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Utvikling

Tilknytningsforstyrrelse  
               hos barn i fosterhjem

Hva kan fosterforeldre gjøre?
Fosterbarn er en sårbar gruppe som står i fare for å bringe videre og 
utvikle utrygge tilknytningsmønstre til sine fosterforeldre.  De har en økt 
risiko for store tilpasningsvansker i ung voksenalder. Hva kan gjøres for å 
forebygge en slik videre skjevutvikling?

Ved utgangen av 2009 var det 8526 barn og 
unge som bodde i fosterhjem i Norge (SSB 
2009). Ofte har disse barna vært utsatt for 
omsorgssvikt i en lengre periode før de 
plasseres i nye hjem. I tillegg er en omsorgs-
plassering et stort inngrep som i seg selv 
innebærer et traume for barnet. Det har i 
liten grad vært fokusert på hvilke senskader 
mange av disse barna sliter med, tross at de 
kommer til et godt og omsorgsfullt hjem. 
Det er lite litteratur som fokuserer på 
konkrete tiltak for disse barna. 

Vår påstand er at de fleste barn som har 
vært utsatt for en omsorgsplassering 
fremviser en forstyrret tilknytning i forhold 
til sine omsorgspersoner i stor eller liten 
grad. Når denne forstyrrelsen er stor, faller 
den inn under diagnosekriteriene til Reaktiv 
tilknytningsforstyrrelse (RTF). I denne 
artikkelen vil vi gjennomgå kjennetegnene 
ved tilknytningsforstyrrelse og fokusere på 
tiltak i hjem, barnehage og skole. Vårt 
fagfelt er det spesialpedagogiske, og det er 

med dette perspektivet vi her ser på fenome-
net RTF. Vi vil i denne artikkelen ikke 
drøfte ulike terapiformer for barn med RTF. 

Hva er tilknytning?
Når barn blir født er de avhengige av 
omsorgspersoner som ivaretar deres  
behov.  Tilknytning kan sies å være de 
sterke, følelsesmessige båndene som  
knyttes mellom barn og omsorgsgiver i 
løpet av det første leveåret (Smith, 2002).  
Gjennom de første erfaringene barnet  
gjør seg om hva det innebærer å være 
sammen med et annet menneske, danner 
det seg en indre arbeidsmodell av en 
relasjon. En indre arbeidsmodell kan sies  
å være et gjennomsnitt av de erfaringene 
barnet har gjort seg. I relasjonen henter 
barnet informasjon om mellom- 
menneskelige forhold, som blant annet  
om man kan stole på andre, hvordan  
oppnå trøst, og hvordan unngå avvisning. 

De tidligste indre arbeidsmodellene i 
forhold til tilknytningsforhold dannes i 
barnets andre levehalvår (Smith, 2002). 
Uansett omsorgskvalitet knytter de aller 
fleste barn seg til en eller flere omsorgs-
personer. Fosterbarn har en ekstra utford-
ring fordi de må tilpasse seg nye  
omsorgspersoner minst en, men ofte flere 
ganger. 

Kjennetegn ved 
tilknytningsforstyrrelse
Diagnostisk (ICD-10, 2005) er kriteriene 
for Reaktiv tilknytningsforstyrrelse avvi-
kende forhold i barnets sosiale relasjons-
mønster. Tilstanden må ha startet i løpet av 
de fem første leveårene, og inntreffer trolig 
som et direkte resultat av alvorlig omsorgs-
svikt, misbruk eller alvorlig mishandling fra 
foreldrenes side. 

Mange av kjennetegnene på tilknyt-
ningsforstyrrelse sammenfaller med typiske 
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trekk fra andre diagnosegrupper, som for 
eksempel hyperkinesi (AD/HD)  eller 
autismespektervansker (Autisme og 
Asperger syndrom). Det er også slik at 
barnet kan ha en genetisk sårbarhet for 
utvikling av vansker som forsterkes ved 
omsorgssvikt. Dette fører til at barn med 
tilknytningsforstyrrelse ofte får merkelap-
pen AD/HD–barn, eller atferdsvanskelige 
barn. For disse barna kan dette være en del 
av, men ikke en fullstendig forståelse av, 
deres vansker.  Vi vil i det følgende 
gjennomgå kjennetegnene ved tilknyt-
ningsforstyrrelser og knytte noen konkrete 
eksempler til dette.  Det er viktig å 
understreke at ikke alle de følgende 
kjennetegn viser seg hos alle 
barn med tilknytnings-
forstyrrelser.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

De kan finne sted i ulike kombinasjoner og 
i ulik styrke hos forskjellige barn. 

