser omsorgsgivende adfærd (sensitivitet i form af 
fysisk kontakt, trøst, opmuntring) 

At moderen på den måde udgør en sikker base, ud fra hvilken barnet 
i stadig større grad kan udforske verden via leg. 
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Fremmedsituations-testen (SSP)

• En test til at undersøge tilknytningsmønstre hos børn mellem 12 
og 18 måneder: 

The Strange Situation Procedure (SSP)

• 4 hovedgrupper af tilknytningsmønstre hos børn:
- A: Det utrygge undvigende/afvisende tilknytningsmønster 
- B: Det trygge tilknytningsmønster
- C: Det utrygge ambivalente og modstandsprægede 

tilknytningsmønster
- D: Det desorganiserede tilknytningsmønster 

var ikke en del af Ainsworths oprindelige klassifikationer, men blev tilføjet 
senere, se fx Main og Hesse,1990

Mette Skovgaard Væver
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The Strange Situation Procedure (SSP) 

1. Mor og barn introduceres til rummet (30 s)
2. Mor og barn alene i rummet (3 min)
3. Fremmed kommer ind. 1.min: stille; 2.min: fremmed taler 

med mor; 3.min: fremmed taler med barn og mor forlader 
rummet

4. Første separationsperiode. Barnet alene med den fremmede 
(max 3 min)

5. Første genforening (min 3 min). Mor kommer ind, den 
fremmede forlader diskret rummet, Mor hilser, trøster mv, 
og sætter sig så ned igen. Barnet leger videre.

6. Anden separationsperiode. Mor går ud og barnet alene (max 
3 min)

7. Den fremmede kommer ind og møder/indstiller sig på 
barnet (max 3 min)

8. Anden genforening Mor kommer og møder barnet (3 min) 
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Hvilken adfærd kigger vi efter, når tilknytningsmønsteret skal 
bestemmes? 
- De fire adfærdsvariable 

1. Nærhed og kontaktsøgende adfærd
Graden af den intensitet og vedholdenhed, som barnet udviser i at søge fysisk kontakt 
eller nærhed. Hvis barnet ved genforening går helt hen til moderen, rækker armene op og 
holder fast, så får barnet maks. point.

2. Kontakt opretholdende adfærd
Graden af den aktivitet, som barnet udviser for at opretholde fysisk kontakt. 

3. Resistance - Modstands adfærd
Graden af den vrede og modstand som barnet udviser i forhold til den voksne ved 
genforening. Højeste score gives ved børn, som vedvarende manifesterer intens vrede, fx 
som skubbe væk, slå, vride sig for at komme ned, kaste legetøj væk.

4. Avoidance – afvisende adfærd
Graden, intensiteten og varigheden af barnets afvisende adfærd. Fx Forøge afstanden 
mellem sig selv og moderen, læne sig væk, vende ryggen til, vende blikket væk, undgå 
den andens blik, ignorering af den anden

Derudover noterer man sig kvaliteten af barnets leg og udforskende adfærd
samt barnets søgeadfærd i separationsfaserne.
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De trygt tilknyttede børn (gruppe B)

• De leger og udforsker aktivt når mor er tilstede

• De søger, hvad de har brug for, når de bliver utrygge

• Bruger kontakten effektivt /mor ”virker”, når hun kommer 
tilbage

• Der er fravær af vrede, gnavenhed og pirrelighed, når mor 
kommer tilbage

• De er ikke tilbageholdende eller afvisende i kontakten 

• B1, her ses nogen undvigelse ved genforening 

• B4, her ses nogen overoptagethed (preoccipied) med mor 
når hun er der og modstand, når hun vender tilbage

• Omsorgsmiljø?
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Gruppe A: 
Det utrygge undvigende og afvisende tilknytningsmønster

• Barnet undgår interaktion med mor i genforenings-episoderne

• Ignorerer, hilser måske ikke, søger ikke kontakt eller nærhed, og 
vil i nogen tilfælde behandle den fremmede meget lig moderen

• Er næsten ikke oprevet, når mor forlader rummet, græder næsten 
ikke

• Det afvisende tilknyttede barn afskærer sig fra sine følelser og sit 
behov for kærlige følelser. 

• Emotionelt overreguleret.

• Men undersøgelser har vist at A barnet ikke er mindre stresset 
fysiologisk end C barnet.

