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Fosterbarns tilknytning til     sine nye omsorgspersoner
– Hva bør vi vite og hvilke metoder kan vi bruke?

av psykolog Heidi Jacobsen og pedagog Marit Bergum Hansen•	

I dag er vi spesielt opptatt av hvordan kvaliteten  
på tidlig omsorg kan påvirke barnehjernen i positiv  

og negativ retning. Det er derfor viktig å hjelpe  
foster foreldre å forstå det enkelte fosterbarn  

og bidra til en helsefremmende utvikling hos barnet. 
Med utgangspunkt i tilknytnings teori,  

er	det	utviklet	flere	metoder	for	 
dette viktige arbeidet.

Relasjoner
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Fosterbarns tilknytning til     sine nye omsorgspersoner
– Hva bør vi vite og hvilke metoder kan vi bruke?

Innledning
Begrepet fosterbarn kan virke stigmatise-
rende og gi et inntrykk av at fosterbarn er 
en enhetlig gruppe barn. Barn og unge som 
må flytte i fosterhjem er imidlertid like 
ulike som andre barn; forskjellen er bare at 
de som gruppe har en større og tyngre 
bagasje å ta med seg. Et illustrerende 
eksempel kan være Kari som flytter i 
fosterhjem når hun er tre år. Hun har tidlig 
i livet opplevd foreldre som har misbrukt 
ulike rusmidler. Hun har måttet skifte 
mellom mange ulike omsorgspersoner. Kari 
har opplevd omsorgssvikt i store deler av 
sitt korte liv. Hun har utviklet en tilpas-
ningsevne som gjør at hun søker trøst hos 
den personen som er tilgjengelig. Når Kari 
flytter inn i fosterhjemmet søker hun også 
trøst hos den som er i nærheten. Hun 
skiller ikke mellom omsorgspersoner. Alle 
er like nyttige. Fosterforeldrene tenker i 
starten at dette er et barn som er selvsten-
dig og sosialt. Etter hvert føler de at det er 
noe som ikke stemmer. Kari er ikke som 
andre barn. De får hjelp til å vise Kari at 
det er dem hun kan søke trøst hos. De får 
råd om hvordan de kan bistå familie og 
venner slik at de også støtter Kari til å 
foretrekke hjelp fra fosterforeldrene. For 
noen er dette vanskelig fordi de lett blir 
sjarmert av at Kari søker trøst hos dem. 
Etter hvert utvikler Kari en tydelig 
tilknytning til fosterforeldrene og skiller 
mellom dem og andre tilgjengelige 
personer.

Barn og unge som må skifte omsorgs-
personer har som regel opplevd en lite 
ivaretagende omsorg tidligere i livet. Nyere 
forskning har vist at tidlige erfaringer vil 
påvirke hjernens utvikling og legge 
føringer som ikke så lett kan forandres 
uten endrede omsorgsbetingelser og 
systematiske endringer på mikronivå, det 
vil si i det direkte møte med barnet. 
Fosterbarn er en utsatt gruppe barn som 
har behov for spesielt tilpasset omsorg for 
å sikre dem en best mulig utvikling. De 
har behov for terapeutisk omsorg, hvilket 
vil si bedre omsorg enn det man vanligvis 
anser for «godt nok» og spesielt tilpasset 

det enkelte barns behov. Utfordringene for 
fosterforeldre vil derfor være å oppdage 
det unike ved hvert enkelt barn, for så å 
tilpasse omsorgen til de behov barnet 
uttrykker eller bare mangelfullt uttrykker. 
Hvordan fosterbarn uttrykker behov for 
trøst og omsorg, kan være motstridende 
og utydelig. Fosterbarn kan være vanske-
lige å forstå fordi signalene de gir, kan 
avvike fra det fosterforeldre har erfart fra 
andre eller egne barn. Både fosterforeldre 
og barnevernsansatte trenger hjelp for å 
kunne forstå hva barnet eller ungdommen 
har behov for av omsorg og nærhet. Her er 
det lett å trå feil. Tilknytningsteori gir oss 
et godt grunnlag for nettopp å forstå 
barnets og ungdommens behov for 
omsorg og ivaretakelse.

