
 
 

 

ERFARINGER FRA MOTHERHOOD TRONDHEIM 2022 

Denne rapporten bygger på de erfaringene vi har innhentet gjennom vårt arbeid med en 

motherhood gruppe i perioden april-desember 2020. 

 

Gruppeledere: Lisbeth Sævold, Elsa Feshatsion og Mari Nordstrand.  Vi har alle tre vært på 

Motherhoodkurs.  Da vi startet opp gruppen hadde kun Elsa tatt kurset. Lisbeth og Mari tok 

kurset etter etter tre gruppesamlinger.  Elsa er fra Eritrea og snakker tigrinja og noe arabisk. 

Lisbeth og Mri er sosionomer som har arbeidet med grupper, individer og undervist.  Lisbeth 

og Elsa har erfaring fra Sesam (språkkafe for innvandrerkvinner).  Vi er alle tre medlem av 

Trondhjem sanitetsforening. 

 

Deltakergruppen består av åtte kvinner fra Afrika.  De er alle rekruttert gjennom Elsa og 

hennes nettverk fra blant annet eritreisk forening og Trondheim mottakssenter, Sandmoen.  

En del av kvinnene  er bosatt på mottak, og noen har fått opphold og bor rundt omkring i 

byen. 

 

Antall samlinger og sted 

Vi har totalt hatt 12 samlinger som alle har funnet sted i Trondhjem sanitetsforening sine 

lokaler i Ragnhildsgate 3, Trondheim. 

I tillegg har vi hatt en dagstur sammen med Sesam til Ringve botaniske hage og en 

busstur/sommertur med Trondhjem sanitetsforening.  Vi deltok på Jentebølgen – både 

mødrene og deres barn og spiste pizza før marsjen.  Vi var forut for dette og kjøpte joggesko 

til alle mødrene (en eventyrlig opplevelse) 

 

Tema 

Innledningsvis vil vi si at lite ble som vi hadde planlagt her.  Vi kjøpte skrivebøker og penn til 

hver mor og instruerte dem om å skrive ned det som var bra, det som gjorde dem glad både 

i forhold til barna og ellers i livet.  Ingen skrev noe, til tross for mange påminnelser.   

Vi planla ett tema til hver samling inspirert av boken Motherhood mor i nytt land fra NKS.  

Det ble aldri slik. 

Første samling gikk med til presentasjon av alle mødrene og av oss gruppeledere.  Dette tok 

svært lang tid. Og varte over flere samlinger.  En måtte slutte da hun ikke fikk 



 
 

barnehageplass og en ny kom inn.  Vi ble raskt klar over at det norske språket var en meget 

stor utfordring.  At Lisbeth Sævold er fra Bergen og Mari Nordstrand fra Stavanger, gjorde 

gjerne ikke utfordringen mindre.  Språket eller mangel på språk har vært vår største 

utfordring gjennom denne reisen vår.  Imidlertid lot vi kvinnene snakke om sitt liv i Afrika, 

om hvor annerledes det var fra Norge på de fleste områder.  Så sier en «i Norge slår dere 

ikke barna deres, men allikevel har dere lydige barn».  Dette var en utrolig innfallsvinkel som 

vi håpet å fortsette med.  På evalueringen den gangen holdt alle opp to tomler og da vi ba 

dem utdype, sa de tre ting: vi får snakke norsk og vi blir hørt og vi blir korrigert når vi 

snakker feil. 

 Et annet tema vi har hatt som en rød tråd er glede og stolthet .  Når kjenner du glede, i 

hvilke situasjoner og når er du stolt.  Dette har i fått noe respons på, men ikke så mye som vi 

hadde forventet.  Det kan virke som om å tenke abstrakt, ikke er vanlig for dem.  

 

Grensesetting, oppdragelse av gutter og jenter.  Her fikk vi en god samtale der mange 

deltok.  De uttrykte at jenter skal få like muligheter som gutter hva gjelder skole og 

fritidsaktiviteter.  En muslimsk mor hadde kjøpt fotballsko til sin datter og meldt henne i 

ballklubben Rosenborg.   

 

Hva vil de gi videre til sine barn.  Alle mente det var viktig at barna fikk inngående kjennskap 

til sitt hjemland, sin familie der og der og sin kultur.  De var usikre på hvordan de skulle få 

dette til, men e ville prøve så godt de kunne.  De ville prøve å vise sine døtre «den riktige 

veien», ville veilede sine døtre og håper at de vil ta i bruk Hijab når den tid kommer.  Men 

ikke tvinge dem.  De vil være gode modeller for sine barn og ønsker at barna skal være 

høflige og snille.  Respekt er viktig; og det er også viktig i Norge.  Vi snakket om hvordan. 

