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Fem amerikanske psykologer fra universitetet i Washington har for nylig fulgt 808 unge mennesker 
fra 10-års alderen til 21-års alderen for at se, om de, der var voldelige som 10-årige, også var det 
som 21-årige, eller om de unge mennesker ”voksede ud” af de voldelige vaner, efterhånden som de 
blev ældre.

Svaret var, som så ofte i psykologien, både-og. Det viste sig, at de 808 unge – og senere voksne – 
kunne inddeles i tre forskellige grupper. Den første gruppe blev kaldt de u-aggressive børn, som var 
kendetegnet ved en meget lav hyppighed af voldelig adfærd i 10-års alderen og stort  set  ingen 
voldelig  adfærd  i  21-års  alderen.  Denne  gruppe  bestod  af  230  unge,  altså  godt  ¼  af  alle  de 
undersøgte børn. 

Den anden gruppe kaldes ophørsgruppen. Denne gruppe udviste i  10-års alderen et  ganske højt 
niveau af voldelig adfærd i dagliglivet, men efterhånden som de blev ældre, fik de kontrol over de 
voldelige vaner, og i 21-års alderen var der næsten ingen voldelig adfærd hos disse unge mennesker. 
Denne  gruppe  var  langt  den  største  af  de  tre  grupper;  den  bestod  af  442  ud  af  de  808  unge 
mennesker, altså noget over halvdelen af den samlede gruppe. 

På den baggrund kan det altså siges, at det i hvert fald for disse amerikanske unge, der vokser op i 
en storby, er temmelig ”normalt” at være voldelig i den senere barndom, men at det også er lige så 
normalt, at den voldelige adfærd forsvinder, efterhånden som de unge bliver voksne. Det samme 
kunne man desværre ikke sige om den tredje gruppe, som forskerne kalder fortsættelses-gruppen. I 
denne gruppe var der ligeledes i 10-års alderen et ganske højt niveau af voldelig adfærd, endda lidt 
højere end i den foregående gruppe. Men i modsætning til ophørsgruppen blev fortsættelsesgruppen 
ved  med  at  udvise  et  højt  niveau  af  voldelig  adfærd  med  usvækket  hyppighed  i  hele 
undersøgelsesperioden, altså indtil de blev 21 år gamle. Denne gruppe af konstant voldelige unge 
mennesker bestod af 126 personer, dvs. ca. 1/6 af alle de unge i undersøgelsen. 

Hvad var det så, der gjorde, at de unge i ophørsgruppen efterhånden holdt op med at være voldelige, 
mens de unge i fortsættelsesgruppen ikke udviste nogen forbedring i løbet af de 11 år?

For det første var der – næppe uventet – en meget stor overvægt af drenge i fortsættelsesgruppen til 
forskel  fra  ophørsgruppen.  Det  betyder  altså,  at  der  i  10-års  alderen  forekom temmelig  meget 
voldelig adfærd hos både piger og drenge, men sandsynligheden for, at pigerne blev ved med at 
være voldelige ind i voksen-alderen, var langt mindre, end den var for drengenes vedkommende. 
For det andet var det de børn i 10-års alderen, som opførte sig voldeligt i  mange situationer, der 
også som voksne vedblev med at udvise voldelig adfærd.

For  det  tredje  var  der  en  klar  sammenhæng  mellem skolepræstationer  og  vedvarende  voldelig 
adfærd: de børn, som klarede sig dårligt i skolen, viste større tendens til at vedblive med at blive 
voldelige. Det kan der selvfølgelig være mange forklaringer på; f.eks. at børn med nederlag i skolen 
blev mere frustrerede og rasende på alt og alle, eller at de i højere grad søgte sammen med ”dårlige 
kammerater”, eller at de fik færre ”sunde interesser”, der kunne holde dem væk fra situationer med 
høj sandsynlighed for voldelig adfærd.



Det med de dårlige kammerater viste sige at være den fjerde vigtigste forklaring på vedblivende 
voldelighed. De børn, der holdt sammen i grupper, hvor de øvrige i gruppen udviste en høj grad af 
voldelig adfærd blev – ikke overraskende – oftere ved med at udvise voldelig adfærd. 

Den femte forklaring på vedblivende voldelig adfærd var til gengæld nok den mest overraskende. 
Det viste sig nemlig, at de børn, der vedblev med voldelig adfærd, sammenlignet med de, der holdt 
op med denne uvane, var mindre udsat for at blive straffet af deres forældre. Det har ellers tidligere 
været en almindelig antagelse, at de børn, der blev mest straffet – herunder for deres egen voldelige 
adfærd – blot ville lære at imitere de voksnes straffende adfærd og derved blive mere snarere end 
mindre voldelige. Denne nye undersøgelse fra Washington tyder på det modsatte, altså kort sagt at 
straf for voldelig adfærd faktisk virker: De børn, der blev straffet for voldelig adfærd, holdt oftere 
op med at slå andre, sammenlignet med de børn, der sjældent eller aldrig blev straffet for at udvise 
voldelig adfærd.  Det  bør  dog tilføjes,  at  den ”straf”,  der  her  er  tale om, mindre drejer  sig  om 
korporlig straf og mere om bebrejdelser eller inddragelse af goder som lommepenge eller frihed.
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