Tilknytningsteori
Tilknytning kan defineres som:
et atferdssystem som organiserer forskjellige 
former for tilknytningsatferd hos individet. 
Når dette systemet fungerer optimalt, er 
omsorgspersonen en trygg havn for trøst og 
en trygg base for eksplorering. Måten som 
atferdssystemet er organisert på, varierer i 
kvalitet fra individ til individ og lar seg 
ikke så lett forandre.

Tilknytning kan også forstås som en 
emosjonell forbindelse mellom barnet og 
en eller flere omsorgspersoner, de vi kan 
kalle tilknytningspersoner. Dette båndet 
varer over tid og kan være vanskelig å 
endre. Et barn kan ha flere tilknytningsper-
soner, men noen er som regel viktigere enn 
andre. John Bowlby, grunnleggeren av 
tilknytningsteori, antok at det dannes et 
lite hierarki av tilknytningspersoner. Det er 
derfor naturlig at barnet etter hvert, for 
eksempel kan bruke besteforeldre som 
tilknytningspersoner når foreldre er 
fraværende. Likevel tenker vi at før 
1-årsalderen er sannsynligvis de to til tre 
personene som har mest kontakt med 
barnet, de viktigste. Kontakt betyr her at 
personen har trøstet barnet når det har hatt 
behov for det, støttet barnet i utforskende 

lek og ellers vært en tilgjengelig og sensitiv 
omsorgsperson.

Et sentralt poeng ved definisjonen 
ovenfor er at hva vi observerer er barnets 
atferd og ikke et teoretisk begrep som 
tilknytning. Begreper kan oppleves som 
innholdsløse. Det er vår oppgave å gi 
begreper liv. Når vi snakker om tilknytning, 
tenker vi spesielt på barnets behov for en 
trygg base. En trygg base gjør det mulig å 
utforske omverdenen og alltid ha noen å 
komme tilbake til. Fosterforeldre og andre 
omsorgspersoner bør få kunnskap om 
hvordan de skal tolke barnets atferdsmes-
sige uttrykk og overse det vi tenker er 
villedende signaler. Villedende signaler kan, 
for eksempel, være ukritisk atferd som 
beskrevet ovenfor, eller avvisning i situasjo-
ner hvor vi tenker at barnet eller ungdom-
men egentlig ønsker en trygg armkrok å 
lene seg inntil. Forståelsen av hva som er 
villedende signaler kan hentes fra barnets 
egen historie, atferd som innebærer det 
barnet oppfatter som nødvendig for å 
overleve eller signaler som ikke stresser mor 
eller far slik at det fører til ubehag. Det som 
tidligere var «hjelpsomt» blir barrieren for 
utvikling i nye omsorgsbetingelser.

Spedbarnet er fullstendig avhengig av 
beskyttelse og fysisk og emosjonell omsorg 
helt fra fødselen av. John Bowlby antok at 
alle barn blir født med en evne til å 
tiltrekke seg oppmerksomhet og ved hjelp 
av ulike typer atferd uttrykke et behov for 
ivaretakelse. Barn blir født med store runde 
øyne og er i stand til å fokusere blikket, og 
vi merker at vi umiddelbart blir tiltrukket 
av spedbarn og ønsker å få kontakt. 
Tilknytningsatferd, det vil si den atferd 
som øker sannsynligheten for fysisk nærhet, 
kan for eksempel være gråt, klynking, smil, 
eller å følge etter en tilknytningsperson. De 
fleste av oss vet, og har opplevd, at sped-
barn som regel gir uttrykk for sine behov 
ved hjelp av gråt. Når det for eksempel er 
sultent, trenger ny bleie eller har blitt 
skremt, er det av betydning hvorvidt 
omsorgspersonen møter barnets behov 
umiddelbart og på en sensitiv måte slik at 
spedbarnet erfarer sammenhengen mellom 
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egen formidlet opplevelse og gjensvaret 
(kontingens). Det lille barnet vil da ha 
muligheten til å lære at verden er et trygt 
sted å være fordi det blir ivaretatt, og at 
andre og spesielt nære personer er til å stole 
på. Ikke minst vil spedbarn erfare at de kan 
påvirke sine nære. Når spedbarnet får 
dekket sine omsorgsbehov, både fysiske og 
emosjonelle, raskt og adekvat, lærer det å 
kjenne sine egne og andres ulike følelser. 
Etter hvert vil barnet bli i stand til å bruke 
et spekter av emosjonelle uttrykk og utvikle 
en trygg tilknytning til nære omsorgsperso-
ner. Tenker vi igjen på Kari kan hun etter 
hvert uttrykke både glede og sinne. Hun 
kan fryde seg over å leke sammen med 
fostermor eller fosterfar, og hun kan bli sint 
når hun ikke får viljen sin. Etter hvert blir 
Kari trygg på at fosterforeldrene forstår og 
aksepterer hennes emosjonelle uttrykk og at 
de også kan sette grenser når det er 
nødvendig.

