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– ERFARINGER –

|  av Beate Heide og Rina Nicolaisen, spesialpedagoger

Barn som flytter i fosterhjem, har ulik alder. Det er sped- 

barn som kommer rett fra fødeavdelingen, barnehage- 

barn, skolebarn og ungdommer. Felles for disse er at 

de kommer til et hjem som har en «mamma» - en om- 

sorgsperson som fyller dette begrepet med omsorg. 

Gjennom denne artikkelen vil vi se på dilemmaer 

ved å bruke begrepet «mamma» og se dette i lys av 

barnets behov for å få en god tilknytning. Denne artik- 

kelen drøfter ulike forhold som kan være viktige med 

hensyn til fosterbarnas tilknytningsmuligheter og til å 

kunne reparere de skader som har skjedd før foster- 

barna har kommet i nye hjem. 

Følelsesbegrep
Få ord er ladet med så mye implisitt mening som 

ordet «mamma».  Det er bare å slå fast at den barnet 

utpeker som mamma, er den barnet føler seg sterkest 

knyttet til. Samtidig kan ordet mamma være en sterk 

stressfaktor for mange fosterbarn, fordi de er usikre 

på om fostermor vil og kan være mammaen deres. 

Dette gjelder spesielt i familier der det er andre barn 

som bruker ordet mamma, enten det er biologisk mor, 

fostermor eller adoptivmor.  

Alle barn som kommer i fosterhjem har en biologisk 

mamma, som de har hatt sin første tilknytning til – 

enten tilknytningen har vært god eller dårlig. Barnet 

og mor har hatt sin første tilknytning som har gitt 

barnet en tilknytningsadferd. 

Tilknytningsmønstre handler blant annet om 

hvordan barn opplever at foreldrene er psykologisk 

tilgjengelige når de trenger støtte, oppmerksomhet, 

beskyttelse og trøst. Utilstrekkelig omsorg for barnets 

behov er den mest vanlige grunnen til at barn kom- 

mer i fosterhjem, helt uavhengig av alderen barnet er 

i når det blir flyttet (Bufdir) En flytting til en ny om- 

sorgsperson medfører et brudd i relasjon for alle barn 

som flytter, og det må tilknyttes på nytt – enten 

barnet er ett, fem, ti eller femten år. 

Ny tilknytning
Vi vil se på en flytting i fosterhjem ut fra et sosialkon-

struksjonistisk perspektiv. Her ser en virkelighet som 

en konstruksjon som skapes sammen med andre 

mennesker. I denne forståelsesmodellen er en opptatt 

av hvordan man kan samskape mening og forståelse 

som de sentrale aspektene ved menneskelig aktivitet. 

Mamma
– et begrep fullt av følelser

Stadig opplever fosterforeldre å komme i situasjoner hvor de undrer seg over  

betydningen av å bruke begrepet «mamma». Det bør settes inn i en større  

forståelsesramme for fosterbarns situasjon.

“Det er bare å slå fast at den barnet  
utpeker som mamma, er den barnet føler 

seg sterkest knyttet til. „

– OM FORFATTEREN –

– OM FORFATTERENE –
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Vår menneskelige måte å skape mening på er dermed 

styrt av kontekst, tid og rom ved at de inngår i sosio- 

kulturelle prosesser. Mening skapes altså sammen med 

andre og den konstrueres slik at vi kan være oss selv 

på ulike måter (Tefke,2016). 

Barn som flytter i fosterhjem må tilpasse seg en ny 

families levemåte med et nytt sett regler, forventinger 

og normer. I tillegg møter de et nytt emosjonelt klima 

med voksne som er genuint interessert i hvordan de 

har det. Dette kan bli en overveldende opplevelse for 

et allerede opprevet barnesinn. Det er ikke gitt at 

barnet tilknytter seg fosterforeldrene. Det er mye som 

kan stenge for god tilknytning.

