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• av Åse L. Larsen, redaktør

Fosterhjemsarbeid handler om å ta vare 
på, gi omsorg og kjærlighet til, og bidra 
til utvikling hos barn som har opplevd 
vanskelige oppvekstforhold. Vonde og 
traumatiske barndomsopplevelser kan  
i ettertid skape mange negative følelser 
hos fosterbarn. Det er naturlig at disse 

følelsene tas ut i relasjon til de men-
neskene som står dem nærmest. I 
mange år vil dette være fosterforeldre 
og -søsken. 

En følelse som hører sterkt med hos 
mennesker som har opplevd vanskelige 
forhold, krenkelser og tap i barndom-
men, er sjalusi. Egentlig er sjalusi en 
reaksjonsform eller en følelsestilstand 

som oppstår på grunnlag av flere 
følelser. Av menneskets fem grunnleg-
gende følelser frykt, hat, glede, sorg og 
sinne, kan flere finnes igjen hos en 
person som er sjalu. 

Sjalusi blir regnet som en av våre 
vanskeligste følelsestilstander å regulere 
- og sannsynligvis den verste å bli utsatt 
for.

Sjalusi
– vår farligste følelse

Sjalusi kan skape mange vonde situasjoner mellom mennesker. Det er derfor det er 
så viktig å være klar over dens vesen og forstå hva som foregår når sjalusiens 
emosjonelle krefter herjer i nære relasjoner. 
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Relasjoner

Informasjonsbringere
Vi mennesker er i utgangspunktet lagd 
for å romme sterke følelser. Slike følel - 
 ser setter i gang fysiologiske prosesser i 
kroppen. Følelsene og de påfølgende 
kroppslige reaksjonene,  skal fortelle oss 
noe viktig. Det er en beskjed fra vårt 
eget system om at vi trenger å være på 
vakt eller beskytte oss mot noe.  På den 
måten  blir vi satt i stand til å reagere 
på og gitt muligheten til å påvirke det 
som skjer i vårt liv. Følelser og følelses-
tilstander  er rett og slett gode informa-

sjonsbringere som skal sørge for at vi 
beskytter oss selv mot farer som truer. 

Jeg har tenkt noen ganger at det ikke 
bare er vi mennesker som er utstyrt 
med sjalusi. I hvert fall kan andre 
pattedyr også utvise en atferd som kan 
minne mye om sjalusi. Da jeg hadde to 
hunder, og den ene stadig smøg seg i 
mellom meg og den andre hunden for å 
være nærmest meg, oppfattet jeg det 
tydelig som en form for sjalusi. 

I et utviklingsperspektiv kan sjalusi 
ses på som en reaksjonsform som skal 

tilfredsstille et grunnleggende behov. 
Dette behovet er å bli tatt vare på av 
andre. Jo yngre vi er, jo større er 
be hovet for å bli ivaretatt av andre 
mennesker for å kunne overleve. Sam - 
tidig er vi slik lagd at vi skal kjempe for 
dette grunnleggende behovet. Det kan 
også bety at vi øn sker at vår egen over - 
levelse skal være overordnet andres 
behov for over levelse og utvikling i 
verden. Vi er med andre ord utstyrt 
med sjalusi fordi denne følelsestilstan-
den skal kunne bidra til overlevelse og 

Sjalusi
– vår farligste følelse

RT
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hjelpe oss i vår utvikling som mennes-
ker. 

Når vi ikke føler oss elsket, verdsatt  
eller tatt vare på av andre - og dette 
truer vår trygghet - kan sjalusien trigges 
når vi tror at andre oppnår disse godene 
på bekostning av oss selv. 

Sjalusiens vesen
Sjalusi kan opptre i alle mellommen-
neskelige relasjoner, for eksempel mel - 
lom ektepar, søsken, venner eller 
kollegaer, og sjalusien opptrer med 
forskjellig intensitet. Det er viktig å 
skille mellom det som kan regnes som 
en normal grad av sjalusi, og overdre-
ven eller sykelig sjalusi. Sjalusi kan også 
være innbilt eller, motsatt, opptre som 
en adekvat reaksjon på en situasjon der 
vi har blitt dårlig behandlet av andre. 
Det kan også være en blanding, med en 
kjerne av sannhet i det som har trigget 
sjalusien. Sjalusi kan således være utløst 
av en episode der noen krenket oss, 
men det kan også opptre hos personer 
som innbiller seg ting. 