Barnets tilknytning til sine omsorgsper-
soner utvikles gradvis det første leveåret. I 
1-årsalder viser barnet tydelig at det 
foretrekker en eller et lite antall spesielle 
omsorgspersoner. Barnet vil ikke lenger la 

seg trøste av en fremmed. En interessant 
egenerfaring er den 13 måneder gamle 
jenta som henvender seg til meg når far er i 
nærheten. Hun ønsker å gå ut og leke, men 
når far lukker døren bak oss er ikke min 
tilstedeværelse tilstrekkelig for at hun skal 
føle seg trygg. Hun gir tydelig uttrykk for 
at far er nødvendig for at hun kan utforske 
verden og gjøre nye oppdagelser som er 
viktig for hennes utvikling. Studier av 
foster- og adoptivbarn bekrefter antagelsen 
om at det finnes en sensitiv periode for når 
barnet har etablert en tydelig og gjenkjen-
nelig tilknytning til mor eller far. Barn som 
flytter i fosterhjem eller blir adoptert før 
1-årsalder, og helst før 6 måneder, utvikler i 
større grad enn eldre barn en trygg 
tilknytning til sine foster- eller adoptivfo-
reldre (Stovall-McClough & Dozier, 2004; 
Rutter, 1998). En hypotese som kan 
forklare disse resultatene, er at før 1-års-
alderen har barnet ennå ikke robuste 
forestillinger om omsorgspersonene og seg 
selv. Barn som flytter i fosterhjem svært 
tidlig i livet utvikler derfor lettere et 
psykologisk tillitsfullt forhold til nye 
omsorgspersoner.

Om forfatterne

• Heidi Jacobsen er utdannet 
sykepleier og psykolog, og er for 

tiden ansatt ved Nasjonalt 
kompetansenettverk for 

sped- og småbarns 
psykiske helse, RBUP 
Øst og Sør. I sitt arbeid 
har hun hatt et spesielt 
fokus på utvikling og 
tilknytning hos 

fosterbarn. Heidi 
Jacobsen er godt i gang 

med et doktorgradsprosjekt 
med tittelen «Utvikling og 

tilknytning hos fosterbarnved 2–3 års 
alder». Prosjektet støttes av Helse- og 
rehabilitering i samarbeid med Norsk 
Fosterhjemsforening og Barne- 
likestillings- og 
inkluderingsdepartementet.

• Marit Bergum Hansen er utdannet 
pedagog. Hun jobber i dag 

som avdelingssjef for 
region senter for barn og 

unges psykiske helse/
leder av Nasjonalt 
kompetansenettverk 
for sped- og småbarns 
psykiske helse. Hun har 
tidligere jobbet som 