• Karakteristika i omsorgsmiljøet? 
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Gruppe C:

Det utrygt modsandsprægede og ambivalente 
tilknytningsmønster

• Græder meget i separationsepisoderne, tåler ikke megen stress, 
har svært ved at berolige sig selv.

• Barnet er overoptaget af mor gennem hele undersøgelsen, har 
svært ved at udforske og lege, fordi det meste energi går på at 
overvåge moren. Søger kontakt og nærhed, klynger sig til mor, 

• Søger kontakt ved genforening, men skubber sig samtidig væk, 
og kan ikke profitere af kontakten. 
Emotionelt underreguleret.

• Karakteristika i omsorgsmiljøet?
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Gruppe D:
Det utrygge desorganiserede tilknytningsmønster

• Disse børn har ikke udviklet sammenhængende 
strategier til at håndtere angst og stress belastningen 
i separationer, men udviser en række forskelligartede 
adfærdsmønstre ved genforeningen 

• Der er et kollaps i interaktionsstrategi, Men dog et 
grundlæggende A eller C mønster. ”Et sammenbrud” 
kan fx være:
• - paradoksal adfærd
- angst for forældren, 
- forvirring, ”fryser”/stivner
- stereotype bevægelser

• Omsorgsmiljø?
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SSP Metodens validitet og reliabilitet 

Testscores reliabilitet: 
Høj reliabilitet mellem scorer på de overordnede A,B,C og D kategorier > 
0.8.

Metodens reliabilitet: 
Ved us af Waters blev 50 us ved 12 mdr og igen ved 18 mdr. 48 af disse 
fik den samme klassifikation (Waters, 1977)

Metodens validitet: Differentierer forskellige typer af tilknytningsmønstre. 

Diskussion; Er tilknytning et universelt fænomen? Er der kulturelle 
forskelle?

Mette Skovgaard Væver
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Normalfordeling af tilknytningsmønstre 

60-65% udvikler en tryg tilknytning

20-25% udvikler en utryg undvigende tilknytning (minimerer att)

5-10% udvikler en utryg modstandspræget tilknytning (maximizing att)

5-10% udvikler en utryg desorganiseret tilknytning

I belastede populationer: Er forekomsten af utryg og desorganiseret 
tilknytning langt højere 

“In at-risk populations 13-82% of infants develop a disorganized attachment 
– depending on the presence and type of family risk factors” 

(Barlow et al, 2016)

Mette Skovgaard Væver
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Utryg tilknytning som risikofaktor for psykiske 
forstyrrelser 

• A og C mønstre er ikke i sig selv patologiske. Der er 
tale om en sammenhængende og adaptiv strategi til 
at håndtere angst og stress.

• A og C mønstre er risikofaktorer for barnets 
udvikling, der ikke i sig selv nødvendigvis fører til 
senere psykopatologi. 

• Det er mængden og alvorsgraden af risikofaktorer, 
der bliver afgørende når man skal vurdere om et barn 
er i risiko og der skal foretages interventioner.
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Utryg tilknytning som risikofaktor 
A-børnene (undvigende afvisende)

• A-børnene som bliver kronisk afvist kan senere udvikle sig til at blive 
aggressive, fjendtlige, ekstremt opmærksomhedskrævende og distancerede 
ift deres. venner og omgivelser.

• Undersøgelser (bla. Sroufe et al, 1995) har vist, at netop dette mønster er 
relateret til senere forstyrrelser mht. aggression og adfærd. Desuden er det 
relateret til depression (ligesom C mønstret også er det).

• Den arbejdsmodel som disse børn har internaliseret er, at ingen hjælper 
dem og viser dem omsorg. Søger ikke trøst eller hjælp.

• For børn som udvikler adfærdsforstyrrelser kan dette føre til en ond cirkel:  I 
og med at deres adfærd provokerer de andre og får andre til at reagere på
måder, der bekræfter deres indre arbejdsmodeller.
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The significance of insecure attachment and disorganization in the 
development of children’s externalizing behavior: A meta-analytic 
study

Fearon et al, 2010,  Child Development

This study addresses the extent to which insecure and disorganized attachments
increase risk for externalizing problems using meta-analysis. 

From 69 samples (N = 5,947), the association between insecurity and
Externalizing problems was significant, d = 0.31 (95% CI: 0.23, 0.40). Larger
effects were found for boys (d = 0.35), clinical samples (d = 0.49), and from
observation-based outcome assessments (d = 0.58). Larger effects were
found for attachment assessments other than the Strange Situation. 

