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” Fra tidlig frustration til frustrerede drømme ” 
 

Når adoptivfamilien har problemer og behøver hjælp, vil vi på PsykCentrum 

hellere fokusere på barnets og forældrenes drømme og forhåbninger end på 

barnets tidligere belastninger. Fokus på den tidlige frustration kan bidrage til 

negative selvopfyldende profetier. Vi ser problemer som udtryk for frustrerede 

drømme og er dermed optaget af at hjælpe med at finde en vej videre, for den 

enkelte og for familien. 

 

Af : børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz samt psykologerne Gitte Haag og 

Flemming Sell, PsykCentrum i Hillerød 

 

Vi har som behandlere hver for sig og sammen i stigende grad haft kontakt med børn, 

der er blevet adopteret – og deres ”nye” forældre. Vi har som regel mødt disse børn 

sammen med den familie, som de bor sammen med. Børnene kom oprindeligt fra mange 

forskellige lande. De var, da de kom til os, meget forskellige i alder, fra førskole-alderen 

til op imod de 20 år. Årsagen til henvendelserne har været forskellige psykologiske, psy-

kiatriske og sociale problemstillinger. Forældrene selv eller offentlige myndigheder har 

taget initiativ til henvendelsen. 

 

Vi vil  med denne artikel formidle nogle af vores erfaringer og oplevelser fra samtaler 

med adoptivbørn og adoptivforældre, der har ønsket at få hjælp til at løse problemer i 

deres fælles liv. Problemer, som udspringer af vanskelighederne med at finde en vej 

videre for den enkelte – og for familien.  

 

Opbygning af drømme – og frustrationer. 

 

Når børnene bliver adopteret, er der ofte tale om børn, der har haft svære vilkår bag sig. 

Nogle har haft rimeligt trygge forhold, men oftest er der tale om, at børnene også har 

mødt utrygge forhold, skiftende placeringer, uforudsigelighed, sygdom og nød. Typisk 

har der været tale om mange frustrationer tidligt i det lille barns liv. Vi ved fra forsknin-

gen i børns modstandskraft, at børn reagerer meget forskelligt på denne form for belast-

ninger, men gennemgående for dem er, at de forsøger at finde deres egen vej igennem 

alt det svære, bl.a. ved at forsøge at forstå meningen i det, der sker omkring dem.  



 

Mødet med de nye forældre for de fleste af disse børn en begivenhed, som vækker 

mange såvel bevidste som ubevidste drømme og dermed forhåbninger om et bedre liv. 

Nogle børn bliver hurtigt optaget af det nye liv i den nye familie. Andre er tilsyneladen-

de mere afventende,  skeptiske overfor, om det nye er i stand til at give dem den tryghed, 

forudsigelighed og kærlighed, som de ønsker sig – måske også fordi de er bange for at 

føle sig forladt igen. 

 

Adoptivforældrene har ligeledes været inde i en lang fase i deres liv med mange frustra-

tioner, før adoptionen bliver til virkelighed. Vi kunne beskrive dette meget nøje, men en 

kort version ville være : De har først forsøgt at få egne, biologiske børn, men dette er – 

med få undtagelser – ikke lykkedes. Derefter har de været igennem en lang periode med 

overvejelser om adoption. Når ønsket om adoption er blevet til en beslutning, skal de 

som forældre godkendes som værdige til at adoptere et barn. Endnu en udfordring, der 

skal udholdes og klares. Endelig får de papir og stempel på at kunne fungere som 

forældre, hvilket kan sidestilles med godkendelsen af plejefamilier, der bliver erklæret 

egnet til at modtage belastede børn.  

 

Selvom dette er tænkt som barnets og det offentliges nødvendige ”garanti”, kan det for 

nogle forældre blive ”godkendelsens tunge åg”, et åg, der på en måde forpligter dem til 

at se sig selv som nogle, der ikke må fejle, mønster-forældre, der skal kunne mere end 

det sædvanlige. Og som dermed skal klare problemerne selv, når de viser sig.  

 

Mødet mellem børns og forældres drømme 

 

Selve mødet mellem barnet og forældrene er således også et møde mellem de særlige og 

betydningsfulde drømme, som begge parter nærer til mødet. Et møde mellem to parter, 

som begge har set frem til en mulig afslutning på tidligere frustrationer. Et afgørende, 

men også særdeles følsomt øjeblik. 