sjef for Aline 
spedbarnssenter, i BUP og 

i det fylkeskommunale 
barnevernet. Har jobbet spesielt 

med Marte Meo-basert oppfølging 
av	barn	når	de	flytter	i	fosterhjem.	
Hun har selv vært fostermor.
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Hva kan fosterforeldre gjøre?
Vi har alle behov for å føle oss verdsatt, at 
noen liker oss og aksepterer oss som de 
personene vi er. Mange fosterbarn har 
opplevd å ikke bli sett og ivaretatt og har 
tidlig utviklet negative forestillinger om seg 
selv og verden. Disse forestillingene kan 
føre til at barnet ikke søker omsorgsperso-
nen for trøst og heller ikke ønsker å dele 
glede. Det er smertefullt for fosterforeldre å 
oppleve slike reaksjonsmønstre. Et barn 
som ikke lar seg trøste eller ikke viser at det 
har vondt når det har slått seg, kan gi 
inntrykk av at det er et selvstendig lite 
individ som klarer seg selv. Det er vanligvis 
det motsatte som er tilfelle. Selvstendighet 
kan forveksles med utrygghet hos barnet. 
Små barn har en utrolig evne til å tilpasse 
seg selv svært negative omsorgsforhold. Når 
disse barna flytter inn i et fosterhjem tar de 
med seg sine forestillinger og mestringsstra-
tegier inn i den nye relasjonen. Dermed 
står barnet i fare for å oppleve avvisning av 
fosterforeldrene, dersom disse ikke får hjelp 
eller intuitivt «leser» fosterbarnets ville-
dende signaler.

Hva kan så fosterforeldrene gjøre? 
Mange fosterforeldre forteller at barnet ikke 
ga uttrykk for noen behov i det hele tatt i 
løpet av den første tiden i fosterhjemmet. 
Noen beskriver den første perioden som en 
«bryllupsreise» der alt er «bra». Etter hvert 
kan barnet våge å nærme seg litt etter litt. 
Hvis fosterforeldrene makter å vise aksept, 
interesse og nysgjerrighet, får fosterbarnet 
rom og tid til langsomt å tilpasse seg nye og 
ukjente omsorgspersoner. Fosterforeldre 
som har evnen til ikke å tolke barnets 
signaler som avvisning, men se det som en 
del av et naturlig reaksjonsmønster, vil 
langt på vei lykkes i sine tilnærmingsmåter. 
Fosterforeldre kan gjennom sin daglige 
omsorg og ved hjelp av egne perspektiver 
og sensitivitet gi barnet nye livserfaringer. 
Resultatet kan være at barnet utvikler mer 
helsefremmende tilknytningsmønstre og 
atferd. Dette er en svært givende og rørende 
prosess å følge både for fosterbarn, foster-
foreldre og veiledere (Whelan & Marvin i 
trykk).

Vi har alle våre egne barndomserfarin-
ger som er med på å forme vår oppfatning 
av oss selv og verden rundt. Å tørre å gå inn 
i egne reaksjonsmønstre og emosjonelle 
reaksjoner som et fosterbarn kan vekke i 
oss, er svært viktig for at resultatet skal bli 
vellykket. Det å hjelpe fosterforeldre til å 
bidra med emosjonell omsorg preget av 
sensitivitet, fleksibilitet og tilpasning til det 

enkelte barns spesifikke behov, er en 
spennende og givende prosess for alle 
involverte parter. Det innebærer at både 
fosterforeldre og veiledere hjelper hverandre 
til egen refleksjon over emosjonelle 
reaksjonsmønstre som ikke nødvendigvis 
umiddelbart oppleves som bare positive. Vi 
må kunne utforske både gode og mindre 
gode sider av oss selv i denne prosessen. 
Selv små fosterbarn kan vekke reaksjoner 
hos oss som vi ikke er forberedt på. Å 
kunne utforske også uventede reaksjoner er 
et viktig bidrag til en helsefremmende 
utvikling hos fosterbarnet.