Fosterbarnet kan trenge lang tid på å tilpasse seg 

det nye hjemmet, og en kan ofte oppleve at barnet går 

tilbake til reaksjonsmønster som ligger på et mye lavere 

modningstrinn enn det barnets alder tilsier. Denne regre- 

sjon kan også innebære tap av ferdigheter barnet har 

hatt, slik at barnet nå oppleves som mye yngre enn det 

faktisk er. Reaksjoner som klenging eller avvisning er så- 

ledes helt normale reaksjoner på en ny og, for barnet, 

skremmende situasjon.  

For å gjøre overgangen mest mulig smertefri, vil vi 

peke tilbake på den sosialkonstruktivistiske modellen. 

Den snakker om en samskaping som vi tror at foster- 

barn må få lov til å bli en del av. Det er ikke bare de 

som skal tilpasse seg en ny familie; familien skal også 

tilpasse seg dem, slik at fosterbarnet oppdager at 

det er ulike måter å være i verden på – sammen med 

ulike mennesker. 

«Jeg har jo en mamma»
Tilknytningen til mammabegrepet, på godt og vondt, 

er ofte svært sterkt. Selv små barn skiller mellom 

mamma og andre, og når språket kommer, bruker barn 

ord på å fortelle hvem som er deres mamma. Be- 

nevnelsen «mamma» kan være svært personlig både 

i uttale og bruk. Biologiske barn ønsker gjerne å dele 

sin mamma med fosterbarnet ved at de tematiserer 

at fosterbarn kan få ta del i deres mamma, og ved å 

åpne opp for å si at de både vil og tillater dette. 

Dette setter ofte fosterbarnet i et dilemma siden 

barnet har en som det ser på som sin mamma.

 Er det mulig å ha to mammaer, er noe en kan 

reflektere over. I noen fosterhjemsplasseringer gjøres 

det avtaler mellom fosterforeldre og foreldre om 

hvordan en bruker mammabenevnelsen. 

Det knuste hjertet
Barneboka «Det knuste hjertet» (Heide, 2016) viser 

hvordan fosterbarn i førskolealderen kan oppleve å 

komme i fosterhjem. Hør bare: 

Tilknytningen til mammabegrepet, på godt og vondt. er ofte svært sterkt.
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Hjertebit nummer 1
Lisa hadde ikke alltid bodd hos Petra og Max. Da hun var liten, 

hadde hun en annen mamma og pappa. De greide ikke å ta 

vare på den vesle jenta si. Lisa hadde vært redd hele tiden, og 

hadde grått mye. Barnevernet hadde hjulpet henne med en 

ny familie. Petra og Max var fosterfamilien til Lisa. 

Nå hadde hun bodd hos dem i to år. Hun husket hvor redd 

hun hadde vært da barnevernet kom og hentet henne. Hun 

hadde fått med seg klærne sine, og de få lekene hun hadde. 

Da hun kom inn i huset til Petra og Max, hadde hun kastet opp 

og tisset på seg samtidig. Hun hadde vært så redd. Tenk om 

de ikke likte henne? Tenk om de ikke var snille? Rare og 

vanskelige tanker hadde surret i hodet til Lisa. 

Hun hadde også tenkt på hvem som skulle passe på mamma 

og pappa. Når ikke hun var der, hvem ville da hjelpe? Lisa 

svelget. Det bodde en grå sky med regn i magen. Petra og 

Max hadde tørket opp etter henne, badet og skiftet klær. Så 

hadde de vist henne rundt. Det var lyst og fint overalt. 

Lisa hadde kjent det som om hjertet hennes hadde delt seg 

i mange biter. Hun hadde grått høyt av redsel, men Petra hadde 

trøstet henne. Der hvor hjertet skulle være, var det som om 

det var et svart hull. Hvordan skulle det gå med henne uten 

hjerte? Petra hadde holdt henne inntil seg og sagt at alt det 

nye nok var veldig skremmende for en liten pike. Lisa hadde 

nikket, og Petra sa at det ville ordne seg. 

Hun hadde rullet seg sammen den første natta i den store, 

nye senga si og grått. Hun prøvde å være stille sånn at ikke 

Petra og Max skulle høre henne. Etter en stund kom Petra inn. 