Erik er 5 år. Han har bodd i fosterhjem  
siden han var halvannet år gammel. Erik er 
en urolig og grenseutprøvende gutt. Han løper 
mye rundt i barnehagen, stikker av og gjør 
ting han vet ikke er lov for å provosere de 
voksne. Han viser lite empati , og andre  
barn i barnehagen er redd for ham. De 
ansatte lurer på om han har AD/HD. 
Hjemme er Erik  en rolig og samarbeids- 
villig gutt, så lenge det er han og foster- 
foreldrene som er hjemme sammen. Når  
de får besøk eller reiser til nye steder, blir  

Erik veldig urolig og det blir 
mange konflikter.

Konsentrasjons-
vansker, uro og 
rastløshet
Barn med tilknyt-
ningsforstyrrelser 
kan streve med 
konsentrasjon og 
oppmerksomhet. 

Barnet kan 
reagere på 
og avledes 

av at det kommer 
et nytt menneske 
inn i rommet eller 
at det hører noen i 

trappen, eller det 
skvetter når det 

kommer brå lyder. 
Barnet kan være vanske-
lig å engasjere i lek og 
fremstår som fort stresset, 
noe som kan vise seg i 

form av stramme 
muskler og mye 

svetting. Barnet 
kan også ha lav 

frustrasjonsto-
leranse, bli 
fort sint og 
irritert.   

Disse 
vanskene kan ofte 
forveksles med en 
hyperkinetisk 
forstyrrelse (AD/
HD). Forskjellen er 
at uro og avledbar-
het mer er knyttet 
til relasjon og 
mennesker og er 

situasjonsbetinget, i motsetning til en 
hyperkinetisk forstyrrelse hvor vanskene 
vil vises uansett miljø. Hos barn med RTF 
er det ofte høy prosentandel av barn med 
AD/HD. Øgrim (2006) mener at alle barn 
med RTF bør vurderes i forhold til AD/
HD.  

Kontrollbehov
Barn med tilknytningsforstyrrelser har et 
stort kontrollbehov. Dette kan vise seg på 
ulike måter. Noen vil bestemme alt selv og 
er flinke til å argumentere for dette. Barnet 
er ”tvert imot” av prinsipp selv om 
innspillet er positivt. I lek vil disse barna 
styre og bestemme alt og kan reagere med 
sinne, aggresjon og/eller gråt hvis de ikke 
får bestemme. Disse barna behøver også 
kontroll på omgivelsene sine, hvem som 
kommer og går, hva som skal skje til 
enhver tid etc.  

Oppmerksomhetskrevende
Barn med tilknytningsforstyrrelser kan 
være svært oppmerksomhetskrevende. De 
gjør alt for å få oppmerksomhet og det kan 
synes som om de aldri får nok. Barna kan 
ta i bruk alle tenkelige midler for å få 
oppmerksomhet fra omgivelsene, fra ting 
som oppfattes som positive til negative 
atferdsavvik. Både i forhold til oppmerk-
somhet og omsorg kan de oppleves som  
en bunnløs brønn, som aldri lar seg fylle 
opp. 

Atle ble omsorgsplassert som 3-åring. Han 
ble akuttplassert i forbindelse med at  
politiet fant han på en fest som hadde  
utartet seg.  Han ble funnet bare i bleien 
blant svært rusede mennesker. Han var i 
beredskaps-hjem i 4 måneder. Her beskriver 
de at han trengte mye hjelp i starten i  
forhold til å etablere rutiner som måltid og 
søvn. Han hamstret mat og hadde mye 
mareritt. Etter noen måneder i beredskaps-
hjem ble han plassert i fosterhjem. I de  
første ukene opplevde fosterforeldrene han 
som enkel å ha med å gjøre, blid og fremsto 
raskt som trygg. Etter noen uker begynte  
han å protestere og avvise fosterforeldrene. 
Han ville argumentere i enhver situasjon  
og var alltid uenig. På besøk hos andre var 
han blid og vennlig, når han kom hjem 
kunne han få voldsomme raserianfall som 
varte i timer. Omgivelsene skjønte ikke  
hva fosterforeldrene snakket om og de følte 
seg etter hvert som dårlige foreldre da han 



 Fosterhjemskontakt 3/11  5

var positiv overfor fremmede, men aggressiv 
og svært avvisende ovenfor dem. Barneverns-
tjenesten stilte spørsmål ved om han skulle 
fortsette å bo hos dem da de kun så hans 
positive og vennlige side. 