Veiledning og behandling
Fosterforeldre gjør som regel en stor 
innsats i møtet med fosterbarnet, og min 
erfaring er at mange intuitivt er i stand til å 
være sensitive omsorgspersoner. Uansett 
om fosterforeldre selv føler seg kompetente 
og trygge i sin relasjon til barnet, er det 
viktig å åpne opp for refleksjoner om 
fosterbarnets og egne reaksjoner. Svært små 
justeringer kan ha stor betydning for om 
fosterbarnet utvikler en trygg eller utrygg 
tilknytning til fosterforeldrene. Mange 
fosterforeldre er usikre på om det de gjør er 
«det riktige», og de har ofte behov for noen 
å snakke med over tid for å utvikle trygghet 
i foreldrerollen og oppleve seg som genuint 
betydningsfulle for barnet. En oppfølging 
handler om en gjensidig utforsking av 
fosterforeldrerollen og barnets bidrag inn i 
relasjonen. Fosterforeldre og veileder kan 
gjerne oppfattes som jevnbyrdige partnere. 
Likevel bør veilederen fungere som en 
trygg base for fosterforeldrene, en som gir 
aksept, tåler utfordringer og viser nysgjer-
righet med basis i anerkjent kunnskap om 
barns utvikling.. Det betyr at fosterforel-
drene kan ha tillit til veilederen og tørre å 
utforske ulike sider av relasjonen til 
fosterbarnet. For å gi fosterforeldre et godt 
veiledningstilbud bør fokus på god 
kvalitativt og det som kalles evidensbasert 
veiledning og oppfølging og eventuelt 
behandling, være et hovedmål for alle som 
arbeider med fosterforeldre og fosterbarn. 
Evidensbasert betyr at metodene har en 
dokumentert effekt i forskningsmessig 
forstand.

John Bowlbys begrep trygg base bør være 
utgangspunktet for enhver metode som tar 
utgangspunkt i tilknytningsteori (Steele, 
2003). Fordi det per i dag ikke eksisterer 
forskningsmessige dokumenterte effektive 
metoder for hjelp til barn med tilknyt-

ningsvansker (se tidligere artikkel i 
Fosterhjemskontakt nr 4/08), anbefaler 
sentrale fagpersoner at man tar utgangs-
punkt i begrepet trygg base. Metoder som er 
nyttige for dette formålet, vil bli presentert 
nedenfor. I tillegg vil en kontroversiell 
metode, såkalt holdingterapi, som av 
fagfolk innenfor det tilknytningsteoretiske 
feltet ikke blir anbefalt, bli omtalt og 
diskutert.

Veilednings- og behandlingsmetoder
Nedenfor vil jeg kort presentere tre 
metoder som har fokus på tilknytning og 
hvordan hjelpe barnet å utvikle sunne 
emosjonelle reaksjoner i ulike situasjoner. 
Disse tre metodene er 1) Attachment & 
Biobehavioral Catch-Up (ABC), Circle of 
Security (COS) og de fem omsorgsdimensjo-
nene.

En relativt ny metode rettet mot 
fosterforeldre med fosterbarn opp til 
20–24 måneder, er utviklet av Mary 
Dozier i USA. Metoden er utviklet som et 
trenings- eller veiledningsprogram og har 
fått navnet Attachment and Biobehavioral 
Catch-Up (ABC) (Dozier, Lindhiem & 
Ackerman, 2005). Metoden er svært godt 
egnet som et forebyggende tiltak når et 
barn skifter omsorgspersoner. Foreløpige 
forskningsresultater er lovende og viser 
blant annet at fosterbarn i større grad viste 
trygg tilknytningsatferd dersom fosterfor-
eldrene hadde blitt veiledet med ABC, enn 
dersom de har deltatt i et opplæringspro-
gram som kun hadde fokus på barnets 
atferd (Dozier, Lindhiem, Lewis et al., 
2009).