Hun satte seg på sengekanten, og strøk Lisa over håret. Strøk 

og strøk til Lisa kjente hvor sliten hun var. Da hadde hun sovnet.

Da hun våknet neste morgen, lå det en rosa strømpebukse 

ved siden av senga. Hvem kunne den være til? Hun satte seg 

opp og husket nesten ikke hvor hun var. Foran vinduet hang 

det hvite gardiner med rosa elefanter som marsjerte etter 

hverandre. De så morsomme ut. 

Lisa gikk forsiktig bort til vinduet. Utenfor holdt Max på å lage 

noe. Det så ut som en sandkasse. Petra kom inn og så på Lisa. 

– Der er du, våken og klar til din første dag hos oss! Jeg har 

kjøpt en rosa kjole også, sa hun, bare for å feire det. Lisa kunne 

nesten ikke tro det. Hun så ut som en liten prinsesse i den nye 

kjolen. 

Så kjente hun at hun ble sinna. 

– Du er ikke mammaen min. Min mamma er mye snillere 

enn du, og jeg vil til henne. Du er dum!  

Alt dette hadde hun skreket høyt mens tårene spratt ut av 

øynene og gjorde fjeset helt vått. Petra hadde løftet henne opp, 

båret Lisa ned i stua og holdt om henne til hun ikke hadde flere 

tårer. Lisa var sliten av gråten, og varm av det myke fanget til 

Petra. Hun hadde plumpet ut med historien om hjertet som 

var gått i stykker. Petra hadde sett alvorlig på henne og sagt: 

– Da må vi finne bitene og sy det sammen, kan du skjønne. 

Alle trenger et hjerte! Noen ganger kjennes det ut som om 

hjertet går i stykker, men vi skal nok finne bitene og sette det 

sammen, hjertet ditt. 

De hadde funnet frem et ark med rødt papir. Der hadde 

Petra tegnet et stort hjerte. Hjertet hadde de klippet i ni store 

biter. Petra tok frem et hvitt ark.

– Når vi finner en bit, så limer vi den på det hvite arket og 

skriver hva det er for slags bit vi har funnet. Hver bit av hjertet 

ditt må ha et navn, tror ikke du også det? Det er du som 

bestemmer når vi har funnet en bit, ikke sant? I mellomtiden 

skal bitene av hjertet og arket ligge her i skatollet. 

Barn vet hvem som er deres mamma - i betydningen den som gir omsorg. Det som kan være mer uavklart er hvem som er deres 

emosjonelle mor.
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Barn som kommer i fosterhjem, kan få mange slags 

ulike reaksjoner på flyttingen. I boka viser forfatteren 

hvordan barnet bruker begrepet «Du er ikke min 

mamma» for å uttrykke sin frustrasjon over å ikke ha 

oversikt over den nye situasjonen. Lisas fostermor er 

godt forberedt på barns reaksjoner, og hun går ikke 

inn i en diskusjon med Lisa, men tilbyr henne omsorg 

og et varmt fang. Uten krav til å verbalisere, plumper 

Lisa ut med sine tanker om et knust hjerte.  

Mange barn som kommer i fosterhjem, føler virkelig 

at hjertet deres er knust. De kan også føle ansvar for 

foreldrene sine, og skam over foreldrene som ikke 

greier å ta seg av dem, og ikke minst kan de føle skyld 

for at de flyttes vekk fra foreldrene. Denne trekanten 

av skyld, skam og ansvar kalles den uhellige trekant 

(Heide og Sylthe, 2020), og viser at dersom en av 

følelsene i trekanten vekkes, følger gjerne de andre to 

etter. Å ha et knust hjerte er ikke bra for barn; hjertet 

er selve organet som gir liv og vekst i livene våre, og 

boka viser hvordan traumebasert omsorg kan hjelpe 

et relasjonsskadd barn som har fått en brutal start på 

livet til å vokse til å bli en trygg voksen.