Overdreven sjalusi eller innbilt sjalusi 
kan opptre ved psykiske lidelser og ved 
psykiske problemer som er  knyttet til 
lav selvfølelse.  

Det er selvfølelsen vår som blir 
krenket når vi er sjalu, og dette kan føles 
ekstra smertefullt hvis vi har opplevd 
krenkelser tidligere i livet. Spesielt hvis 
dette har skjedd i tidlige barneår da et 
menneske er helt avhengig av at andre 
tar vare på det, men også fordi et lite 
barn i mindre grad klarer å koble inn 
fornuftstyrte tanker. 

Sjalusi handler mye om vår selvfø-
lelse, men det handler også om vår opp - 
levelse av situasjonen. Sjalusi  opptrer 
når vi føler oss krenket av noen som står 
oss nær. Vi har åpnet opp vårt hjerte og 
gjort oss sårbar, og da oppleves det som 
smertefullt  å bli krenket. Jo mer av - 
heng ig av å føle oss elsket og ivaretatt av 
andre vi er, jo større fare er det for at 
sjalusien blomstrer når andre blir til - 
gode sett. 

Det er når sjalusien tar overhånd at 
de store problemene oppstår, men det 
kan også skape mange små og store 
dramaer i en familie når sjalusien herjer 
mellom familiemedlemmer.

Hvis man ikke forstår spillet som 
ligger bak et sjalusidrama, kan man bli 
forvirret over den atferd som utvises av 
den som er sjalu. Det er ikke alltid lett å 
forstå at det er sjalusi som er grunnen til 
en uhensiktsmessig atferd. En av grun - 
nene til at det er vanskelig å forstå sjalu - 
siens uttrykk, er at det er få som snakker 
åpent om denne vanskelige følelsestil-
standen. 

Manglende åpenhet og 
forståelse
Det er ikke så lett å fortelle åpent og 
ærlig at man er sjalu, fordi sjalusi er 
knyttet til å misunne noen noe. Likevel 
er det en forskjell på de to sterke føl el - 
sestilstandene sjalusi og misunnelse. 
Mens misunnelse handler om materi-
elle ting, egenskaper og status, handler 
sjalusi om forholdet til andre mennes-
ker. Begge deler er skambelagte tilstan-
der som vi ikke så gjerne snakker om. 

En  følelsestilstand eller en reaksjon 
som det ikke snakkes åpent og naturlig 
om, kan skape en sårbarhet hos oss. Det 
er ofte skam og skyld knyttet til slike 
sår barheter. Vi mennesker har i det store 

og det hele problemer med å snakke 
åpent om sårbarheter selv om vi alle har 
våre sider som skaper sårhet i oss. Dette 
skjer selv om en sårbarhet gjerne har sitt 
opphav i helt vanlige grunnfølelser hos 
mennesker. 

Dersom vi voksne hadde snakket om 
vanskelige og skambelagte temaer på en 
mer åpen og direkte måte, hadde det 
kanskje vært lettere både for voksne og 
barn å forholde seg til og forstå misun-
nelse og sjalusi. I slike samtaler bør føl - 
elser snakkes om på en måte som klar - 
gjør at dette er noe alle er utstyrt med 
for best mulig å kunne overleve og navi - 
gere blant andre mennesker i verden. 

Det er ekstra vanskelig for barn å 
forstå det som utspiller seg i dem når 
sterke følelseskrefter som sjalusi kommer 
til overflaten. De har ikke så gode forut - 
setning for å forstå at det er noe de er 
skapt med for å sørge for overlevelse - 
og for å finne sin plass i forhold til de 
andre familiemedlemmene. 

Søskensjalusi 
Det finnes trolig ikke en familie der det 
ikke forkommer sjalusi mellom søsken. 
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RTDet er grunn til å tro at fosterhjem 
heller ikke er skånet for sjalusidramaer. 
Det er tvert i mot grunn til å anta at 
denne følelsen kan opptre hyppigere i 
hjem som rommer både biologiske 
barn og fosterbarn, der det med andre 
ord er en grunnleggende forskjell mel - 
lom barna.