 

Drømmene kan forme sig forskelligt, men typisk er det, at barnets ønske om tilknytning 

og accept skal til at flette sig ind i forældrenes forhåbninger og intentioner om sammen 

med barnet at skabe en familie til glæde for alle parter. I dette møde, denne sammenflet-

ning af ønsker og drømme indgår også forældrenes ideer om, hvordan en velfungerende 

familie fungerer. Disse ideer stammer traditionelt fra deres egen opvækst på den måde, 

at mange forældre gerne vil skabe en familie, der enten ligner eller er forskellig fra deres 

oprindelige familie, afhængig af hvordan de selv husker deres egen opvækst, jfr. neden-

stående eks.. 



 

Når vi som behandlere møder adoptivbørn og deres adoptivforældre senere i livet i rela-

tion til konkrete problemstillinger, kommer de således også til os med de drømme, som 

hen ad vejen er blevet frustrerede. Vores opgave bliver at forstå, hvordan frustrationerne 

er kommet imellem dem – og på den baggrund hjælpe dem videre i deres liv hver især 

og sammen. 

 

Et eks. 
 

Et forældrepar kom med deres 8 årige adoptivdatter. Hun var vred over at skulle i 

behandling, holdt fast i, at der ikke var noget galt med hende. Forældrene fortalte, at 

der var mange konflikter i hjemmet, pigen skiftede mellem at være vred og afvisende, på 

andre tider selvdestruktiv, uden tro på sig selv. Skolen så det samme mønster hos pigen. 

Især moderen var ulykkelig over situationen, syntes hun havde givet pigen så meget 

kærlighed. Historierne, der blev fortalt, var, at pigen var meget glad for sin biologiske 

familie, men blev overgivet til et børnehjem pga moderens alvorlige sygdom, da hun var 

2½ år. Hun faldt aldrig rigtigt til hverken på børnehjemmet eller i sin nye adoptivfami-

lie, kom ofte i opposition. Hun kom til en familie, hvor moderen selv var vokset op i et 

konfliktfyldt hjem. Hun drømte om selv at få en harmonisk familie – og matchet med den 

usikre pige, der ikke kunne finde sig tilpas, var et vanskeligt match. Tilsyneladende 

måtte pigen udfordre den nye mor og hendes drømme for at få afklaret, om den nye mor 

også kunne acceptere hende, når hun var sig selv, forskellig fra mors drømme om det 

harmoniske. 

 

Vi er, i vores arbejde, optaget af mødet mellem drømmene, der skal føres ud i livet, og 

den dagligdag, der kan give både sejre og nederlag. Det er dér, frustrationerne kan opstå. 

Derfor bliver det vigtigt at snakke om drømmene – og holde fast i fortsat at forsøge at 

føre drømmene ud i livet.  

 

Det videre forløb i ovenstående eksempel handlede bl.a. om, hvordan moderen kunne 

overbevise pigen om, at hun var OK, som hun var, også når hun udfordrede på ideen om 

det harmoniske familieliv. Pigen fik det nemmere hen af vejen, fordi hun fik mulighed 

for at være anderledes, et centralt tema for børn, der jo ud fra et biologisk synspunkt er 

anderledes. Både ved ikke at være født af deres forældre og ved at se anderledes ud end 

de fleste af deres kammerater. 

 

Ideen om tidlig følelsesmæssig skade kan give problemer 

 



Temaet om tidlig frustration, tidlig følelsesmæssig skade eller – som det benævnes nu 

om dage – tilknytningsforstyrrelse er en velkendt måde at beskrive og forklare mange 

adopterede børns vanskeligheder. Vi er selvfølgelig ikke blinde for, at de mange proble-

matiske forhold i børnenes start på livet selvfølgelig påvirker dem, men vores oplevelse 

er, at teorierne om tidlig frustration eller tidlig følelsesmæssig skade ofte bringer endnu 

flere problemer med i kølvandet: 

 

 Der kan opstå en ide om en uoprettelig skade, som selvfølgelig vil have en særde-

les negativ indflydelse på ens håb og tro på forandring. En negativ selvopfyldende 

profeti kan let udvikle sig, bygget på fortolkninger mere end fakta. 

 

 Skaden er ifølge denne tankegang forårsaget af barnets opvækstmiljø, et miljø 

som barnet aldrig vil være i stand til at tage fuldstændig afstand fra, f.eks. bare 

pga sit udseende 

 

 Fokus bliver – i kraft af ideen om de tidlige skader – på barnet og barnets negative 

indvirkninger på familien. Dette flytter fokus væk fra at tale om de frustrerede 

drømme, de samskabte faktorer og dermed også på den samlede situation, som 

barnet er i. Dette medfører ligeledes, at opmærksomheden også flyttes væk fra det 

aktuelle i situation og også væk fra de fremtidige muligheder, der ligger foran 

barnet og foran dem, der i øvrigt er involveret i og omkring familien. 