Emosjonell spagat
Vi tror at mange fosterbarn står i en emosjonell spa- 

gat i lang tid etter en flytting. Ikke bare skal de til- 

passe seg, de skal også sjekke ut om de voksne er til 

å stole på. De vil også ha bekreftelsen på om de har 

gjort seg fortjent til å bli elsket. Du merker deg kanskje 

at Lisa viser liten glede ved å få så fine ting i det nye 

hjemmet sitt? Istedenfor å bli glad og fornøyd uttrykker 

hun sinne og fortvilelse. Dette er en reaksjon som ofte 

er gjenkjennbart hos barn i fosterhjem.  Hva kan det 

komme av?

Skulle en kun se på adferden, kunne det tolkes slik 

at barnet er utakknemlig, og kravstor, men ser en bak 

adferden vil en se et utrygt lite barn som strever etter 

å finne mening i en, for dem, meningsløs situasjon.

For å belyse denne emosjonelle spagaten vil vi ta 

med ett kapittel til fra «Det knuste hjertet» (Heide 2016).

Her beskrives en av de situasjonene som utfordrer 

fosterbarn aller mest; besøk hos foreldrene. For 

mange fosterbarn er dette en øvelse som får 

følelsene, både gode og vonde, til å storme. Det barn 

trenger for å bli trygg etter et slikt besøk, er voksne 

som er større enn, tryggere enn og klokere enn 

barnet, og som hjelper barnet å sette ord på de 

vanskelige følelsene.; Det som kommer fram, kan være 

både skuffelsen over at besøket ikke ble som verken 

barnet eller foreldrene hadde tenkt, og at barn ofte 

skremmes av foreldrenes følelser, eller mangel på 

følelser. De opplever at noe er annerledes, og trenger 

hjelp til å forstå (Brandtzæg, I., Torsteinson, S. og 

Øiestad, G., 2013). 

Barns store forventninger til at et besøk hos 

foreldrene skal reparere alt som har vært vondt, blir 

sjeldent innfridd. Barnets skyhøye forventninger 

havarerer ofte i slike besøk, men siden de sjeldent kan 

vise sine følelser for foreldrene, så holder fosterbarnet 

igjen til de kommer til fosterforeldrene. Da kommer 

reaksjonene. Da er kloke fosterforeldre som ser bak 

adferden viktig for å hjelpe barnet å sortere. 

I telefonsamtaler før samvær kan barnets foreldre 

spinne disse drømmene for barnet, slik at 

fosterbarnets forventning er reell; det er lovnader 

foreldrene har kommet med, og som de nok i det 

øyeblikket de uttalte dem, mente, men som de ikke 

greier å innfri når dagen kommer for samvær.

Hjertebit nummer 2
Lisa hadde vært på besøk hos mamma og pappa. Det var 

første gangen siden hun flyttet. Før det hadde hun snakket 

mange ganger med mamma i telefonen. Petra har fortalt at 

barnevernet har bestemt at hun skulle besøke mamma og 

pappa. Det hadde vært både rart og uvant.

På turen tilbake begynte tårene å renne. Hun begynte å gråte.

– Dere er dumme. Barnevernet er idiotisk. Jeg vil hjem til 

mammaen min, brølte hun så høyt at Max holdt på å kjøre i 

grøfta.

Da de kom hjem, var Lisa stille. Petra tok henne på fanget 

og holdt rundt henne. Lenge satt de der, før Lisa sukket tungt.

– Mamma er så lei seg. Hun bare gråter og sier at jeg må 

flytte tilbake. Det er skittent på do, og det lukter stygt i huset. 

Pappa er flyttet, og mamma klemmer meg så hardt at jeg blir 

redd, hvisket Lisa. Petra strøk henne over håret.

– Voksne kan være ubetenksomme noen ganger, sa hun. 

– Mamma husket nok ikke helt at du bare er en liten pike, 

og at hun må løse problemene sine selv. Jeg vet at du er vel- 

dig glad i mammaen din, og at hun er veldig glad i deg. Akku- 

rat nå har barnevernet bestemt at du skal bo hos oss, og sånn 

er det. Du var nok veldig spent på å treffe mamma igjen, og 

så ble det ikke helt som du hadde tenkt?

