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hos fosterbarn

Atferd

Avvisning som leveregel 
De fleste fosterforeldre har opplevd situasjoner med uforståelig atferd hos sitt 
fosterbarn. Mange av disse situasjonene bunner i en frykt for å bli forlatt. Noen kan 
til og med ha en forventning om å bli forlatt av andre.  Slike forventninger har 
gjerne sitt opphav i negative leveregler.  

• av Åse L. Larsen, redaktør

Alle mennesker har et viktig prosjekt 
for livet sitt: å bli elsket og få tilhørig
het hos andre.  Vi er programmert til å 
ha dette prosjektet for våre liv, rett og 
slett fordi det skal sikre oss overlevelse 
og videreføring av arten. Hos enkelte 
mennesker er ikke dette bare et pro
gram som ligger og kjører i bakgrunnen 
og hjelper til  med å ta enkelte valg, 
men det er et program som styrer det 
meste av deres liv. Det blir deres livs  
prosjekt. 

Alle mennesker har  en rest av et lite 
barn i seg som higer etter kjærlighet 
 også voksne mennesker. Barnet i deg 
er redd for ikke å bli elsket og at det 
ikke skal få være en del av et fellesskap 
sammen med andre mennesker. Barnet  
i deg frykter ensomheten, men dersom 
andre mennesker finner deg verdifull, 
så har du større sjanse for ikke å bli 
forlatt. Et menneskes høyeste  ønske  
er derfor å bli verdsatt og akseptert av 
andre. 

Programmet som ligger i dypet av 
oss og som handler om vår overlevelse, 
befinner seg i vår mest primitive del av 
hjernen  i reptilhjernen.  Også dyr har 
slike grunnleggende program som 
styrer deres atferd. I tillegg har men
nesker en mer høytfungerende  del av 
hjernen der tankevirksomhet foregår  
både på et bevisst og ubevisst plan. 
Ulempen er at dette hjernesystemet har 

svakheter ved seg som gjør oss men
nesker sårbare for psykiske problemer.

Hjernesystemet
Mennesket er utstyrt med en fantastisk 
hjerne som gjør oss overlegne alle andre 
skapninger. Det gjør oss i stand til å ta 
både enkle og komplekse valg for våre 
og andres liv. Tankene våre er koblet 
sammen med et minne der vi kan dra 
nytte av tidligere erfaringer, og vi er i 
tillegg  i stand til å reflektere for å ta de 
beste valgene. 

I tillegg har vi et responssystem som 
ofte er ubevisst.  Det betyr at det ikke 
alltid er tankstyrt. Dette er også en del 
av et intelligent skaperverk som gir oss 
en fordel. Det er nemlig slik at den 
delen av hjernen som tar seg av tanke  
virksomheten er et langsomt system. 
Dette langsomme systemet settes ut av 
spill dersom vi opplever spesielt farlige 
situasjon.  

Den delen av hjernen som styrer 
tankevirksomheten, kalles hippocam
pus. Når du  leser denne teksten er 
hippocampus koblet inn. Det som 
skjer er at når du tar inn informasjo
nen i teksten, plasseres den i et minne 
som er forbundet med denne hjerne
komponenten. Hippocampus fungerer 
imidlertid dårlig i stressende sitasjoner. 
I farlige og dermed stressende situasjo
ner, er det derfor en annen del av 
hjernen som kobles inn. 

Den delen av hjernen som kobles 

inn i farlige situasjoner kalles amyg
dala.  Amygdala har evne til å ta inn 
store mengder informasjon og den 
husker godt, spesielt det som handler 
om kroppslige ting  det som setter seg 
som følelser. Vi kan derfor kalle denne 
delen av hjernen følelseshjernen. En 
stor fordel med  amygdala er at den er 
rask, og det er akkurat det vi trenger i 
faresituasjoner. 