Fosterbarn som kommer til sitt nye 
hjem, skal ikke bare bli kjent med et helt 
nytt bosted, en ny familiekultur og nye 
mennesker, de skal også finne seg en 
plass i familien. Det som gjør dette krev - 
ende er at familien som de kommer til, 
allerede eksisterer med sine åpne og 
skjulte regler som regulerer den enkeltes 
plass i familien. Barna som er vokst opp 
i familien, har over flere år hatt mulighet 
til å finne denne plassen litt etter litt. 
Fosterbarnet derimot, må tre inn i det 
relasjonelle som allerede eksisterer. Det 
er en vanskeligere øvelse. 

Det kan også være vanskelig for de 
biologiske barna som skal ta i mot et 
fremmed barn. Det kan være svært sterke 
følelser som oppstår mellom bio logiske 
barn og fosterbarn - på godt og vondt. 
Ofte blir det sterk kjærlighet mellom 
dem, spesielt hvis barnet som i hele sitt 

liv har vært medlem av familien, ikke 
oppfatter den nye som en trus sel. Hvis 
et biologisk barn i tillegg får en beskyt-
telsestrang overfor dette sårbare barnet 
som har levd under så vanskelige for - 
hold at det har måttet flytte fra sin 
opprinnelige familie, så vil det sannsyn-
ligvis utvikle seg til sterk søskenkjærlig-
het. I slik søskenkjærlighet har også 
sjalusien sin plass, men da er det mindre 
sjanse for at sjalusien blir den domine-
rende følelsen i forholdet. 

Det som kan skje, er at biologiske 
barn oppfatter det nye familiemedlemmet 
som en trussel i forhold til materielle ting 
eller til en eller flere av de andre fami lie-
medlemmene. Det kan være at barnet 
knytter seg sterkt til ett av de andre barna 
i familien, eller til en eller begge voksne. 
Dette kan skape sjalusi hos den som føler 
sin eksistens i familien som truet. Det 
handler om å føle seg som utvalgt av 
andre - utvalgt til å få kjærlighet. 

Vi har lett for å tenke at hatet er kjær - 
lighetens motsetning, men egentlig er det 
frykten. Når vi er redde for å miste noen, 
kommer frykten fram og tar plassen for 
kjærligheten. Når kjærligheten og selv - 
følelsen trues, kan det i neste omgang bli 

et sterkt sinne i den som føler seg redd. 
Det kan bli så sterke følelser at det til og 
med går på livet løs. 

Ingen følelsestilstand kan komme så 
sterk til uttrykk som sjalusi, og også 
søskensjalusi kan komme til uttrykk på 
voldsomme måter. Det skjedde for få år 
tilbake en situasjon i en fosterfamilie på 
vestlandet der en fostersønn ble drept av 
ett av de andre barna i familien. Denne 
saken kom lite fram i media, sannsynlig-
vis for å beskytte barnet som i stor affekt 
gjorde noe som for alltid vil være en del 
av dets liv. Det kan godt hende at det var 
sjalusi som utløste denne forferdelige 
handlingen. Heldigvis skjer slike vold-
somme episoder mellom barn svært 
sjelden. Mellom voksne skjer sjalusidrap 
og vold oftere.

Sjalusi mellom de voksne
Sjalusi er altså en så farlig følelsestilstand 
at mennesker dreper for den. Fra tid til 
annet kan vi lese om sjalusidrap mellom 
partnere. Ofte er det menn som dreper 
sine koner eller kjærester. Dette kan ha 
noe med at sjalusi er en følelse det ikke 
snakkes så høyt om. I enkelte kulturer er 
det fremdeles slik at menn først og 
fremst handler i stedet for å føle og 
snakke om det. Sjalusidrap kan således 
skje i ekstreme utslag av emo sjonelle 
situasjoner som det ikke blir snakket om. 
Det blir som en trykkoker som trykket 
etter hvert må finne sin vei ut av. 