 

Det at fokusere på spørgsmålet om frustrerede drømme er samtidig at fokusere på det 

centrale tema om tilknytning og accept. Begge parter, barnet og forældrene, har haft 

ønsket om tilknytning, og begge parter har hver på deres måde forsøgt at skabe det /og 

er blevet i tvivl. Dette tema er vigtigt i relation til børn, forældre og familie bredt set, 

men skal samtidig ses i et langt større perspektiv end det.  

 

Børn har nemlig brug for at føle sig accepteret og tilknyttet i mange andre ”verdener” 

udenfor familien. I institution og skole, fritidsklubber, sociale aktiviteter, etc. Centrale 

spørgsmål i den forbindelse kunne være : Hvordan kan disse mange møder bidrage til 

oplevelsen for barnet af at være og deltage i en sikker verden, hvor det har sin naturlige 

plads ? Hvordan kan de forskellige involverede formå at hjælpe hinanden med at skabe 

en vellykket integration ind i de nye verdener – og dermed hjælpe til med at føre drøm-

me ud i livet. Det er også det, vi er optaget af, når vi taler om ”det samskabte”. 

 

Der er altid gode grunde  

 



Når adoptivbørn og forældre kommer til os er det ofte med udgangspunkt i reaktioner 

hos børnene, som umiddelbart er svære for de voksne at forstå eller acceptere. Det kan 

skabe vrede, frustration eller utilstrækkelighedsfølelse både hos forældrene og hos bar-

net. Vores udgangspunkt er, at der altid er gode grunde til at folk, både børn og voksne, 

reagerer, som de gør – og at det er vigtigt at prøve at forstå de gode grunde. De kan ofte 

hænge sammen med de frustrationer, som de ikke indfriede drømme har afstedkommet. 

Det er samtidig helt centralt at forsøge at forstå frustrationer som noget, der har udviklet 

sig i forsøget på at gøre det så godt som muligt.  

 

Eks. : 

 

17 årig dreng henvistes pga kriminel adfærd, omgang med stoffer, indelukket og afvisen-

de attitude over for voksne. Historien, der blev fortalt, var, at han knyttede sig stærkt til 

de nye forældrene ved ankomsten til Danmark. Da familien modtog det næste barn, som 

viste sig at være fysisk handicappet, blev han meget urolig og krævende. Forældrene 

vidste ikke, hvad de skulle stille op, fik fra skolen at vide, at de skulle sørge for at opdra-

ge ham. Forældrene forsvarede overfor skolen sig selv – og drengen, som de var sikker 

på, ikke manglede opdragelse. Drengen blev tiltagende aggressiv, med mange konflikter 

hjemme og i skole.  En negativ spiral var sat i gang – og de voksne omkring denne 

følsomme dreng, der følte sig mere og mere udstødt, formåede  ikke at stoppe spiralen. 

 

Som det fremgår af dette eksempel, blev denne onde spiral skabt, da den handicappede 

lillesøster kom og drengen dermed blev usikker på forældrenes kærlighed til ham. For-

ældrene var på intet tidspunkt i tvivl om deres kærlighed, så der var tale om en misfor-

ståelse, opstået hos et følsomt barn på et kritisk tidspunkt i dets liv.  

 

Misforståelser giver ophav til nye misforståelser. Disse bygges i nogle tilfælde ovenpå 

hinanden, således at en ond spiral opstår. I eksemplet blev det nødvendigt – sammen 

med drengen og især hans forældre - at få styr på misbruget. Dette forløb var med til at 

overbevise drengen om hans forældres kærlighed til ham. 

 

Et vigtigt redskab i arbejdet med at forstå ”de gode grunde” – afklare misforståelser og 

dermed skabe grobund for nye forståelser - er det at bevare ens nysgerrighed. Ideen om 

tidlig følelsesmæssig skade risikerer at lukke for ens nysgerrighed efter at forstå de gode 

grunde. Vores erfaring er, at det er nemmere at udforske de gode grunde, hvis vi sørger 

for at inddrage familien og andre vigtige personer rundt om barnet eller den unge i forlø-

bet, i samtalerne.  

 



Ønsker om fortsat dialog 

 

Vi har med denne artikel ønsket at sætte fokus på nogle af de ideer, som vi opfatter som 

centrale for os. Vi har forsøgt at respektere rammerne i bladet, men kunne have lyst til 

på et senere tidspunkt at bidrage med andre indfaldsvinkler. Vi har i denne artikel været 

mest optaget af mødet mellem barnet og forældrene/ familien, men vi er også nysgerrige 

på mødet mellem barnet og forældrene på den ene side – og de samfundsmæssige insti-

tutioner, børnehave, skole, etc. på den anden side. Det er også i dette møde, at tingene 

gerne skulle lykkes. 

 

 