Lisa nikket umerkelig med hodet. – Og når det ikke ble som 

du har tenkt, så ble du skuffet og lei deg – og fordi du ikke greide 

å kjenne på det, litt sint kanskje? Petra strøk forsiktig over 

Lisas hår.

Lisa sukket tungt. – Jeg tipper at mamma har lovet mange 

ting det ikke er blitt noe av før, og at når det ikke ble som hun 

hadde lovet deg denne gangen heller, så var det all skuffelsen 

som samlet seg i en stor klump og måtte få komme ut. Var 

det derfor du skrek så høyt i bilen?

Lisa satt seg opp. Hvordan visste Petra det? Det var nesten 

som om hun kunne lese tankene til Lisa.

– Gjettet jeg riktig? sa Petra stille. Lisa sa ikke noe, men så 

på Petra.
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Når er det naturlig å bruke begrepet mamma?
Et annet viktig spørsmål er: Overfor hvem bruker barn 

begrepet mamma?

I barnehage og skole lager barn ting som er ment til 

omsorgspersoner. Til jul lages det julegaver og det er til- 

og fra-lapper på gavene. Til andre anledninger lager 

de kort og skriver hvem de lager dette til. Barna sitter 

gjerne sammen og kopierer hverandre. Dette er de 

uuttalte forventningene i barnehager og skole, som 

uttrykker seg non-verbalt for barn. 

Vi tenker at det kan være naturlig å snakke med ung- 

dommen om begrepet mamma. Hvordan det brukes og 

av hvem. Mange ungdommer velger, naturlig nok, å bruke 

fornavnet på sine nye omsorgspersoner. Det vi imidler- 

tid har erfart, er at ungdommen bruker mammabegrepet 

i anledninger hvor de ikke vil skille seg ut. Som når 

vennene i flokken skal ha skyss til byen for å gå på 

kino, og ungdommen som bor i fosterhjem sier: «Mora 

mi sier at hun kan kjøre oss.» 

Hvordan avklare bruken av mammabegrepet
Det kan være mye usikkerhet knyttet til mammabegre- 

pet, og det kan være lurt å avklare dette. Dette gjelder 

spesielt for ungdommer i fosterhjem. Vi må tørre å 

snakke med dem om hva som er naturlig og hva som 

kan ligge i forventninger hos andre. Ungdommer ønsker 

gjerne å ikke skille seg ut fra andre ungdommer. I sam- 

talen trenger ungdommen bekreftelse på at det ikke 

ligger forventninger fra fosterforeldrene, og at ung- 

dommen står fritt til å velge det som er naturlig for 

denne å bruke. For at ungdommen ikke skal komme i 

en skvis med sine foreldre, kan det også være greit å 

avklare hvilke begrep de ønsker å bruke. 

Susanne er 21 år, og i dag er hun sammen med foster- 

mor på et kurs de tar sammen. Fostermor har presen- 

tert Susanne for de som er på kurset. Det er et kurs med 

mange ulike fagfolk fra omsorgsyrker. I en pause kommer 

en av kursdeltagerne bort og snakker med Susanne. Hun 

forteller at hun kjenner til hennes fostermor fra tidligere. 

«Er hun mammaen din fortsatt, enda du er flyttet 

ut?», spør kursdeltageren. «Ja», svarer Susanne. En 

slutter vel aldri å være mamma. Susanne var åtte år 

da hun kom i fosterhjem.

Fosterbarn møter fra tid til annet undrende spørsmål 

fra samfunnet. I eksempelet over avklarte fostermor 

og Susanne tidlig i plasseringen hva som ligger i 

mammabegrepet. Ute blant venner er det «moren min» 

eller «mamma». Hjemme er det i direkte tale navnet på 

fostermor. «Vi må spørre mamma» som brukes når 

fostermor trengs til unnsetning eller hjelp. Susanne 

har ofte sagt at det faller seg naturlig.