Overall, disorganized children appeared at elevated risk (d = 0.34, 95% CI: 
0.18, 0.50), with weaker effects for avoidance (d = 0.12, 95% CI: 0.03, 0.21) 
And resistance (d = 0.11, 95% CI: )0.04, 0.26). 
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Utryg tilknytning som risikofaktor 
C –børnene (ambivalente modstandsprægede)

• C-børnenes relation til deres mødre præges af uforudsigelig og 
uberegnelig omsorg, som er angstprovokerende  

• Kan give anledning til at barnet udvikler en copingstrategi, som baserer 
sig på at barnet udvikler en hyper-opmærksomhed på mor (og senere 
andre omsorgsgivere for barnet, fx pædagoger, lærerer, kærester) 

 hvilket  hæmmer udforskningen (legen) af verden og dermed 
barnets udvikling. 

• Mønsteret er tidligere påvist associeret til angstforstyrrelser og 
depression senere i livet (Sroufe et al, 1995)

• Men, nyt meta studie udfordrer dette tidligere fund..
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The Significance of insecure and disorganized attachment for children’s 
internalizing symptoms: A meta analytic study

Groh et al, 2012 i Child Development

This meta-analytic review examines the association between attachment and
internalizing symptomatology during childhood, and compares the strength of
this association with that for externalizing symptomatology.

Based on 42 independent samples (N = 4,614), the association between
insecurity and internalizing symptoms was small, yet significant (d = 0.15, CI
0.060.25) and not moderated by assessment age of internalizing problems.

Avoidance, but not resistance (d = 0.03, CI 0.110.17) or disorganization (d =
0.08, CI 0.06 0.22), was significantly associated with internalizing symptoms (d
= 0.17, CI 0.030.31). 

Insecurity and disorganization were more strongly associated with externalizing
than internalizing symptoms. 
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Utryg tilknytning som risikofaktor 
D-børnene (desorganiseret)

• Børn af forældre med ekstremt uforudsigelig adfærd, som får 
børnene til at nære angst for dem, fx fright-frightening adfærd og 
”threat without solution”:

 At tilknytningspersonen samtidig er en trussel eller at forælderen 
selv er bange (Main og Hesse,1990).

• Ses ofte hos børn som er blevet fysisk mishandlet eller har været 
udsat for alvorlig vanrøgt og omsorgssvigt, fx svært psykisk syge 
forældre 

• Ofte hos børn af forældre der selv er blevet mishandlet eller har lidt 
alvorligt tab (den transgenerationelle transmission af 
tilknytningsmønstre)

• D-børns senere udvikling: Der er påvist sammenhæng med 
kontrollerende og straffende adfærd, adfærdsproblemer, 
personlighedsforstyrrelser, fx Borderline (Fonagy et al)

• Obs: role inversion
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The significance of attachment security for children’s social competence 
with peers: a meta-analytic study

Groh et al, 2014 I Attachment and Human Development

This meta-analytic review examines the association between attachment
during the early life course and social competence with peers during
childhood, and compares the strength of this association with those for
externalizing and internalizing symptomatology.

Based on 80 independent samples (N = 4441), the association between
security and peer competence was significant (d = 0.39, CI 0.32; 0.47)
and not moderated by the age at which peer competence was assessed.
Avoidance (d = 0.17, CI 0.05; 0.30), resistance (d = 0.29, CI 0.09;
0.48), and disorganization (d = 0.25, CI 0.10; 0.40) were significantly
associated with lower peer competence. 

Attachment security was significantly more strongly associated with peer 
competence than internalizing (but not externalizing) symptomatology. 
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Mette Skovgaard Væver

Tilknytningens dynamik: Etablering af de tidligste forventninger 
og repræsentationer via dyadiske adaptive reguleringsmønstre  

”Vi kigger ind i tilknytningens tilblivelse”

– hvordan ser de interaktioner ud, der fører til de tilknytningsmønstre vi 
kan måle ved 1 år?