Det er imidlertid en svakhet med 
denne hjernestrukturen. Kroppen er 
dessverre ikke er i stand til å skille 
mellom det som er innbilt fare og det 
som er virkelige faresituasjoner, det vil 
si situasjoner der vårt liv er truet. Det 
var slike situasjoner mennesket for 
mange tusen år siden levde med ved at 
de ble angrepet av ville dyr.  I dag har 
vi ikke slike situasjoner, men vi har 
mange andre stressende situasjoner 
som vi kan oppleve som faretruende, 
for eksempel situasjoner der vi føler oss 
oversett og ikke verdsatt av andre.  
Også i slike situasjoner  når de opp  
leves som veldig belastende  kobles 
tankehjernen ut og følelseshjernen inn. 
For mennesker som har opplevd slike 
situasjoner tidlig i livet, kan det opp  
leves som ekstra stressende å ikke bli 
elsket og verdsatt.

Traumatiske situasjoner
Når et barn har opplevd avvisning og 
ensomhet, kan slike følelser bli forster
ket seinere i livet. Et barn som har følt 
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seg forlatt kan ha opplevd en følelse 
som det ikke har vært i stand til å takle, 
og dette er noe som kan sette dype 
spor. Barn er helt avhengig av sine om  
sorgspersoner, og slike situasjoner kan 
oppleves traumatisk. Barnet kan ha hatt 
en sterk følelsen av redsel, og når det 
opplever lignende situasjoner seinere i 
livet, vil det gjøre alt det kan for å ikke 
få samme følelse igjen. Følelser  styrer 
oss på den måten at vi tiltrekkes av det 
som gir oss gode følelser, mens vi prøv  
er å unngå  det som gir oss vonde føl el  
s er. Dette skjer også når vi ikke har en 
bevissthet om hva som gir oss gode og 
vonde følelser.

Jo tidligere i livet vi opplever vanske  
lige hendelser, jo større er sjansen for at 
opplevelsen legger seg i følelsesminnet. 
Helt små barn får ofte større problemer 
etter traumer fordi hippocampus ikke 
fungerer godt før i 3årsalder. Det har 
også noe med at barn ikke har språk til 
å knytte sammen med hendelser i sine 
første leveår. Opplevelser som ikke kan 
settes ord på, legger seg i underbevisst
heten. Så lenge det ligger der, har ikke 
minnene forbindelse til tanker om 
opplevelsen. 

Det som har blitt lagt i underbe
visstheten i  de første leveårene, har en 
stor emosjonell styrke og kan skape 
psykiske problemer seinere i livet. 
Emo sjonell hukommelse handler om at 
kroppen husker, og slik hukommelse 
føles mer riktig for oss enn det som 
ligger i tankeminnet. Dette er også noe 
som er en del av vårt overlevelsessys
tem. Vi skal tro på sterke følelser fordi 
det lettere kan sikre oss overlevelse i 
farlige situasjoner. 

Man kan også oppleve ting  seinere i 
barneårene etter at språket er på plass 
 eller i voksen alder  som kan lagre 
seg ubevisst. Dersom en opplevelse er 
så vanskelig å ta inn over seg, kan 
minnet legge seg i ubevisstheten med 
lokk over. Der ligger det godt bevart, 
men likevel vil det kunne påvirke den 
traumatisertes liv. 

I ungdomsårene skjer der en reor  
ganisering av hjernen. Denne omstruk
tureringen kan bidra til at følelsesmin
ner kommer fram og skaper vanskelig
heter for dem det gjelder. Siden mye av 

det  som styrer vår atferd foregår på et 
ubevisst plan, kan det skape uforståelig 
atferd for barnet som har opplevd det 
traumatiske. Det kan også oppleves 
uforståelig for  dem som er tett på 
barnet, slik som omsorgspersoner er. 

Det vonde som ligger i følelsesmin
net  kan etter hvert kobles til bevissthet 
gjennom ord. Dette kan være ord som:  
Jeg er ensom. Jeg er alene. Det er ingen 
der for meg.  Jeg er ikke verdifull.  Slike 
«sannheter»  danner grunnlag for det 
som kalles leveregler. 