Sjalusidrap opptrer likevel forholdsvis 
sjelden, men sjalusi kan derimot skape 
store emosjonelt belastende situasjoner 
mellom voksne i en familie. Mens de 
vanligste sjalusidramaer mellom voksne 
skjer på grunn av at en annen voksen er 
reelt eller innbilt tilstede i relasjon med 
partneren, vil sjalusi hos fosterforeldre  
også kunne skje fordi fosterbarnet 
knytter seg sterkt til en av de voksne. 
Dersom den voksne går opp i dette 
sårbare barnet på en måte som får den 
andre forelderen til å føle seg utenfor, 
kan det oppstå vonde følelser.

På samme måte som at et barn kan 
bli sjalu fordi det føler seg lite verdsatt, 
så er også dette som oftest den grunnleg-
gende følelsen for voksne. Dersom det 
har utviklet seg en sårbarhet knyttet til å 
føle seg verdiløs i barndommen, vil 
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RTdenne sårbarheten ofte følge mennesket 
videre i sitt voksne liv - hvis da ikke 
vedkommende klarer å jobbe seg mål - 
rettet ut av problemet. Slike sårbarheter 
forsvinner gjerne ikke av seg selv, selv om 
de kan blekne med årene. 

Vi skal også huske på at våre følelser 
gir mennesker viktige beskjeder fra krop - 
pens visdom. Det kan godt hende at det 
er i ferd med å utvikle seg en usunn rela - 
sjon mellom et barn og en voksen, og at 
den andre forelderen oppfatter dette som 
en viktig beskjed fra sin indre visdom. 
Det er med andre ord en sunn reaksjon 
på noe som skjer i den ytre verden. Der - 
som dette er tilfelle, er det viktig at mis - 
tanken bli tatt opp med den det gjelder 
på en god måte. 

Vi vet at det forekommer usunne rela - 
sjoner, og noen ganger seksuelle forhold, 
mellom voksen og barn, og da er det 
viktig at den som får mistanke om at 
slikt er i ferd med å utvikle seg i familien, 
handler på en fornuftig måte. Det har de 
fleste voksne stor forutsetning for å klare. 

Voksne som ikke har god forutsetning 
for å oppfatte beskjeder fra følelseslivet 
sitt på en reell måte, men som heller inn - 
biller seg ting eller blåser ting opp, er 
gjerne de som selv har opplevd tunge 
ting i egen oppvekst. De har med andre 
ord med seg noen sårbarheter som kan 
skape problemer for dem, for eksempel i 
form av sjalusi fordi de misforstår situa - 
sjoner. 

Det handler om å være usikker på seg 
selv og sin rolle overfor andre mennesker 
som man er redd for å miste. De som har 
mistet mennesker tidlig i livet sitt, er 
utsatt for å trekke disse tidligere erfarin-
gene inn i sitt nåværende liv. 

Det som ofte skjer videre, er at de 
sterke følelsene som oppstår er vanskelig 
å regulere. For det første misforstår man 
kanskje situasjoner som bidrar til følelses-
messige reaksjoner, og for det andre så er 
man ikke i stand til å regulere disse følel - 
sene på en god måte. Dette igjen skaper 
enda sterkere følelser. 

Regulering av følelser
Alle mennesker er i stor grad styrt av sine 
følelser, men en situasjon kan opp leves 
forskjellig fra person til person. Dette 
fordi den aktiverer ulike følelser i den 

enkelte, og fordi vi regulerer følel ser ulikt. 
Alle har evne til å være sjalu, men det 

er ikke alle som har evne til å bli sykelig 
sjalu. Det er kontrollmekanismene som 
skiller oss. En slik kontrollmekanisme er 
altså evne til å regulere følelser. 

Dersom vi ikke klarer å regulere føl - 
el sene våre over tid, kan de føre til syk - 
dom. Følelser oppstår i den ubevisste 
delen av hjernen som følge av tidligere 
erfaringer med andre mennesker, oss 
selv og med den verden vi lever i. Hvis 
vi har oppfattet dette som uforutsigbart 
for oss, vil vi være på vakt.