Se video Tronick Still-face eksperiment
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Mette Skovgaard Væver

Tilknytningens dynamik: Etablering af de tidligste forventninger 
og repræsentationer via dyadiske adaptive reguleringsmønstre  

”Vi kigger ind i tilknytningens tilblivelse”

Der er kun synkroni/afstemning i 30 % af tiden i en interaktion

Variationer i tilknytning kan anskues som variationer i dyadisk regulation 
af emotioner og adfærd. Dvs en tilpasning til den mulige nærhed med 

omsorgspersonen

Disruption and repair processer er en vigtig del af normale 
interaktionsprocesser er vigtigt: Hvorfor???
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Mette Skovgaard Væver

Den tidligste socio-emotionelle udvikling  

Selv-, anden- og co-regulation

• Interaktive forandringer er resultatet af en integration af selv- og 
fælles regulation.

• Der er altid tale om både selv- og co-regulation: Alt adfærd udfolder 
sig simultant i både individet og på samme tid kontinuert modificerer 
og bliver modificeret af den andens skiftende adfærd, men ikke 
nødvendigvis symmetrisk eller lige meget

• De forhandlede vi-meninger/afstemning/co-regulationen giver barnet 
en oplevelse af egen handlekraft (agency), forudsigelse/forventninger 
og mental fleksibilitet .

• Og dette betyder ikke at vi gør barnet ansvarlig for sin egen udvikling
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Mette Skovgaard Væver

Tilknytningens tilblivelse: 
Tidlig affektregulering og relationsdannelse

Mutual Regulation Model / Mid-range model

I en undersøgelse af vokal koordinering fandt Beebe et al (2010): 

• Et middel niveau af bi-direktionel koordination og afstemning ved 4 mdr 
er relateret til tryg tilknytning (B) og højere kognitivt funktionsniveau 
(Bayley II) ved 12 mdr.

• Både for høj og for lav grad af koordination er forbundet med utryg 
tilknytning (A og C) og lavere kognitivt funktionsniveau ved 12 mdr. 

• Beebe om ”Chase and dodge” mønstre, eks på for høj koordination 



   

   

Tidlig opsporing af risiko: Social tilbagetrækning hos spædbørn

Tidlig social tilbagetrækning udgør en risikofaktor for senere vanskeligheder.

(Se endvidere review over studier der har brugt ADBB: Guedeney, Matthey, Puura, 2013)

Copenhagen Infant Mental Health Project

Prævalens: 4%
Tidlige tegn på social 
tilbagetrækning kan 

øge risikoen for

Dårligere kognitiv og sproglig 
udvikling ved 2½ år (Milne et al., 
2009)

Adfærdsforstyrrelser ved 5. leveår (Guedeney 
et al., 2013)

Dårligere sociale og kommunikative evner 
ved 2½ år (Milne et al., 2009)

Tilknytningsforstyrrelser ved 3. leveår 
(Guedeney 2000; Zeanah et al., 2000; 
Guedeney et al., 2013)

Utryg undgående tilknytning ved 1 år (Beebe et al., 2002, 
Beebe et al., 2010).

Kan indikere autisme spektrum 
forstyrrelse

Dias 39



   

   

Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

• Udviklet af den franske børne - og ungdomspsykiater og 
psykoanalytiker Professor Antoine Guedeney

• Giver et mål for barnets kapacitet til at indgå i socialt samspil (med 
en fremmed)

• Anvendes til vurdering af hvorvidt barnet udviser tegn på social 
tilbagetrækning.

• Skalaen kan bruges til observation af børn i alderen 2 – 24 mdr. 

• Grundlaget for observationen er samspil med en fremmed i minimum 
5-8 minutter. 

• Under observationen har man fokus på 8 adfærdsområder der kan 
være tegn på social tilbagetrukket adfærd.

• Under undersøgelsen ”tager man mentale noter” og selve scoringen 
foretages umiddelbart efter observationen af spædbarnet.

Copenhagen Infant Mental Health Project
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ADBB

1. Ansigtsudtryk – skift i mimik
2. Øjenkontakt
3. Generelt aktivitetsniveau
4. Selvstimulerende adfærd
5. Vokaliseringer
6. Reaktionstid i forhold til stimuli
7. Evne til at indgå i relation
8. Opmærksomhedsinitiering – og fastholdelse af denne
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ADBB-scoringer

Hvert af de 8 items scores på en skala fra 0 til 4

0: Ingen usædvanlig adfærd eller tvivl herom
1: En smule usædvanlig adfærd, men sikker på det
2: Tydelig usædvanlig adfærd
3: Meget tydelig usædvanlig adfærd
4: Massiv åbenlys usædvanlig adfærd hele tiden

Der scores på baggrund af hele observationen og ikke bare 
førstehåndsindtrykket

En score på mere 5 indikerer social tilbagetrækning
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Det socialt tilbagetrukkede barn

‒ Er fx svært at få øjenkontakt med, og hvis den opnås, kan det være 
svært at fastholde den. 
‒ Øjenkontakt er en af de vigtigste markører for oplevelsen af at ”være i 

kontakt” med et andet menneske. 
‒ Ethvert spædbarn i trivsel vil fra fødslen søge og være interesseret i 

øjenkontakt, og dette er et af de vigtigste elementer i den tidlige 
relationsdannelse og udvikling.