Negative leveregler
Med leveregler menes mønstre som 
ligger  nedfelt i mennesker og styrer 
måten vi tenker, føler og handler på.  
Et menneskes leveregel  er gjerne lang  
siktig, og har i årenes løp blitt en del av 
dets måte å være på. Sterke eller gjen  
tatte  følelsesminner kan føre til at det 
utvikles leveregler.

En leveregel kalles gjerne en negativ 
leveregel  fordi den som oftest preger 
livet vårt på en negativ måte.  Det er 
fordi den har opphav i noe som har 
gitt psykiske sår, som for eksempel 
mobbing, kritikk, vold, avvisning eller 
neglisjering. Det handler om at noen 
har gjort noe mot oss som har gitt dype 
sår som kan følge oss resten av livet. 
Negative leveregler gjør oss sårbare og 
kan utløse sterke følelser. 

Negative leveregler er noe vi som 
oftest ikke er bevisst, og  de kan derfor  
styre vårt liv i destruktive retninger 
uten at vi forstår hva som skjer. En 
leveregel blir gjerne  utløst av en situa  
sjon som setter i gang mange negative 
følelser.  

Vi kan tenke oss at 12 år gamle 
Nora har leveregelen Jeg er ikke verdi - 
full. Den blir blant annet utløst når 
hun føler at voksne ikke ser henne. Når 
hun ikke blir sett, føler hun seg avvist , 
noe som kan føre til en følelse av frykt, 
sinne og sorg. Frykten kan slå ut i 
panikk. Når panikken og sinnet har 
lagt seg, vil det til slutt kunne gå over 
til sorg over den situasjonen hun er i. 
Det kan også utløse en skamfølelse i 
ettertid  over det hun har gjort i affekt i 
situasjoner der hun har følt seg avvist. 
Dette kan på sikt utvikle seg til en 

depresjon.  Alt dette kan settes i gang 
av en negativ leveregel som kroppen 
hennes tror på. Utgangspunktet for 
hennes leveregel kan være  sterke 
opplevelser av avvisning hun har hatt 
tidligere i barndommen.

Avvisningsproblematikk er noe de 
fleste fosterforeldre har kjent på da 
fosterbarn er spesielt utsatt gjennom 
opplevelser i barndommen som har 
ført til at de har måttet flytte fra sine 
foreldre. Flyttingen vil i seg selv kunne 
oppleves som en avvisning, men det 
kan også være andre situasjoner forut 
for flyttingen som har gitt barnet en 
sterk og vond følelsen av avvisning.

Leveregelen avvisning hos 
fosterbarn
En leveregel som handler om avvisning 
har sin opprinnelse i situasjoner i 
barndommen som har skapt utrygghet. 
En negativ leveregel som handler om 
avvisning,  kan for eksempel være: Jeg 
kommer alltid til å bli avvist og forlatt av 
mennesker jeg bryr meg om. 

Dette er en leveregel som godt kan 
eies av et fosterbarn som tidligere i livet 
har opplevd så vanskelige ting at det 
har måttet flytte fra sin opprinnelige 
familie. Samtidig som barnet kan ha en 
forventning om å bli forlatt, har vi jo 
alle et overlevelsesprogram som kjører i 
dypet av oss og som handler om at vi 
skal bli elsket og ha tilhørighet. Dette 
grunnprogrammet går dårlig sammen 
med en leveregel som omhandler at 
man alltid vil bli forlatt av viktige 
voksenpersoner. Når man skal bli elsket 
av andre er det viktig å ikke bli avvist. 
Det er derfor prosjektet avvisning kan 
bli så viktig å finne ut av for enkelte 
mennesker.

Hos enkelte blir det en viktig opp  
gave å sjekke ut om de blir avvist av 
personer som har betydning for dem.  
Hvis et barn ser for seg muligheten for 
dette, kan det enten avvise andre før de 
får anledning til å avvise barnet, eller 
det kan sette i gang noen strategier for 
å unngå slik avvisning. Dette kan føre 
til handlinger som er uforståelig både 
for barnet og for omsorgspersonene. 
For barnet fordi det ikke har bevissthet 
om hvorfor det gjør som det gjør i 
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bestemte situasjoner. For foreldre fordi 
de ikke forstår hva som ligger bak 
handlingen til barnet.