Grunnlaget for metoden er å hjelpe 
barnet til regulering både emosjonelt, 
atferdsmessig og fysiologisk. Tre sentrale 
temaer knyttet til denne tilnærmingsmåten 
er, for det første, å identifisere barnets 
tilknytningsbehov og gi det «nærende» 
omsorg, følge barnets initiativ og identifi-
sere egne reaksjoner i forhold til barnets 
atferd og emosjonelle behov. «Nærende» 
omsorg er en type sensitiv omsorg, som 
bidrar til trygghet, vekst og utvikling. For 
det andre gjelder det å følge barnets 
initiativ. Å følge barnets initiativ bidrar til at 
det opplever at verden er forutsigbar og at 
det kan påvirke egne omgivelser på en 
positiv måte. Hverdagen er ofte travel og 
fosterforeldre står, som andre omsorgsperso-
ner, i fare for å utføre omsorgsoppgavene 
raskere enn det barnet er i stand til å følge 
med på. Verdifulle øyeblikk kan derfor gå 
tapt. For det tredje er det viktig i møtet med 
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fosterbarnet å identifisere egne reaksjoner 
som kan være farget av omsorgspersonens 
tidligere opplevelser. Mange, både fosterfor-
eldre og andre, kan for eksempel kjenne seg 
igjen i å si «kom igjen, det gjorde vel ikke 
vondt», når barnet har slått seg. Vi kan selv 
ha opplevd lignende reaksjoner da vi selv 
var barn. Å glede seg over barnets lek og 
betydningen av empati gjennom trøst og 
berøring, er viktige innfallsporter til barnets 
emosjonelle verden.

En annen metode, Circle of Security 
(COS) eller trygghetssirkelen, er utviklet i 
USA av Cooper, Hoffman, Powell og 
Marvin. COS er primært en behandlings-
metode for foreldre og barn med tilknyt-
ningsvansker og er ikke spesielt utviklet 
med tanke på fosterforeldre og fosterbarns 
behov tidlig i plasseringen. I motsetning til 
å ta for seg flere ulike utfordrende sider ved 
relasjonen, er hensikten med COS å 
fokusere på det mest utfordrende temaet 
for forelderen. Ved å fokusere nettopp på 
det mest utfordrende temaet, antar man at 
flere andre ufordringer også kan løses. 
Foreldrene har ansvaret for hva som kan 
skje i relasjonen og har mulighet til å 
påvirke barnets atferd. Behandling, 
veiledning og oppfølging er mest effektiv 
når fokuset er på foreldrene og deres sterke 
og svake sider. COS gjør det mulig for 
omsorgspersonen å bli bedre kjent med 
barnet og egne tilknytningsbaserte reak-

sjonsmønstre, både i atferdsmessig og 
emosjonell forstand.

COS kan illustreres i form av en sirkel. 
Den øvre delen av sirkelen handler om 
barnets tilknytningsbehov når det utforsker 
omgivelsene; den nedre delen om hva som 
skjer når barnet trenger nærhet og trøst. 
Foreldre som trygg base og sikker havn er 
det sentrale utgangspunket. Det kan være 
en utfordring for mange foreldre å la sine 
barn utforske verden og glede seg over 
barnets oppdagelser (øvre del av sirkelen). 
Andre foreldre kan ha større utfordringer i 
forbindelse med å trøste barnet når det for 
eksempel har slått seg (nedre del av 
sirkelen). Slike utfordringer kan foreldre 
møte titalls eller hundrevis av ganger i løpet 
av en dag. Løsningene som de velger er 
ulike, og noen er mer hensiktsmessige enn 
andre. Å lære sine egne reaksjoner å kjenne 
og hjelpe barnet til en trygg tilknytning 
kan være både spennende og utfordrende. 
Figuren nedenfor til venstre illustrer 
hvordan omsorgspersonen kan fungere som 
trygg base og sikker havn.

En tredje metode er beskrevet av Gillian 
Schofield og Mary Beek i boken Attachment 
handbook for foster care and adoption utgitt i 
2006. Metoden tar utgangspunkt i 
tilknytningsteori og prinsippet om at 
fosterforeldre skal fungere som en trygg 
base for barnet. Å være fosterforeldre 
innebærer ikke kun å være foreldre; de må i 

tillegg være terapeutiske foreldre for å 
kunne endre barnets indre arbeidsmodeller, 
det vil si oppfatningen av seg selv og andre.