‒ Vil ofte være begrænset i sine emotionelle udtryk og vil derfor: 
‒ Ofte sige færre lyde (både positive og negative) 
‒ Ofte være begrænset i sin mimik 
‒ Ofte udvise nedsat motoriske aktivitet (men socialt tilbagetrækning kan 

også komme til udtryk som hyperaktivitet).

‒ I samspil med et socialt tilbagetrukket barn vil man som undersøger 
ofte opleve, at det kræver en indsats at fastholde kontakten med 
barnet – og i det hele taget bevare sin opmærksomhed på barnet.

Copenhagen Infant Mental Health Project
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”Infantil 
depression”?

Copenhagen Infant Mental Health Project

Hvad kan social 
tilbagetrækning være 
udtryk for?

Visse 
syndromer og 
kromosomfejl, 
fx Prader-Willi 
syndrom

Autisme-
spektrum-
forstyrrelser

Stofpåvirkning 
under 
graviditet

Alkohol-
skade

Permanent 
uforudsigelig 
forælderadfærd ?

Forsvars-
mekanisme?

Prænatalt betingetRelationelt betinget 

Reaktion på 
”manglende 
synkroni” i 
samspillet ? 

Præmaturitet

Invaderende 
adfærd hos 
forældrene 
og/eller  
manglende 
responsivitet?

Først og fremmest:
Et alarm signal, 
som vi bør lytte til 
og reagere på.
IKKE en diagnose
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Forekomst af social tilbagetrækning hos spædbørn  

ADBB er påvist at have en sensitivitet på   .82 og en specificitet på .78
(Guedeney & Fermanian, 2001) 

Sensitivitet= Antal sandt positive= korrekt diagnose af ”syge”
En høj sensitivitet betyder at en screeningsmetode er god til at "fange”
de rigtige personer, dvs de børn som faktisk er socialt tilbagetrukne

Specificitet= Antal sandt negative =korrekt diagnose af « raske »
En høj specificitet angiver altså at analysen er god til at "frikende" de raske 
Personer, dvs de børn som ikke socialt tilbagetrukne

Forekomst i høj risiko populationer: 13-38.9 %
(Dollberg et al 2006; Guedeney et al, 2009, Guedeney, Matthey, & Puura, 2013)

Forekomst i lav risiko populationer : 2.7 -11.6 %
(Dollberg et al 2006; Mäntymaa et al, 2008, Puura et al, 2010)

Dias 45

UNIVERSITY OF COPENHAGEN



   

   

UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Nurse homevisit:
EPDS >10 and/or ADBB >5

BabyLab homevisit/Baseline measures 
(only in families eligible for the RCT): 
• Validation of EPDS and/or  ADBB score

• Maternal sensitivity (CIB)
• Questionaires (e.g ACES, PRFQ, PSI)

Circle of Security-P 
(UCPH BabyLab)
(status N=39)

Care as Usual (CAU)
in Copenhagen
(status N=22)

Not included
(status N=222

Follow-up Assessment in UCPH  BabyLab:
Primary outcome:
Maternal sensitivity (CIB)
Secondary outcomes:
Child attachment (SSP) 
Childs socioemotional development (ASQ-SE)
Childs cognitive, language and motor development
(Bayley III)
Parental reflective functioning (PRFQ)
Parental stress (PSI)
Parental mental health
Family functioning (FAD)

Follow-up :

Child 
12-16 months

N=250

(expected 20% 
drop-outs in both 
groups)

Screening:

N=17.600

Child 
2, 4, 8 months

Babylab 
homevisits

N=704

Intervention:
Allocation  2:1  
COS-P / CAU

N= 314

Dias 46



   

   
Dias 47
Mette Væver

Circle of Security-modellen (COS-modellen)

• En tilknytningsteoretisk baseret interventionsmodel, der 
fokuserer på at fremme tryg tilknytning og at ændre 
utrygge og desorganiserede

• Lærer forældrene om tilknytningsteoriens centrale 
elementer, der knytter sig til barnets tilknytnings- og 
udforskningsbehov og ”træner” dem i mentalisering, dvs
øger den refleksive funktion og deres evne til at se barnet 
indefra
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Mette Væver

COS

3 overordnede fokuspunkter:

Den øvre del af cirklen - barnets evne til at bruge omsorgspersonen som sikker base at 
udforske fra.