Skinntilpasning
Et av kjennetegnene på tilknytnings- 
forstyrrelse er skinntilpasning og over-
levelsesatferd. Sosial og emosjonell 
fungering ligger etter andre utviklings-
områder. Barnet kompenserer for dette  
ved å utvikle en pseudo (på liksom) 
modenhet. Dette vil si at barnet utvikler 
en ferdighet til imitasjon for å overleve  
og tilpasse seg (skinntilpasning). Dette  
kan føre til en overvurdering av barnet. 
Pedagogen eller foreldrene kan tro at 
barnet er kompetent på områder hvor  
det bare har overflateferdigheter. Barnet 
kan for eksempel ramse opp alle reglene 
for god atferd uten å klare å praktisere  
en eneste en av dem selv.  Barnet er som 
en kameleon som tilsynelatende finner  
seg til rette og fremstår som trygg og  
kjent i nye omgivelser på kort tid. Barnet 
kan oppfattes som sjarmerende fordi  
det er følelsesmessig impulsivt og uten 
fremmedangst. Dette kan igjen føre  
til skuffelse hos de voksne når man  
oppdager at barnets atferd ikke er forplikt-
ende for barnet på samme måte som for 
dem.  Dette øker faren for at barnet blir 
avvist av omsorgspersonene. 

Fravær av hjemlengsel og lite reaksjon 
på å bli forlatt nye steder er et sterkt 
foruroligende tegn.  En slik overlevelses-
atferd er svært krevende for barnet og går 
på bekostning av læring, skolearbeid og 
kreativitet.  

Uforståelig atferd
Et annet fremtredende trekk ved disse  
barna at de kan ha store dagsform- 
varia-sjoner. En dag kan barnet oppleves 
som aldersadekvat, mens det neste dag  
fungerer langt under hva en skulle  
forvente ut fra alder. Et ti år gammelt  
barn kan emosjonelt fungere som en 
to-åring. En tommelfingerregel er at  
disse barna skal oppfattes og behandles 
som følelsesmessig mindre kompetent  
enn det alderen tilsier. Man kan ikke 
forvente at disse barna skal ha en alders-
adekvat emosjonell kompetanse, verken  
på et indre plan eller på handlingsplanet. 
Både emosjonell og sosial fungering kan 

være langt dårligere enn forventet ut  
fra alder. Dette kan stå i sterk kontrast  
til disse barnas kognitive ferdigheter, noe 
som gjør at de oppleves som vanskelige å 
forstå.

Det er ofte vanskelig for de som er 
rundt familien å skjønne omfanget av 
vanskene hos barnet da det kan opptre  
helt normalt og vennlig i møte med 
mennesker og situasjoner det ikke  
kjenner så godt. Disse barna fungerer  
helt fint de første ukene i ny barnehage 
eller skole for så å vise seg mer frem etter 
en tid. Fosterforeldre og andre som 
kjenner barnet godt kan føle seg  
mistrodd når de beskriver barnets  
vansker, da de ikke er synlige i nye 
situasjoner. 

Dårlig sosialt samspill
Mange av disse barna har gått glipp av det 
grunnleggende når det gjelder samspill de 
første leveårene. Det kan dreie seg om 
uheldige betingelser allerede i mors liv  
og dårlig regulering allerede fra nyfødt-
perioden. Hvis mor er lite sensitiv for 
barnet vil det ikke få erfaringer på å bli 
møtt på sine initiativ med blikk, ta tur i 
kommunikasjon og få pauser når det 
trenger det.  

Aggresjon mot seg selv eller 
andre
Barn med tilknytningsforstyrrelse kan 
utvise (i varierende grad) aggresjon mot  
seg selv eller andre. Dette kan arte seg 
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som verbale trusler og/eller fysiske angrep 
som å slå, bite eller spytte. Det kan også 
dreie seg om selvskading eller trusler om 
dette. Hos små barn kan selvskadingen 
dreie seg om å dunke hodet hardt mot  
noe, bite eller lugge seg selv. Videre kan 
disse barna ha vansker med å trøste og roe 
seg selv, og å bruke omsorgspersoner til 
trøst.

Maria er 4 år. Hun har bodd i fosterhjem 
siden hun var 2 år gammel. Maria virker 
passiv og trist. Hun er vanskelig å engasjere 
og kryper ofte sammen i fosterstilling. Hun 
kan ”fryse” og bli helt stiv hvis det kommer 
brå lyder, eller det skjer mye rundt henne. 
Hun både snakker og ler lite. Maria har et 
stort behov for kontroll og sjekker ofte hvor 
ting er. 

Tristhet
Noen av disse barna oppleves som alvorlige 
og triste, noen er tydelig deprimerte. De 
kan være vanskelige å engasjere, ingenting 
er morsomt. Noen holder seg for seg selv, 
går alene, andre ”shopper” rundt i ulike 
aktiviteter, men med lite engasjement.