Et case
Anna som bor i fosterhjem har leve
regel en: Jeg er ikke verdifull og derfor blir 
jeg avvist. Hun kan for eksempel føle 
seg avvist når hennes fosterforeldre 
bruker mer tid på hennes fostersøsken 
enn på henne. Hun leter etter situasjo
ner der hun får bekreftelse på det som 
hennes følelsesminne forteller henne: at 
hun ikke er verdifull. Hun kan lett opp  
 leve situasjoner der hun føler at hennes 
søsken er mer verdifulle enn henne. 
Hun overtolker situasjoner og henter 
fort fram leveregelen når hun ikke er 
den som blir mest sett og ivaretatt til 
enhver tid.  Situasjoner som oppfattes 
som avvisning for henne, utløser leve  
regelen. Når leveregelen utløses kan 
situasjonen føles truende for henne. Da 
kan hun bli rasende fordi leveregelen 
setter i gang et sinne i henne. Samtidig 
trenger hun noe i den ytre verden å 
hekte sinnet på. Det kan derfor være 
andre hendelser eller ting som får skyld  
en for at hun har blitt sint.

Alt som kan oppleves som avvisning 
eller tap for Anna, kan utløse avvis
ningsleveregelen hennes. Det trenger 
ikke være noe reelt i situasjonen.  Hun  
kan føle seg  emosjonelt avvist ved en 
liten bemerkning, ved uoppmerksom
het fra en viktig person, eller i situasjo
ner der det foregår reell avvisning. Det 
kan hende at fosterforeldrene ikke har 
tid til å se på en tegning som hun har 
laget, akkurat nå, og sier at de kan se 
på den seinere. Dersom dette blir 
glemt, kan det gi grobunn for å utløse 
avvisningsleveregelen. Virkelige taps  
situasjoner som dødsfall, flytting eller 
separasjon fra noen, kan utløse sterke 
emosjonelle krefter hos Anna. 

Årsaker
Langsiktige personlighetsmønstre 
dannes i barndommen, selv om det 
også kan være genetiske trekk tilstede 
hos barnet.  Det er også slik at vårt 
temperament påvirkes av arv, og dette 
kan føre til at barnet blir avvist av nære 
omsorgspersoner. 

I tillegg har forskere funnet ut at 
enkelte babyer reagerer sterkere på 
separasjon enn andre babyer på samme 
alder. Dette kan i realiteten bety at 
noen barn er genetisk disponert til å 
utvikle avvisning som leveregel.

Alt etter hva barnet har opplevd i 
sin tidlige barndom, vil det kunne ha 
forskjellig type avvisningsproblema
tikk. To slike hovedtyper av avvisning 
er: avvisning på grunn av ustabilitet og 
avvisning på grunn av avhengighet. 
Dette henger igjen sammen med hvilke 
barndomsopplevelser barnet har hatt. 

Avhengighetsbasert avvisning
Avhengighet er en annen leveregel 
mennesker kan ha. De med en avhen
gighetsleveregel  tror ikke at de klarer å  
overleve på egen hånd. De tror de 
trenger hjelp fra andre for å klare å 
gjennomføre det som livet krever. Det 
er en sterk og forferdelig tanke at du 
faktisk er avhengig av en annen person 
for å overleve  også når du blir voksen. 
Da vil tanken på å miste denne perso
nen være forferdelig vanskelig å bære. 

Den som har avhengighet som 
leveregel, kan også ha avvisning som en 
regel som livet styres etter. Det er 
faktisk grunn til å anta at når noen har 

avhengighet, har de også ofte avvisning 
som leveregel. De tror at de er avhen
gig av en sterk person som kan styre 
dets valg fra utsiden, men tror samtidig 
at de vil miste denne personen.  Disse 
menneskene vi kunne tenke at de ikke 
kan klare å overleve dersom en bestemt 
person blir borte for dem. Det er ofte 
snakk om både en funksjonell og en 
emosjonell avhengighet av denne 
personen.