Den nedre del af cirklen - barnets evne til at bruge omsorgspersonen som en tryg havn

Hænderne - omsorgspersonens evne til at fastholde rollen som ”bigger, stronger, wiser, and 
kind, både i evnen til at følge barnets cues samt i evnen til at tage ledelsen, når der er behov 
for det”.

Nøglespørgsmål er: 
Hvornår tager forælderen ledelsen og hvornår følger forælderen barnets behov? 

Viser barnet sine behov eller har barnet lært at skjule dem (via miscues)? 
(fordi direkte udtryk for behov (direct cues) skaber utryghed hos forælderen?)

Hvor høj grad af behovet ”delight in me” i mødekommes af forælderen?
Dette behov findes både i toppen og i bunden af cirklen. I utrygge dyader kan det være 
svært at identificere perioder med fælles værdsættelse af hinanden. 
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Mette Væver

At lede efter ”the Linch-pin struggle” (1) 

• ”Top half Struggles”:
Nogle børn søger trøst, men nægter at lade sig trøste (det vi 
ser som en ambivalent/resistant strategi). 

Ofte knyttes dette sammen med forælderens ubehag ved at støtte 
barnets autonomi i toppen af cirklen og man kan tale om, at det 
er forælderens behov for, at der er behov for ham/hende, som 
er dominerende. 

Andre gange nægter barnet at lade sig trøste, fordi 
omsorgspersonen kun kortvarigt involverer sig og barnet har 
lært at forlænge demonstrationen af tilknytningsbehov, for at 
”blive fyldt helt op”. I disse tilfælde ser man at omsorgs-
personen ofte fjerner sig ”hvis der ikke er en krise”
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Mette Væver

At lede efter ”the Linch-pin struggle” (2) 

• Bottom half Struggles:
Når barnet ”lader som om”/udtrykker at det har 
det fint, selv om det har brug for omsorg og 
trøst (avoidant strategi).

I sådanne mønstre oplever forælderen ofte 
emotionelt ubehag, når de selv eller andre har 
brug for trøst. ofte håndterer forælderen disse 
følelser ved at opfordre barnet til udforskning 
og/eller via distraktion (”lyner op”).
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Mette Væver

At lede efter ”the Linch-pin struggle” (3)
Struggles i forhold til ”Hands”

Når ”hænderne forsvinder” – opleves relationen som skræmmende 
for barnet – ”fear without a solution”: Barnet lever med frygt, fordi 
der ikke er nogen ”tryg relationel havn”. 

Nøglespørgsmål:
Kan omsorgspersonen forblive i rollen som den der er større, stærkere, 
klogere og kærlig? Eller reagerer han/hun ved at blive skræmmende, 
skræmt, uengageret eller uforudsigelig?

Dette er et af de typiske kendetegn for D-forældre – at de kæmper 
med at bevare ledelsen, men samtidig være kærlige
Svaret herpå er også svaret på om dyaden er ”disordered” eller 
”ordered” (D versus B, A, C). 

I A, B, C-mønsteret er der altid en relationel løsning, men i D-dyaden er 
der ikke nogen forudsigelig løsning/ sammenhængende strategi, når 
barnet oplever frygt.



HAJ MUSIK, GAMLE SPØGELSER OG MENTALISERING

Vores egen barndom og bagage, jvnf Selma Fraibergs klassiker 
"Ghosts in the nursery"  

Hvilke følelser oplevede vi blev mødt af vores forældre og hvilke 
følelser kunne vi dele med vores forældre?

