
BØRNEMISHANDLING SKADER IKKE BLOT FORHOLDET TIL 
FORÆLDRENE,  MEN OGSÅ BARNETS KONTAKTER TIL KAMMERATER 
OG VENNER(1993, 2(1+2))

På trods af en stigende offentlig og professionel interesse i børnemishandling er konsekvenserne for 
barnets psykologiske og sociale udvikling langt fra udforskede. Der er dog bred enighed blandt 
forskere om, at mishandling både på kortere og længere sigt bliver ødelæggende for barnets forhold 
til  dets fader og moder. For mange er det også begyndelsen til udvikling af stærk aggressiv og 
antisocial adfærd, og ovenikøbet må disse børn forventes at få problemer i forældrerollen, når de 
bliver voksne. 

Men hvordan starter denne 'karriere' på vej mod afvigelsen? Her har interessen de seneste år samlet 
sig om barnets kontakt til kammeratskabsgruppen. Man har spurgt: Vil barnets liv uden for familien, 
f.  eks.  kammeratskabskontakter  og barnets  evne til  at  få  venner  blandt  jævnaldrende  også lide 
skade?  Hvis  dette  er  tilfældet,  kan  det  få  alvorlige  følger  for  barnets  vanskelige  overgang  til 
voksenalderen i det moderne samfund. I skolealderen og i pubertetsperioden bliver venskab blandt 
jævnaldrende og et positivt forhold til kammeratgruppen nemlig af stor betydning for den unges 
selvfølelse og udvikling af social forståelse. Kontakten til jævnaldrende sikrer den unge, der er på 
vej til løsrivelse fra sin familie, en vigtig social forankring. Her kan isolation fra eller et fjendtligt 
forhold til jævnaldrende blive skæbnesvangert for den unge. 

Mishandlede børns særlige forhold til deres kammerater er for nylig blevet undersøgt af en gruppe 
forskere fra New York. De sammenlignede social adfærd og kammeratskabsstatus hos 87 fysisk 
mishandlede 8-12 årige med lige så mange ikke-mishandlede børn, der ellers på andre områder 
lignede  den  første  gruppe.  Oplysninger  blev  indhentet  fra  børnenes  mødre,  fra  lærere  samt 
kammerater. For at undgå selvopfyldende profetier, blev alle oplysninger om børnene blev samlet af 
forskere, der ikke vidste hvilke børn, der var mishandlede. 
Resultaterne viste,  at  mishandlede børn udgør en risikogruppe:  De havde en klart  lavere status 
blandt kammerater, hvor de var mindre populære og de blev oftere forkastet som kammerat end de 
ikke-mishandlede. De var sjældent accepteret som ledere i gruppen, var oftere involveret i slagsmål, 
blev opfattet som nedrige og utilbøjelig til at dele med andre. De mishandlede børn havde desuden 
svært ved at skelne mellem gode og dårlige kammerater, og selv om enkelte havde en ven, var 
vurderingen af denne klart negativt farvet.

På baggrund af deres resultater peger forskerne på en uheldig negativ cirkel i mishandlede børns 
udvikling: Familievold og barnets oplevelse af gentagen mishandling medfører en ringere social 
forståelse  for andre.  Dette  fører  igen til  isolation og problemer i  kammeratskabsforholdet,  som 
dernæst negativt påvirker den nødvendige løsrivelse fra forældrene i pubertetsalderen. 
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