De barna som har en avhengighets
basert avvisning som leveregel, sørger 
alltid for at de har noen personer 
utenom de nærmeste til rådighet. De 
går fra den ene til den andre og søker å 
finne noen som kan ta seg av dem. De 
skaffer seg med andre ord et ekstra 
sikkerhetsnett. Men i omgang med 
disse personene, vil de også ha behov 
for å teste ut om de blir avvist eller 
ikke, på samme måte som de gjør med 
omsorgspersonene. Disse barna som 
har både avhengighet og avvisning som 
leveregel, bruker mye energi på sine 
leveregler.

Tapsbasert avvisning
De barna som har en avvisningslevere
gel basert på tap av nære omsorgsperso
ner, har ofte ikke avhengighet i tillegg, 
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selv om avvisningsregelen kan være 
sterk. I disse tilfellene er det ofte slik at 
det har vært en ustabil emosjonell for  
bindelse mellom helt nære personer 
som mor eller far. I disse tilfellene vil 
barnet være redd for å miste noen det 
er glad i, men det tenker ikke at det 
ikke vil kunne overleve uten disse 
personene. 

I disse tilfellene har barnet gjerne  
hatt en emosjonell forbindelse, men 
denne har gått tapt underveis. Det har 
altså opplevd å være nært og godt knyt  
tet til noen, men så har disse personene 
av en eller annen grunn blitt borte. 
Dette kan være et barn som  har hatt 
foreldre som har vært friske, men endt 
opp med psykiske problemer slik at det 
har skjedd noe med det følelsesmessige 
båndet. Det kan også handle om at 
nære omsorgspersoner har dødd. Det 
kan også være noen spesielle episoder 
som barnet har opplevd som har skapt 

dype spor. Dette kan være situasjoner 
som de voksne ikke tenker på som 
traumatiske situasjoner. Det kan for 
eksempel handle om at man har fått 
søsken, og at barnet har opplevd dette 
som truende. Spesielt dersom det nye 
barnet har krevd mye av foreldrene. 
Tapsbasert avvisning er derfor også noe 
som kan være høyst relevant for foster  
foreldres biologiske barn.

Ved tapsbasert avvisning trenger 
barnet andre rundt seg for å føle seg 
rolig. Ved denne type avvisning, 
trenger barnet noen som kan ta vare på 
det og som kan gi det  kjærlighet og 
emosjonell forbindelse. Dette i motset
ning til den avhengighetsbaserte der 
barnet trenger noen som kan ivareta 
det slik det er med helt små barn.  
Barn med tapsbasert avvisning trenger 
noen som kan hjelpe dem, rettlede og 
veilede i livets mange vanskelige valg. 

De som har tapsbasert avvisning 

frykter emosjonell avvisning. Det er 
ikke slik at de alltid må ha noen rundt 
seg.  De kan faktisk være alene lenge 
om gangen, for det er da de føler seg 
tryggest. De er redde for prosessen 
rundt det å miste noen, ikke for å være 
alene. De vet godt at de kan overleve i 
ensomhet, for det har de ofte opplevd i 
barndommen, men de vet ikke om de 
kan overleve en tapsprosess. Derfor 
holder de seg ofte unna å knytte seg til 
andre.  Det å elske noen, for så å tape 
disse menneskene, er skremmende for 
dem. Disse barna er ikke klengete slik 
som dem som i tillegg har  avhengig
hetsproblematikk, men de er mestre på 
avvisning. 