Haj musik er den indre uro som vækkes i os, når vi er i situationer 
som vi oplever som svære –dvs situationer som vi ikke har effektive
strategier til at håndtere

MEN; haj musik er falsk alarm, fordi vi bliver bange for noget som 
egentlig ikke er farligt

Udfordringen: At være større, stærkere, klogere og sød  - også når 
vores haj musik spiller
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Mette Væver

ALTSÅ:

• Vigtigt: ALLE FORÆLDRE/OMSORGSPERSONER HAR 
UDFORDRINGER

• Nøglen til forandring i COS-modellen er at gøre det muligt 
for omsorgspersonen at ”vælge” tryghed frem for 
utryghed, gennem en bevidstgørelse af de implicitte, 
procedurale relationelle scripts og at ”gøre noget andet” 
end det de normalt gør. 

• Dette gøres - med Fonagys ord – ved at facilitere 
omsorgspersonens muligheder for at mentalisere i de 
konkrete og følelsesmæssigt belastende situationer, hvor 
deres indre arbejdsmodeller ellers ofte farver deres 
perception af barnet og situationen (konkretiseret med 
Shark-music). Se video



Tilknytning i institutioner: Professionel omsorg kræver viden

Kvaliteten af de relationer og de samspil 
-> afgørende før børnenes følelsesmæssige, sociale og kognitive 
udvikling.

Pædagogerne er sekundære tilknytningspersoner, og dermed utrolig 
vigtige for børnene

Andel af danske børn i institution i 2014 (Danmarks Statistik)
0-1 årige: 17,7%;  1-2 årige: 89,6%;  3-5 årige: 98,0% 

Gennemsnit 7.5 time/dagen - 5 dage om ugen

Sensitivitet hos det pædagogiske personale er ALTAFGØRENDE
->Tryghed opstår når barnet bliver forstået og taget alvorligt -> 
børnene udvikler en forståelse for egne og andres følelser -> 
selvregulering
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Hvad siger forskningen om tilknytning og institutioner?

Oplevelsen af stress: 
Børn 0-3 år i institution har forhøjet cortisol niveau i kroppen –-
>voksne skal kunne dæmpe børnene stress niveau  

De udsatte børn: 
Får i tilstrækkelig gode institutioner mulighed for at udvikle en tryg 
relation til en pædagog, kan udvikle nye færdigheder, få nære 
relation er - også med jævnaldrende, udviser reducerede adfærds-
problemer og øget skoleparathed. 

De mest udsatte børn (desorganiseret tilknyttede): 
Har desværre ringe positiv effekt af institution

(Solheim et al,  2013) 



At være sammen med børn med forskellige 
tilknytningserfaringer: Opmærksomhedspunkter

VIGTIGT: Det kan ikke lade sig gøre at lave en egentlig udredning 
og præcis vurdering af et barns tilknytningsmønster i institutions 
regi. 

Børn kan have forskellige grader af tryghed og utryghed, og det er  
sårbart  for forældrene– så undgå at sætte mærkater på 
børnene.

MEN, det er nyttigt AT VIDE noget om forskellen på tryg, utryg og 
desorganiseret tilknytning, fordi det utrygge barn har en tendens 
til at udsende signaler, der gør det svært at forstå, hvad det har 
brug for. 

Jvnf circle of security og ”Miscuing” =vildledende signaler



At være sammen med børn med forskellige 
tilknytningserfaringer: Opmærksomhedspunkter

De undvigende børn: 
Presser sig selv opad i cirklen: har brug for støtte til at kunne bede 

om hjælp og trøst

De ambivalente børn: 
Presser sig nedad i cirklen: har brug for støtte til leg og udforskning

De desorganiserede børn: 
Fremstår modsætningsfyldte, forvirrede, skræmte, aggressive, 
kontrollerende – her vil der være brug for ekstra hjælp

For alle børn gælder: Prøv at se bagom de vildledende signaler



Opmærksomhedspunkter: Skab en reflekterende kultur

Vanskelige situationer: 
Børnene larmer, laver balde, hører ikke efetr, klynker, græder, er 
svære at trøste, er klæbende eller klynkende

Pædagogens hajmusik: 
De situationer hvor pædagogen oplever sig opgivende, irriteret, 
vred, truende, ligeglad eller hjælpeløs if med et barn

Den voksne er ALTID ansvarlig for at reparere brud i kontakten

Evnen til mentalisering: At se sig selv udefra og barnet indefra

Hvordan sikres en god og sensitiv omsorgskultur: 
Viden om børns tilknytningsbehov og tilknytningsadfærd og 
refleksion over egen HAJ MUSIK
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