Hukommelse for detaljer/ 
situasjoner
I møte med tilknytningsforstyrrede barn 
blir man overrasket over hvor mange av 
disse som har en ekstrem hukommelse  
for detaljer. Vi har møtt små barn som  
har kunnet referere til situasjoner som  
har hendt langt tilbake i tid og husker  
små detaljer korrekt. Dette kan forklares 
ved at disse barna har mange opplevelser 
som kan defineres som traumatiske. 
Christianson (1994) definerer et trauma-
tisk minne som en psykisk stressopplevelse 
som er følelsesmessig overveldende. Vår 
emosjonelle tilstand påvirker hva vi 
husker, og hendelser som er preget av 
sterke følelser huskes bedre (ibid.) 
Christianson og Lofthus (1991) hevder  
at emosjonelt stress øker minnet for 
sentrale detaljer, mens perifere detaljer 
reduseres. Videre sier de at traumatiske 
hendelser ofte representerer minner av 
spesifikke detaljer som tanker, følelser  
og sanseinntrykk. For barn som har  
vært utsatt for omsorgssvikt kan selv 
dagligdagse situasjoner vekke traumatiske 
minner, og de vil reagere med en stress-
reaksjon lik den vi ser hos mennesker  
med post-traumatisk stressyndrom.  

Dette kan sammenlignes med at man 
lagrer hendelser i minnet som en film,  
som man husker og kan hente frem hver 
minste detalj. Barn med RTF har en 
kronisk forhøyet stressberedskap. 

Svekket evne til å danne 
følelsesmessige relasjoner
Typisk for et barn med tilknytnings- 
forstyrrelse er nettopp forstyrrelser i evnen 
til å danne relasjoner. Barnet fungerer  
best sammen med mennesker det ikke 
kjenner godt. I nære relasjoner vil barnet 
bruke mye tid på å avvise og skape 
konflikt. Årsaken til dette er at barnet 
søker tilbake til sitt opprinnelige tilknyt-
ningsmønster, det utrygge. Paradoksalt 
nok er det for disse barna det utrygge og 
avvisningen som er ”trygt”. Noen barn 
evner ikke å knytte seg til fosterforeldrene 
i det hele tatt og vil aldri være takknemlige 
for omsorgen som blir gitt. 

I ungdomstiden er det risiko for at 
barnet vil fabrikkere historier om mis-
handling og overgrep i fosterhjemmet. 
Barnet kan fortelle om ting som gjør at 
personalet i barnehage/ skole blir usikre  
og utrygge i møte med fosterforeldrene. 
Det vanskelige dilemmaet er å vurdere  
om barnet faktisk snakker sant eller lager 
historier. Det er viktig med åpenhet og  
tett kontakt mellom omsorgsgivere og  
de ulike arenaer som barnet befinner seg i. 

Barna kan også fremvise ukritisk og/
eller klengete atferd. Det kan synes som 
om alle voksne er like gode. De kan like 
gjerne kalle en av de ansatte i barnehagen 
for mamma, som sin egen mor. Noen kan 
også tidlig vise seksualisert atferd, både 
overfor voksne og andre barn, eller i form 
av selvstimulering.

Reelle forventninger
Når man velger å ta til seg et fosterbarn er 
det mye en bør tenke igjennom. Det er 
viktig å ha reelle forventninger til barnet og 
innse at barnet mest sannsynlig har med 
seg en egenproblematikk som ikke kan 
repareres kun med kjærlig omsorg. Man 
kan ikke bestille” riktig” barn. Barnet kan 
ha egenskaper som ikke ”matcher” familien 
i form av for eksempel for høyt eller for lavt 
tempo. En spontan og utadvendt familie 
kan streve med et barn som har behov for 
trygghet og ro. Intelligente og ressurssterke 
foreldre kan ha for høye forventninger og 
være for utålmodige til et barn med lavere 
intelligens og lavt tempo. Religiøse 
fosterforeldre kan ha vansker med å 
håndtere at fosterbarnet banner høyt under 
gudstjenesten. Hvilke intensjoner en har er 
viktig å tenke igjennom, og det bør være 
enighet innad i familien om at dette er noe 
en ønsker. Kunnskap om tilknytningsfor-
styrrelse er også viktig for fosterforeldre.

I utgangspunktet er det viktig at 
fosterforeldre er inneforstått med hva det 
vil si å ta til seg et fosterbarn. I motsetning 
til adopsjon er utgangspunktet at barnet på 
sikt skal tilbakeføres til biologiske foreldre 

Hvordan forholde seg til  
barn med RTF?

FAKTA
om	tilknytningsforstyrrelse
•  Vedvarende avvik i barnets tilknytnings- og kontaktmønster. 
•  Motsetningsfylte eller ambivalente reaksjoner på kontakt med kjente og  

nære personer. 
•  Resultat av alvorlig omsorgssvikt, misbruk eller alvorlig mishandling fra  

foreldrenes side.
• Kan ofte forveksles med AD/HD-lignende eller austismelignende symptomer. 
• Tilknytningsforstyrrelse kan sees hos ca 1 prosent av barnebefolkningen.
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og det er barnevernet som tar de viktige 
avgjørelsene i barnets liv. Risikoen for 
tilknytningsforstyrrelse er stor, da det som 
oftest er alvorlig omsorgssvikt som fører til 
en fosterhjemsplassering. En må erkjenne 
at barnet sannsynligvis har varige skader 
som vil prege tilknytningen til fosterforel-
drene uansett hvor godt de ivaretar barnet.