Schofield og Beek inkluderer fem 
omsorgsdimensjoner som de tenker har en 
iboende sammenheng; være tilgjengelig, gi 
sensitive gjensvar, godta barnet, gi 
samarbeidsinnstilt omsorg og fremme 
medlemskap i familien. Å være tilgjengelig 
vil si at fosterforeldre hjelper barnet til å 
stole på andre. Fosterforeldrene gir barnet 
en forståelse av at de er fysisk og følelses-
messig tilgjengelig, slik at barnets behov 
blir ivaretatt. Å gi sensitive gjensvar vil si 
at fosterforeldrene er i stand til å «være i 
skoene» til barnet. Gjennom å hjelpe 
barnet til å forstå egne og andres følelser 
og tanker, kan barnet utvikle evnen til å 
håndtere egne følelser og atferd. Selvsten-
dighet eller autonomi er et sentralt 
resultat. Å akseptere barnet vil si at barnet 
kan oppfatte den kjærligheten og støtten 
han eller hun får som fullt fortjent. Å gi 
samarbeidsinnstilt omsorg vil si at 
fosterforeldrene er i stand til å verdsette 
barnet som en autonom eller selvstendig 
person. Selv helt små barn tar initiativ til 
lek og utforskning. På neste side vises en 
figur med alle dimensjonene og hvordan 
de står i et innbyrdes forhold til hverandre 
(oversatt til norsk av Toril Havik). Alle de 
fem dimensjonene er viktige når fosterbarn 
skifter omsorgspersoner.

Hendene til venstre i sirkelen illustrer 
foreldrenes tilstedeværelse. Den øverste 
delen av sirkelen illustrerer hvordan barnet 
utforsker verdenen – den nederste hvordan 
det kommer tilbake for å søke trøst, 
beskyttelse og hjelp til å forstå følelser. Å 
vise glede sammen med barnet og i 
forbindelse med dets utforskning er helt 
sentralt for senere utvikling av barnets 
selvstendighet.

Trygghetssirkelen
Fokus på barnets behov

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell

– Beskytt meg 

– Trøst meg

– Vis godhet for meg

– Organiser følelsene mine

– Pass på meg

– Vær god mot meg

– Hjelp meg

– Vis glede når vi er sammen

Være der for 
meg når jeg 
søker deg

Jeg 
trenger deg 

til å ...   

Jeg 
trenger deg 

til å ...   

Støtte min 
utforskning
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Holdingterapi
Før jeg begynner å beskrive denne formen 
for terapi, vil jeg understreke at det er svært 
forståelig at adoptiv- og fosterforeldre 
forsøker alle former for behandling når de 
føler at alt er prøvd, men ingen ting har 
nyttet. «Holding therapy» er her oversatt 
med holdingterapi, en metode som er 
fundamentalt forskjellig fra de tre andre jeg 
har beskrevet ovenfor. Det teoretiske 
grunnlaget for metoden hevdes å være 
tilknytningsteori (Idorn, 2005). Holdingte-
rapi beskrives for seg fordi metoden er svært 
kontroversiell og etisk problematisk å 
anvende. Jeg velger å beskrive også denne 
metoden fordi det er viktig å sammenligne 
den med andre metoder som tar sikte på å 
hjelpe barnet til å etablere en trygg tilknyt-
ning. Metoden har fått navnet holdingterapi 
fordi den viktigste delen av terapien består i 
nær fysisk kontakt med terapeuten eller 
terapeutene. O’Connor & Zeanah beskriver 
i sin artikkel at «holding» rett og slett betyr 
at barnet ligger på fanget til en eller to 
terapeuter, eller av og til terapeuten og 
omsorgspersonen. Berøring og øyekontakt 
mellom terapeuten og barnet er nødvendig 
og oppmuntres på det sterkeste i løpet av 
behandlingen. Behandlingen foregår daglig i 
ca 45 minutter eller lengre over en 14 dagers 
periode. I boken til Claësson & Idorn utgitt 
i 2005 blir holdingterapi beskrevet som en 
terapi hvor foreldrene som tilknytningsper-
soner, under veiledning, holder barnet fast. 
Dette kan pågå i flere timer, og som regel 
mot barnets vilje i starten. Foreldrene 
snakker ømt til barnet og det kan oppleve 
foreldrene som sterke og kjærlige. Tidligere 
mistillit oppheves. Å «holde» barnet er ikke 

den eneste delen av behandlingen, men den 
mest sentrale.