Hjernen vår registrer og lagrer alle 
våre sanseinntrykk og den påfølgende 
fysiologiske prosessen.  Det dannes et 
biokjemisk spor etter en opplevelse, og 
når det samme sanseinntrykket gjentas 
og gjentas, vil det etter hvert bli dype 
spor i vår måte å reagere på. Slik dype 
spor fører til at denne reksjonen er den 
som lettest tys til i bestemte situasjoner. 
Hjernen vil altså sende ut signaler til 
nervesystemet som er i henhold til tid - 
ligere erfaringer med lignende situasjo-
ner. 

Slike spor kan heldigvis endres selv 
om det krever innsats over tid. Det gjør - 
es ved at man begynner å reagere anner - 
ledes. Det er det ikke lett å klare på egen 
hånd, men noe man bør få hjelp til av 
andre. Etter hvert som den nye reak-
sjonsformen oftere og oftere blir brukt, 
vil det danne seg nye spor. 

Det er viktig å klare å omforme 
sterke følelser til noe bedre enn følelses-
uttrykk som bare skaper problemer for 

bæreren av følelsene, og for dem som er 
i nær relasjon.  Det er flere måter å om - 
forme voldsomme følelser til noe annet, 
og på den måten få utløp for følelsene. 
Noen snakker om det vanskelige og får 
oppklart det som har skjedd. Hos noen 
kommer det ut som kunstneriske ut - 
trykk i et bilde, musikk eller i en skulp - 
tur. Andre tar det ut i en fysisk aktivitet. 
Atter andre er ikke i stand til å få det ut, 
og det blir værende som kvernende 
tanker som i sin tur skaper enda flere 
vanskelige følelser. For noen kommer 
det til slutt ut som voldelig og destruk-
tiv atferd. 

Dersom voksne derimot klarer å 
regu lere  sine egne følelser på en god 
måte, vil dette kunne få en smitteeffekt 
på barna i familien. 

Forebygging av problemer 
knyttet til følelser hos barn

Skape åpenhet og forståelse
Å sette ord på egne tanker, vurderingen 
og refleksjoner, kan bidra til at barnet 
forstår seg selv og de situasjoner det 
befinner seg i, bedre. De voksne må være 
støttende i følelsesuttrykkene og ikke 
snakke nedsettende om slike følelser. Ved 
å snakke om sjalusi og misunnelse som 
overlevelsesmekanismer som alle er ut - 
styrt med for å bli tatt vare på og ikke bli 
ekskludert fra fellesskapet, åpner man 
opp for å snakke om det.  

Dernest kan man snakke om den 
atferden som utløses av sjalusi, men det 
er viktig å holde disse to forholdene at - 
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skilt. Følelsen kan man ikke noe for. Den 
vil dukke opp i det man oppfatter som 
truende situasjoner, og for fosterbarn vil 
den lettere kunne dukke opp enn hos 
andre. Dette er det også viktig å snakke 
om: «Det er lett å forstå at du som har 
måttet flytte fra den opprinnelige fami - 
lien, er redd for å miste noen i foster - 
familien.» Det er viktig å ikke ta begge 
disse forholdene opp samtidig, men 
snakke om følelsen for seg og atferden i 
en helt annen situasjon. Etter hvert kan 
man koble disse sammen for å skape 
forståelse. 

Det er også viktig å snakke med de 
biologiske barna om dette. Det vil være 
lettere, både for andre barn, men også for 
voksne, å forholde seg til et barns utidige 
oppførsel, hvis man forstår at dette bar - 
net er livende redde for å «miste» andre 
mennesker , og at det handler i affekt på 
grunn av denne redselen. 

I enkelte tilfeller vil forståelse for hva 
som skjer med barnet, til og med kunne 
forhindre en utilsiktet flytting.  Barn som 
opplever en slik uplanlagt flytting til et 
nytt fosterhjem, tar ikke bare med seg 
problemene sine dit, men sannsynligvis 
vil de i tillegg bli forsterket. Når man 
opp lever å ikke være god nok for noen, 
vil denne følelsen ligge på lur og ved 
situasjoner der følelsen av å ikke være like 
mye verdt som de andre i familien, vil 
sjalusien blusse opp, sannsynligvis enda 
verre enn før. Nissen blir med andre ord 
med på lasset, men har nå fått vokse seg 
enda større enn før. 