Alt det destruktive som mennesker 
kan gjøre, styres av frykt. Når vi gjør 
det indre arbeidet som må til for å 
arbeide oss gjennom den frykten som 
styrer oss, kommer de vonde følelses
minnene frem i lyset av den menneske
lige bevisstheten

Integrering av vonde følelser
Et minne som ikke er integrert i be  
visst heten, ligger i amygdala som et 
følelsesminne.  Integreringsarbeid 
handler om å ta opplevelsen fra amyg
dala og inn i minnet som er knyttet til 
tankene våre. Når et traume inntreffer, 
vil det lagres ubevisst i følelsesminnet 
hos alle mennesker. Store mengder 
informasjon tas inn og skal huskes i 
tilfelle vi en seinere gang skal trenge det 
for å overleve. Det som varierer fra 
menneske til menneske er motstanden 
mot å ta det inn som et tankeminne. 

De minnene som lagres i amygdala 
er altså for voldsomme å ta inn i det 
vanlige minnet, men de ligger der og 
presser på for å bli integrert.  Det 
presser spesielt på i situasjoner der 
barnet blir retraumatisert. Det er 
gjerne noen triggere som setter i gang 
slik retraumatisering. Triggerne har 
også den funksjonen at de skal prøve å 
få hendelsen inn i minnet. Det er 
derfor de sterke følelsene kommer 
tilbake når minnet blir retraumatisert. 
Kroppen minner om det vanskelige 
fordi det er meningen at det skal lagres 
i det bevisste minnet. Mange vil 
imidlertid ikke forholde seg til dette, 
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og motsetter seg dermed å la minnet 
bli integrert. Vi må ta inn minnene og 
kjenne på disse for at de skal bli 
integrert. 

Hippocampus som er en viktig 
komponent av minnet, er så overveldet 
at den ikke klarer å lagre minnet slik 
det skal lagres. Det kan hende det har 
blitt lagret fragmentert eller ikke lagret 
i det hele tatt i det bevisste minnet. 
Man har kanskje hukommelsestap når 
det gjelder det vonde som har skjedd, 
men det sitter i følelsene, og kroppen 
husker det derfor på sin måte. 

Mange traumatiserte er ikke til 
stede her og nå – de er frakoblet følel  
sene fordi de ikke tør å kjenne på ting 
som er vonde, uten at de nødvendigvis 
vet hvorfor det er vondt. De klarer i 
mange år å holde det i sjakk, men når 
de kommer opp i voksen alder, klarer 
de det ikke lenger. Når amygdala er 
aktivert over tid og fokusert på fare, vil 
det krever mye energi. Dersom det er 
mange triggere til stede som minner 
om noe forferdelig som har skjedd, så 
er det energitappende.  Energi som 
skulle vært brukt til å beskytte kroppen 
mot sykdom og andre påkjenninger 
livet påfører oss, går tapt. Dette er en 
stor påkjenning både for voksne og 
barn. Det er derfor viktig å skape en 
bevissthet slik at den traumatiserte  kan 
bli klar over at følelsene handler om 
fortid og ikke om nåtid eller framtid. 

Hendelsen er for stor til å ta inn i 
bevisstheten, men det er viktig at den 
kommer inn dit. Et barn som  har 
opplevd traumatiske hendelser tidligere 
i livet, må derfor få hjelp til å ta dette 
inn – til å integrere det – i mindre por  
sjoner og i trygge omgivelser. 

For å hjelpe en person til å ta min  
nene inn i bevisstheten så må man vite 
hva man gjør. Hendelsen må bevisst
gjøres ved at den hentes fram igjen. 
Dette er en oppgave for en psykolog 
gjennom psykodynamisk terapi, men 
fosterforeldre kan også gjøre noe i dette 
viktige arbeidet. 

Skape bevissthet og 
forståelse
Negative leveregler fører til at mennes
ker ofte gjentar skadelige relasjoner 

seinere i livet. Et problem for foster
barn i den forbindelse er at forholdet til 
andre mennesker blir vanskelig å stå i. 
Et nært forhold kan rett og slett opp  
leves som smertefullt for et fosterbarn 
som har opplevd utrygghet i oppvek
sten. Fosterforeldre kan bidra til at 
dette blir lettere for barnet ved å bygge 
en solid relasjonell plattform som det 
kan stå på sammen med barnet. 