Hva slags omsorgsperson bør 
en være?
”Fosterforeldre som opplever avvisningsatferd 
fra fosterbarnet tenderer til å tvile på seg selv 
som formidler av kjærlighet og som en god nok 
forelder.” (Olsen, 2010).

Det å ta til seg et fosterbarn krever en 
uendelig mengde tålmodighet og kjærlig-
het. En skal også være ganske trygg på seg 
selv som menneske da det å oppleve 
avvisning og samtidig se at barnet fungerer 
greit ute i verden gjør noe med selvfølelse 
og kan frembringe følelse av skam og 
utilstrekkelighet. Det er et tabubelagt tema 
å være foreldre til et barn som avviser og 
motarbeider omsorgen som blir gitt 
(Irgens, 2008). Det er en utleverende 
innrømmelse å fortelle om at ens eget barn 
avviser, og redselen for å selv bli satt i 
søkelyset som dårlige foreldre er sannsyn-
ligvis stor. 

Fosterforeldre som trygg base
Når barn flytter i fosterhjem tar de med seg 
sine tidlige omsorgserfaringer inn i den nye 
relasjonen. Disse omsorgserfaringene 
kommer til uttrykk i ulike former for 
atferd. 

Fordi fosterbarn som regel ikke har 
opplevd å bli ivaretatt når de har gitt 
uttrykk for behov for trøst og omsorg, står 
de i fare for å utvikle indre arbeidsmodeller 
som gjør at de ikke stoler på at noen vil 
dem vel. 

Barnets signaler stemmer ikke overens 
med våre vanlige erfaringer og forventnin-
ger. Barnet kan gi uttrykk for at det ikke 
trenger eller vil ha trøst når det har slått seg 
eller er lei seg. Eller barnet kan reagere med 
aggresjon og sinne når man forsøker å leke 
med det.  

Fosterforeldre må tåle 
avvisning
”Avvisning er ikke det motsatte av kjærlighet, 
det er en måte barnet beskytter seg selv på” 
(Irgens, 2008).

Fosterbarn med tilknytningsforstyrrelse 
søker å gjenskape noe som for dem er 
”trygt”, nemlig tidlige samspillsmønstre 
med avvisning, konflikter og kanskje vold. 
Det er i nær relasjon skaden blir fremtre-
dende. Barnet avviser sine omsorgsperso-
ner, er ” tvert i mot” på alt. Det å stadig bli 
avvist er svært krevende for omsorgsperso-
nen. For å kunne tåle dette trenger 
omsorgspersonene å forstå tilknytningsfor-
styrrelsen. Kunnskap forebygger avmakt og 
følelsen av å komme til kort (Irgens, 
2008). Det er ikke uvanlig at et tilknyt-
ningsskadet barn snur hele familien på 
hodet og bidrar til økt konfliktnivå i 

hjemmet, setter familiemedlemmer opp 
mot hverandre, noe som kan føre til 
samlivsbrudd hos fosterforeldrene. Det 
verste for barnet er når fosterforeldrene 
eller barnevernet gir opp og sier opp 
kontrakten.

Holdninger hos de voksne
Voksne som skal jobbe med tilknytnings-
skadde barn bør være psykisk sterke og 
kjenne sine egne svakheter. Det er krevende 
å bli avvist over tid. Barn med RTF er 
eksperter i å finne den voksnes svake sider 
og trykke på de riktige knappene for å få de 
voksne sinte og skape avvisningssituasjoner. 
Fosterforeldre som ønsker seg et barn inn i 
familien kan oppleve en enorm skuffelse 
over å ikke få gitt eller få den kjærligheten 
de ønsker og føler seg mer som et uviktig 
objekt som gir mat og stell.

Barnet trenger å bli møtt med raushet 
og tålmodighet samtidig som den voksne 
er tydelig på egne grenser.  Det er den 
voksne som har og skal ta ansvar for 
relasjonen, og signalisere dette til barnet 
– jeg liker deg uansett!  Det viktigste er å 
bygge opp en grunnleggende, meningsfull 
og brukbar relasjon. Still krav til atferd, 

Hvordan forholde seg til  
barn med RTF?
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ikke til følelser. Det er ikke sikkert man 
oppnår den relasjon som man normalt 
forventer mellom foreldre og barn. Man 
må kanskje være fornøyd med å være en 
trygg base og venn for barnet.