For å lære å bruke den rasjonelle del - 
en av hjernen til å kontrollere følelser, er 
det viktig å snakke om følelsene i freds - 
tid. Slik sett kan man skape forståelse for 
hvordan vårt følelsesliv fungerer og lære 
et barn til å regulere følelsene. 

Lære å regulere følelser 
Fosterbarn har sine spesielle utfordringer 
knyttet til at de har opplevd så sterke 
følelsesmessige uttrykk i sitt liv, at disse 
allerede har skapt dype spor. Når et spor 
er dypt, så vil man lettere ty til dette 
sporet neste gang man kommer i en lig - 
nende situasjon. Hvis barnet har fått en 
følelse av å ikke være god nok i nære rela - 
sjoner, vil dette lettere komme fram i 
bevisstheten i seinere situasjonen. Spørs - 
målet om vi er gode nok vil alltid være 
det samme, både for voksne og barn, 
men svarene vil kunne endre seg etter 
hvert som vi får nye opplevelser knyttet 
til dette viktige spørsmålet. Her spiller 
foster foreldrene en viktig rolle når det 
gjelder å endre sporene til fosterbarnet, 
selv om disse skulle vise seg å være veldig 
dype. Endringen går gjennom det som 
blir sagt, men fremfor alt gjennom opp - 
levelsen av hvordan man blir møtt av 
andre. Nye erfaringer skaper med andre 
ord nye spor. 

Det er en grunnleggende frykt i oss 
om å bli forlatt av mennesker som står 
oss nær og som betyr mye for oss. Vi vil 
gjerne eie for å være sikker på å ikke 
miste. Følelsen av å eie noe, henger 
imidlertid sammen med følelsen av å 

miste. Når følelsen av å miste blir så 
vond og vanskelig, gjør vi alt for å eie. 
Det vil gjelde for alle som har mistet noe 
viktig - og jo tidligere i livet vi opplever 
slike voldsomme følelser, jo vanskeligere 
blir det å regulere følelsene seinere i livet. 

Mennesket vil alltid strebe etter å bli 
godtatt av andre, å bli likt og godtatt for 
den man er. Dette ligger som et hoved-
program i oss som kjører og kjører til 
evig tid.  Riktignok vil dette sporet bli 
mindre viktig etter hvert som vi blir eldre 
og forstår mer av livet. 

Bruke kriser som vekstarena
Vi må se på fosterhjemsplasseringen som 
en mulighet for vekst. Konfrontasjoner 
og kriser kan bety utvikling, men da 
betinger det at vi tar tak i det som skjer 
på en veloverveid og god måte. Det er 
ikke til å unngå smerter når vi vokser og 
skal gi slipp på innkjørte mestringsstrate-
gier, men vi må gi barna mot til å gå inn 
i det smertefulle. Utfordringene må ses 
på som en mulighet til å bli mer bevisst 
og til å endre mønstre. 

Når det i det store og det hele er ro og 
fred, kan det også bety stagnasjon for den 
enkelte. Noen barn trekker seg inn i seg 
selv. Dette kan bety at de har et rikt 
indre liv og at de finner mange av svarene 
inni seg. Det kan også bety at de opp-
lever verden som et farlig sted og nære 
mennesker som uforutsigbare og skrem-
mende, og derfor trekker de seg inn i seg 
selv. Det er grunn til å tro at det oftere er 
det som er grunnen når et fosterbarn gjør 
seg lukket og utilgjengelig. 

Det ligger i vår natur å utvikle oss, 
men det krever et offer når mennesker 
utvikler seg. Det er derfor det er vanske-
lig å gå inn i slikt arbeid på egen hånd. 
Det er ikke lett når vi må oppgi de snevre 
grensene vi har skapt rundt oss, og når vi 
må gi slipp på gamle holdninger og 
forestillinger. Det kan også være smerte-
fullt å oppleve at andre opplever en 
situasjon helt annerledes enn deg selv. 
Det smertefulle bør likevel møtes for å 
bidra til vekst og utvikling. For barna 
våre kan dette lettere oppnås når det 
gjøres sammen med trygge voksne som 
har et avklart forhold til sine egne 
vanskelige følelser og som forstår 
følelsenes språk. 