Livmorhalsundersøkelse ble arrangert  sammen med StOlav og TROVO.  Vi skulle informere 

våre mødre om dette.  Egentlig ett noe vanskelig tema, men med Elsa sin språkkompetanse 

fikk vi gitt god informasjon.  De fleste skjønte betydningen av dette og alle unntatt en, kom 

til undersøkelsen.  Spørsmålet om det var kvinnelige leger og sykepleiere kom raskt opp, og 

de fikk bekreftende svar på dette.  En av gruppelederne spør da om kvinnene har tenkt å bli 

i Norge og alle svarer bekreftende på dette.  «Men i Norge er det slik at vi har både 

mannlige og kvinnelige hjelpere, det må dere godta i Norge» sa en gruppeleder.  Hvorpå to 

mødre forteller om sine fødsler og hvordan di fikk hjelp av mannlige hjelpere. 

 

Snakke med menn var ett tema vi brakte opp.  De muslimske mødrene ville ikke snakke med 

menn.  Men hva med barnas lærere?  Mannlige førskolelærere?  Jo, de kunne snakke med 

dem, men ikke for tett.  Vi fikk her frem det er vanskelig å nyansere relasjoner.  «At du 

snakker med en mann betyr ikke at du har sex med ham» kom frem. 



 
 

 

Påkledning.  Mange unge jenter går så avkledd, viser frem magen sin. Snakket mye om at 

dette er en mote, som også mange norske ikke liker.  Men det betyr ikke at de inviterer til 

sex. Snakket også om de muslimske mødrene med hijab følte seg annerledes i Norge pga 

skautet.  De var glad for sin hijab.  

 

Penger og busskort.  Dette ble viet mye tid da mottakssenteret hadde endret sin praksis og 

ikke gitt mødrene busskort.  Det ville da i praksis være helt umulig for dem å komme på våre 

samlinger.  Vi hadde også i etterkant av dette møte med en av de ansatte der.  Endringen 

ble tilbakekalt og mødrene fikk busskort igjen.  

 

Livet i Norge.  Denne samlingen ble dette temaet.  Hvordan har dere det egentlig i Norge? 

Ble livet som dere hadde tenkt? De fleste har dradd hjemmefra på grunn av krig og nød.  

Noen få har søkt lykken her.  Alle som sa noe mente at livet i Norge er vanskelig. De har alle 

bekymringer for seg selv og barna sine her i Norge.  De trodde livet i Norge var bra, men så 

fikk de ikke opphold.  Eller noen fikk opphold, men allikevel er livet vanskelig er.  Mye 

ensomhet. Dårlig råd snakket alle om og noen snakket om å har lite eller ingenting å gjøre 

om dagene. 

Avslutning Vi skal den 14.desember gå i Trøndelag teater sammen med mødrene og deres 

barn og se Havfruen.  Dette blir den siste gangen gruppen er samlet som en 

motherhoodgruppe.  

 

Refleksjoner.  

Hva fikk vi til? Vi har samlet mødrene gjennom flere måneder.  Vi har sett dem og hørt på 

dem.  De har hørt på hverandre og kanskje knyttet noen vennskapsbånd.  Vi har gitt dem 

måt, gitt dem klær og sørget for busskort, joggesko og noen turer.  Vi har snakket med dem 

om tema som de ikke snakker med så mange om.  Vi har prøvd å gi dem mot.  Vi har aktivert 

dem.  Tre av dem fikk deltidsjobb under perioden, selv om vi ikke kan si det er vår 

fortjeneste.  Vi fikk dem til å forstå at de ikke kunne ha med seg barn og to ganger avviste vi 

faktisk en mor som kom med barn.  

 

Hva fikk vi ikke til? På grunn av språkmangel, kom vi svært kort i forhold til våte planer og 

boken.  Vi fikk aldri helt til dette med tid, som om de ikke klarer å forholde seg til 

tidsbegrepet.  Vi fikk heller ikke til ikke bruk av mobil.  Dette snakket vi om hver gang, 

kanskje litt bedring på slutten, men…. 



 
 

 

Vi har lært mye av denne gruppen.  Lært hvor veldig vanskelig livene deres er.  Hvor 

ensomme de er og hvordan noen lever helt uten aktiviteter.  

Vi hadde kanskje for høye krav både til oss selv og gruppen da vi startet.  Vi trodde vi skulle 

fått til mer.  Gruppen var mer krevende enn vi ante.   

 

Vi tar med oss disse erfaringene og håper å starte ny gruppe i februar.   

Trondheim den 17.november 2022 

 

Lisbeth Sævold, Elsa Feshatsion og Mari Nordstrand 