I en god relasjon kan man snakke 
om det man opplever med barnet. På 
den måten kan det skapes bevissthet 
rundt det som foregår dem i mellom 
og som skaper problematiske situasjo
ner. Det er også en fordel hvis man 
klarer å knytte det som skjer i nåtid til 
det som har skjedd i fortid. Hvis 
relasjonen ikke er på plass, kan ikke 
barnet gi av seg selv i forholdet og da 
kan det bli vanskelig å snakke om det 
som skjer og på den måten bidra til å 
løfte leveregelen fram i bevisstheten.

En fosterfar fortalte meg dette om 
en situasjon med sitt fosterbarn  en 
gutt på 19 år som hadde bodd i foster  
hjem hos denne familien i 6 år. 

Sondre stilte meg en spørsmål som jeg 
besvarte på en klar og tydelig, men 
vennlig måte. Til min store forbauselse 
forandret kroppsspråket hans seg. Han 
reiste seg med tydelig sinne fra stolen, rev 
ned det som lå på bordet og tramp et bort 
fra kjøkkenbordet der vi hadde sittet og 
snakket. Denne fiendtlige reaksjonen kom 
da Sondre fortalte hva han trodde på, og 
som jeg ikke sa meg helt enig i. Jeg forsto 
at han følte seg avvist. Det hadde vært 
slike situasjoner mellom oss tidligere, men 
nå ble jeg sittende undrende tilbake fordi 
jeg absolutt ikke hadde avvist ham på 
noen som helst måte. 

Jeg gikk etter ham og sa at jeg ville 
snakke om det som hadde skjedd. Dette 
var noe jeg ikke hadde gjort tid ligere da 
jeg bare hadde latt situasjon ene fare uten 
å snakke om det. Jeg hadde gått litt stille 
i dørene i slike situasjoner der Sondre ble 
sur, sint og tverr. Nå hadde jeg et behov 
for å komme mer til bunns i det som 
hadde skjedd i guttens indre. 

Etter hvert som Sondre klarte å gå 
nærmere inn på opprinnelsen til sinnet 
han følte, fikk han tydeligvis en opp - 
levelse av forståelse. Han begynte i hvert 

fall å snakke om faren hans som ofte 
hadde fått ham til å føle at han ble 
avvist. Bare det å få ham til å si ordet 
«avvist» gjorde noe med ham. Vi snakk et 
om at dette gamle mønsteret var noe han 
hadde gjentatt i mange situasjoner hos 
oss. Å få en forståelse av dette og kunne 
sette ord på det,  var et lite gjennom-
brudd for ham.  

Det er viktig å hjelpe barnet til å 
identifisere negative mønstre som 
medfører vanskelige relasjoner og 
manglende tro på seg selv.  På den 
måten kan vi starte på et arbeid for å 
hjelpe barnet med å bryte ut av et 
mønster der en leveregel blir gjentatt 
på nytt og på nytt. Når det blir skapt 
forståelse for at negative eller uforståe
lige handlinger  ofte har sin grobunn i 
noe som har skjedd tidligere i livet, vil 
barnet lettere klare å snakke om det. 
Når ubevisste krefter som ligger i en 
leveregel blir gjenstand for bevissthet 
og analyse, vil de kunne miste sin kraft. 

Forståelse og bevissthet går forut for 
våre valg. Det gjelder ikke bare for 
fosterbarnet, men også for fosterforel
drene. Fosterforeldre bør derfor skaffe 
seg forståelse for de problemer som 
fosterbarn sliter med. Det gjør de ved å 
få vite mest mulig om barnets fortid, 
snakke med barnet om dets tanker og 
følelser,  og ved å reflektere over det de 
ser av handlinger hos barnet. På den 
måten kan de lettere forså hvorfor 
barnet oppfører seg på en lite adekvat 
måte. Slik handlinger er lettere å leve 
med når man forstår. Å lese denne 
artikkelen kan forhåpentligvis bli del 
av en slik viktig forståelse hos fosterfor
eldre. 
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