Negativ atferd
En del negativ atferd kan (og bør) ignore-
res. Atferd som kan ignoreres er banning, 
spytting, sutring, verbale trusler, raping 
med mer. Atferd som aldri kan ignoreres er 
fysiske angrep som å slå, ødelegge materiell 
eller stjele. Positiv atferd bør roses spesifikt 
slik at barnet vet nøyaktig hvilken atferd 
som er ønsket. Eksempler på spesifikk ros 
kan være: ”Så hyggelig at du hjelper meg”, 
”Nå var du flink til å ta på jakka” eller ”Så 
flott at du ville dele med meg”. Noen barn 
kan reagere negativt på ros med protester 
og avvisning. Man må vurdere hvert enkelt 
barn hva det tåler.

Man bør unngå ”moralsk pekefinger” 
da dette kun medfører unødvendige 
konflikter.  Mange barn med RTF er flinke 
med språk og gode til å argumentere i 
diskusjon. De voksne bør unngå å gå inn i 
argumentasjon ved grensesetting, være 
nøytral og vennlig bestemt. Det er viktig å 
unngå unødige maktkamper med barnet, 
men like viktig å vinne de viktigste. Man 
bør velge ut noen områder eller ting man 
skal jobbe med , og ha klare og entydige 
regler og konsekvenser der. 

Avtalestyring kan være et nyttig pedago-
gisk hjelpemiddel i denne sammenheng. 
Ved bruk av avtalestyring vil den ytre moti-
vasjonen som en håndfast belønning gir, 
gradvis bli indrestyrt. Viktige prinsipper i 
avtalestyring er forutsigbarhet, konsistens 
og konsekvens. Det er viktig at avtalen 
inngås sammen med barnet og at man er 
sikker på at barnet vet hva avtalen innebæ-
rer: Hva som er forventet atferd og hva 
som er konsekvensene ved avtalebrudd. 
Det er viktig at avtalen følges opp i alle 
situasjoner, slik at det blir forutsigbart og 
konsistent for barnet. Er barnet i skolealder 
og kan lese og skrive, kan man gjerne ha en 
skriftlig avtale, hvor både barnet og den 
voksne skriver under. Avtalens konsekven-
ser, både ved avtalebrudd og hvis den 
følges av barnet, skal være avtalt på 
forhånd. Barnet bør ha mulighet til å 
opparbeide seg en positiv konsekvens ved å 
følge avtalen. Man kan ta i bruk ulike 
belønningssystemer, for eksempel klistre-
merker. Et visst antall klistremerker fører 
til en konkret belønning. Dette kan være å 

spille et spill med en voksen, gå i svømme-
hallen, en kjeks. Tidsrammen mellom å 
holde avtalen og belønning bør tilpasses 
barnets alder, og fungering. I starten bør 
det være kort tid mellom atferd og 
konsekvens, men dette kan utvides etter 
hvert.  

Avlastning
På tross av at et tilknytningsskadet barn 
trenger er stabil omsorg over lang tid, er det 
ofte såpass krevende for fosterhjemmet at 
det er helt nødvendig med avlastning for å 
kunne stå i utfordringene. Vår erfaring er at 
det er vanskelig å finne avlastningsfamilier 
som varer over tid. Det går ofte greit i 
starten når barnet ikke har etablert en nær 
relasjon (skinntilpasning). Avlastnings-
hjemmet ser ikke barnets vansker og synes 
at fosterforeldrene overdramatiserer. Det er 
vanlig at barnet viser reaksjoner på 
avlastningen når det kommer hjem til 
fosterforeldrene ved å regredere, det vil si å 
gå tilbake til et tidligere stadium, eller bli 
mer urolig. 

Institusjonsavlastning kan i noen 
tilfeller være det som fungerer best. 
Årsaken er at barnet over tid vil kunne 

fremvise samme tilknytningsatferd i form 
av avvisning og mange fosterforeldre 
opplever at avlastningshjem sier opp 
avtalen etter en tid. På en institusjon vil 
fosterforeldrene kunne oppleve mer 
stabilitet. Planlagt avlastning blir ikke 
avlyst på grunn av sykdom eller andre 
uforutsette årsaker.