Ingen av begrunnelsene for å benytte 
holdingterapi har blitt forskningsmessig 
dokumentert. Blant internasjonalt aner-
kjente tilknytningsforskere er det bekym-

ring for at tilknytningsteori benyttes som 
en legitimering av metoden. Det er ingen 
faktorer ved holdingterapi som kan 
begrunnes ut fra tilknytningsteori, eller 
prinsippet om omsorgspersonen som trygg 
base. Metoden står heller i motsetning til 
fundamentale tilknytningsteoretiske 
prinsipper. Den vurderes heller som 
invaderende og derfor heller ikke som 
sensitiv og terapeutisk. Når behandlingen 
blir oppfattet som invaderende av barnet, 
er det vanskelig å se hvordan metoden kan 
hjelpe det til å utvikle en tilknytningsrela-
sjon, og spesielt en trygg tilknytningsrela-
sjon, til sine fosterforeldre. Å forbinde 
kjærlighet med å holde barnet fast blir etter 
min mening en legitimering for å benytte 
behandlingen på barn med alvorlige 
relasjonelle problemer. Alle foreldre kan 
kjenne kjærlighet til barnet sitt, men å bli 
veiledet til å benytte holdingterapi kan 
påføre barnet uheldige erfaringer vi ikke 
kjenner konsekvensen av. Den britiske 
fosterhjemsforeningen er derfor sterkt 
kritiske til bruk av metoden (BAAF) 
(Simmonds, 2007).

Omsorgsstjernen
Å tilby en trygg base 

Å være 
tilgjengelig

Å gi sensitive 
gjensvar

Å godta
barnet

Å gi samarbeids-
Innstilt omsorg

Å fremme 
medlemskap 

i familien Trygg
base
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Avslutning
Jeg vil avslutningsvis poengtere at sentrale 
myndigheter og fagfolk i dag er svært 
opptatt av å finne frem til behandlings- og 
veiledningsmetoder som er evidensbasert. 
Hensikten med artikkelen er ikke å 
favorisere en eller flere metoder, men å 
begrunne hvorfor vi bør velge enkelte 
metoder fremfor andre. Vi kan alle, både 
fagfolk og omsorgspersoner, lett la oss 
henføre av en eller annen metode som vi 
intuitivt liker. Inntil vi har funnet frem til 
gode metoder som virker, må fosterforeldre 
både få hjelp til å mestre de utfordringene 
de står overfor, og bli trygge på at de er 
gode nok og kanskje til og med kan fungere 
som terapeutiske omsorgspersoner for sine 

fosterbarn. Som jeg nevnte innledningsvis, 
gjør noen dette intuitivt, mens andre 
trenger mer hjelp. Likevel trenger alle 
fosterforeldre en bekreftelse på at de er på 
rett vei, selv om det ikke eksisterer noen 
oppskrift på hva som er riktig eller feil 
tilnærmingsmåte. Anbefalingen til foster-
foreldre må være å innta en spørrende og 
utforskende holdning til den hjelp de tilbys. 
Jeg vil til slutt understreke at Nasjonalt 
kompetansenettverk for sped- og småbarns 
psykiske helse, i likhet med uavhengige 
fagpersoner i Norge og utlandet, fraråder 
bruk av holdingterapi generelt og spesielt i 
forhold til fosterbarn og fosterforeldre. 
Nettopp fordi fosterbarn er spesielt sårbare 
må de nye omsorgspersonene nærme seg 

barnet med forsiktighet. Langsomt kan 
barnet opparbeide den nødvendige tilliten 
som skal til for å utvikle en nær og varig 
relasjon til sine fosterforeldre.

Hovedinnholdet i denne artikkelen har vært publisert i en tidligere utgave av Fosterhjemskontakt. Forfatteren har foretatt endringer og 
artikkelen kommer i en fornyet utgave. Artikkelen blir trykket på nytt i Fosterhjemskontakt som et grunnlag for en mer utdypende artikkel 
senere.