Hvordan gi barnet innsikt i eget 
følelsesliv
Foreldrene må ikke tenke at barnet skal 
beskyttes mot å tenke på sin fortid,  
traumer og negative opplevelser. Foreldrene 
må hjelpe barnet til å re–lære trygghet og 
tillitt (Haarklou 2007). Dette innebærer at 
man er til å stole på og fremstår som trygg i 
seg selv og i troen på at det skal gå bra. 
Man må være observant i forhold til hva 
barnet reagerer på. For noen barn kan det 
at man tar seg en øl være nok til at barnet 
blir utrygt hvis det har negative erfaringer 
med voksnes omgang med alkohol. Videre 
må foreldrene godkjenne og bekrefte 
barnets følelser og det som reaktiverer 
traumet (ibid). Det er ulikt i hvilken grad 
fosterforeldre kjenner til barnets bakgrunn, 
hva barnet har vært utsatt for. Vi tenker at 
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det er nødvendig med noe informasjon for 
å kunne sette seg inn i hva barnet reagerer 
på. Likevel er det nødvendig å ikke 
overidentifisere seg med barnet, men greie å 
håndtere barnets traumer uten selv å bryte 
sammen. Sist, men ikke minst påpeker 
Haarklou (ibid) at det er en oppgave for 
foreldrene å minske sekundærstress som 
overstimulering, fravær av mor, endringer 
osv. Det kan innebære at familien i en 
periode må la livet styres av barnets behov. 
Spontane reiser og hyppige besøk til venner 
bør unngås, særlig i den første perioden. Et 
familieselskap kan være svært krevende for 
et barn med tilknytningsforstyrrelse. Det 
kan være vanskelig å forutse hva som 
fremkaller utrygghet og traumereaksjoner 
hos barnet. Barnet bør forberedes godt i 
forkant av endringer og barnets atferd i 
etterkant vil gi kunnskap om hva det tåler.

Å leke med barnet
Det er viktig å gi barnet mye omsorg, kos, 
klem, og signalisere at man vil og liker å 
være sammen med det som ved vennlige 
blikk. I mange tilfeller kan barnet like og 
nyte godt av ulike former for ”tilknytnings-
lek”: gjemsel (barnet vil ofte gjemme seg på 

samme sted gang etter gang), sisten, rulle 
ball til hverandre, danse med barnet i 
armene.  

Lek med et tilknytningsskadet barn 
fører ofte til konflikt og avvisningssituasjo-
ner. Lek med jevnaldrende er ofte vanskelig 
og må derfor erstattes og tilrettelegges av 
voksne. Ved å bruke leketerapeutiske 
prinsipper kan en legge til rette for en 
hyggeligere og mer varig lek (McNeil, 
2010). Det er viktig at barnet får lede 
leken. Man skal som voksen unngå å stille 
spørsmål, kritisere eller gi instrukser. Vi har 
som voksne ofte tanker om hva som er lurt 
i leken og vil gjerne bestemme på vegne av 
barnet for å tilrettelegge. Det er mye krav i 
spørsmål og instrukser som raskt skaper 
grunnlag for argumentasjon og avvisning 
som igjen fører til brudd i leken og gir 
barnet en opplevelse av å ikke mestre. 
Dette er barn som nesten av prinsipp 
protesterer på innspill fra andre i lek og 
som har lite erfaring med lek over tid. Det 
man skal gjøre er å beskrive det barnet gjør, 
reflektere det barnet sier og rose barnet 
spesifikt.

Eksempel på lek med lego:
Mor: ”Kan du gi meg den klossen?”. 

Barnet ”Nei”. (Spørsmål gir mulighet for 

valg.) Mor: ”Jeg tror det er lurt å sette den 
blå klossen oppå der”. Barnet kaster klossen 
fra seg. (Instruks, barnet gjør det motsatte for 
å skape avvisning.)  
Mor: ”Det var unødvendig”. (Kritikk) 
Barnet reagerer med å slå…

Ved bruk av terapeutiske prinsipper kan 
leken se slik ut.

Mor: ”Du setter den blå klossen oppå 
tårnet”. (Beskriver barnets handling.) 
Barnet: ”Nei den er rød”. (Prøver å lage 
avvisningssituasjon.) Mor reflekterer uten å 
argumentere: ”Du synes den er rød”. (Uten 
bruk av ironisk stemme!) ” Du er jammen 
flink til å bygge!”.(Spesifikk ros.) 

Mor overser barnets innspill til avvis-
ning, reflekterer det barnet sier uten kritikk 
og finner noe som kan roses spesifikt, at 
barnet kan bygge tårn. 

Samvær med biologiske 
foreldre
I de fleste tilfeller skal fosterbarn ha samvær 
med biologiske foreldre under oppholdet i 
fosterhjemmet (Gulliksen 1994).

I forskrift om fosterhjem til barnevern-
loven finner vi følgende: 

”Samvær mellom barnet og de biolo-
giske foreldre skal utformes ut fra fylkes-
nemndas og barneverntjenestens vurdering 
av hva som er best for barnet” (2004:§4-
18).

Det er stort fokus på de biologiske bånd 
og barnets rett til å møte sine foreldre og i 
mange tilfeller er dette riktig med tanke på 
tilbakeføring. I likhet med Vigdis Bunk-
holt (2004) stiller vi spørsmål om vi vet 
nok om konsekvensene ved den enkelte 
samværsordning, hva dette medfører for 
det enkelte barn og under hvilke betingel-
ser. Dessverre ser vi i vårt arbeid med 
fosterfamilier at noen barn reagerer i 
forbindelse med samvær med atferd som 
kan oppfattes som en reaksjon som kan 
tyde på retraumatisering. Fosterhjemmet 
opplever at nitidig arbeid med å trygge 
barnet faller sammen og barnet faller 
tilbake til tidlige samværsmønster observert 
ved omplassering som utagerende atferd, 
angstreaksjoner eller mareritt.

Det finnes ikke alltid fasitsvar på hva 
som er riktig for barnet, men hvis barnet 
viser traumereaksjoner etter samvær er 
dette et signal som bør tas alvorlig. 
Uavhengig av hva barnet har vært utsatt 
for så vil aldri fosterforeldrene kunne 
erstatte biologiske foreldres betydning som 
dem som gav barnet liv. En må ha respekt  
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for barnets følelser og kunne omtale 
biologiske foreldre på en nøytral og ikke 
krenkende måte.

Tiltak i barnehage og skole
Barn med RTF krever ofte omfattende 
tiltak i barnehage og skole (Monstad og 
Scott, 2010). Dette på tross av at det i 
utgangspunktet fremviser et normalt 
evnenivå og normale generelle ferdigheter. 
Det er viktig at de formelle rammene rundt 
hjelpetiltak ivaretas. Man bør tidlig vurdere 
behov for ressurser. Ideelt sett bør dette 
være ivaretatt allerede før barnet begynner i 
barnehage. Det er viktig at man ikke velger 
en vente-og-se-strategi. En må beregne god 
tid til oppstart i barnehage og ved overfø-
ring til skole. I tilvenningsperioden bør 
omsorgspersonene til barnet være mye 
tilstede for å trygge barnet og overføre 
kunnskap til barnehage eller skole. Barn 
med RTF har et særskilt omsorgsbehov og 
trenger særskilt omsorgskompetanse. Noen 
av de dårligst fungerende barna vil kreve 
full oppdekning og mye tilrettelegging.  
Det er vanlig at fosterbarn fremviser ulik 
atferd hjemme og på skolen. I følge 
Catherine Macaskills undersøkelse av 
fosterbarn (Gulliksen 1994) beskriver hun: 

Det var flere tilfeller der barn viste helt 
ulik atferd hjemme og på skolen. Det 
kunne se ut som de reserverte sin verste 
atferd for de som sto dem nærmest. De 
kunne oppføre seg helt perfekt på skolen 
samtidig som atferden i fosterhjemmet var 

særdeles problematisk. I noen av 
tilfellene anklaget skolen fosterforel-
drene for å være årsaken til barnas 
problemer  (Gulliksen, 1994:243-
244).

Vi forstår dette som et klart uttrykk 
for tilknytningsforstyrrelse. Informa-
sjon og god kommunikasjon mellom 
hjem og barnehage/skole er helt 
nødvendig. Det skal ikke snakkes 
om barnet når det er tilstede. 
Eventuell viktig informasjon om 
dagen kan med fordel formidles via 
en kontaktbok. 

Tiltak på systemnivå
Barn med tilknytningsvansker krever ofte 
et omfattende og sammensatt hjelpetilbud 
og bred tilrettelegging.  Godt tverrfaglig 
samarbeid mellom de ulike instansene er av 
stor viktighet. Det bør opprettes en 
ansvarsgruppe for å formalisere samarbei-
det, og sikre at barnet får de hjelpetiltak 
som til enhver tid er nødvendige for å 
fremme optimal fungering. 

Det er viktig å avdekke barnets ressurser 
og utfordringer. Det er ofte nødvendig 
med spesiell tilrettelegging i barnehage og 
skole. Dette innebærer kontakt med både 
Pedagogisk Psykologisk–tjeneste (PPT) og 
videre Barne og ungdomspsykiatrien 
(BUP) for en diagnostisk vurdering. 
Fosterforeldre i samarbeid med barneverns-
tjenesten, eventuelt barnehage eller skole, 
kan selv ta kontakt med PPT. For å få til 
en utredning med tanke på om barnet har 
en tilknytningsforstyrrelse, eventuelt andre 
vansker, kan fastlege videre henvise til 
BUP. Det er viktig at alle samarbeidsin-
stanser har god kunnskap rundt problema-
tikken. En slik bakgrunnskunnskap øker 
mulighetene for økonomiske prioriteringer 
for eksempel i form av ressurser og god 
metodikk til barnet i barnehage og skole. 

Tilknytningsforstyrrelse 
behandles med tilknytning!
Noen barn oppnår aldri en god tilknytning 
på tross av gode betingelser i fosterhjem-
met. Jo lengre barnet har vært utsatt for 
omsorgssvikt, jo dårligere prognose. 
Likevel er det viktig å jobbe for at barnet 
skal oppnå gode relasjoner og tilknytning 
til menneskene rundt seg. Forståelse for 
vanskene til disse barna, riktig tilretteleg-
ging og bruk av ulike pedagogiske tiltak vil 
redusere faren for videre skjevutvikling.
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