Forventninger
Barn vet hvem som er deres mamma – i betydningen 

den som gir omsorg. Det som kan være mer uavklart 

er hvem som er deres emosjonelle mor. På tross av at 

foreldrene kan ha sviktet barnet sitt til fordel for rus, eller 

på grunn av psykisk sykdom, så er barn utrolig lojale mot 

foreldrene. De idylliserer gjerne de små øyeblikkene av 

glede i biologisk hjem og spinner drømmer rundt disse. 

De kan fantasere om hvordan det skal bli om de bare 

får flytte hjem til foreldrene igjen. 

Selv store barn kan gå rundt med lengsel etter det 

som var bra med foreldrene, uten at det har rot i virke- 

ligheten. Slik opprettholder de drømmen om at deres 

foreldre skal elske dem betingelsesløst. Få fosterbarn 

opplever at det skjer, og sannheten blir ofte et brutalt 

møte med virkeligheten på at foreldrene har gjort så godt 

de har kunnet - ut fra sine forutsetninger. Og ikke minst, 

at de ikke kan forvente seg den støtten de ønsker seg. 

Barn tematiserer ofte med barnevernet at de vil flytte 

hjem til foreldre. I møter mellom barnevernet og foster- 

barnet kan det bli vondt for barnet som ikke blir møtt på 

sine ønsker. Barn er ofte ikke klare til å få denne ønske- 

drømmen knust. Barnevernet har en jobb å gjøre med 

å være tydelig ovenfor barn på at når de blir voksne, 

og fyller 18 år – da kan de selv bestemme. Til da har en 

dommer bestemt at barnet bor i fosterhjem, fordi de 

voksne rundt barnet tenker at det er best. 

Barnets foreldre legger ofte skylden på barnevernet 

for at barnet er fjernet fra hjemmet. Det gjør at det kan 

være vanskelig å få til et samarbeid mellom foster-

hjemmet og foreldrene. 

Dilemmaer for fosterbarn med å kalle fostermor for 

“Det kan være mye usikkerhet knyttet til 
mammabegrepet, og det kan være lurt å  
avklare dette. Dette gjelder spesielt for  

ungdommer i fosterhjem. „

Måten foreldre opptrer på overfor fosterforeldrene speiler gjerne 

hvordan fosterbarnet vil se på sine nye omsorgspersoner.
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mamma, ligger ofte i skyldfølelse overfor biologisk 

mor. Kan de tillate seg å ha to mammaer? Kan de tørre 

å knytte seg til en ny familie? 

Broen mellom fosterforeldre og foreldre
Det smerter i hjertet å bli fratatt retten til omsorg for 

sitt barn - også når det er forhold som gjør at barn må 

flytte i fosterhjem som en frivillig plassering av foreldre. 

I en slik situasjon er det mange følelser som sinne, 

frustrasjon, oppgitthet og lite håp. Det er forståelig. 

Fosterforeldrenes oppgave er først å fremst å trygge 

det nye barnet som kommer inn i familien. Forståelse 

for barnets reaksjoner er det viktigste, og dette speiles 

i hvordan en møter barnet. Fosterforeldrene skal hjelpe 

barnet gjennom sorgen og tapet av det å kunne være 

sammen med sine foreldre og eventuelle søsken.

Er det mulig for fosterforeldre å møte barnets foreldre 

i sorgen? Vi tenker at det vil kunne være mulig å få 

dette til. Foreldre til barn i fosterhjem er gjerne sinte på 

barnevernet og systemet og, i de fleste plasseringene, 

ikke på fosterforeldrene.

Det er barnevernets jobb, primært, å legge til rette 

for god kontakt mellom fosterhjem og foreldre. For å 

få det til trengs det å bygges opp et tillitsforhold mel- 

lom dem. Et godt samarbeid er til det beste for foster- 

barnet - som trenger å føle seg elsket av begge. Måten 

foreldre opptrer på overfor fosterforeldrene speiler gjerne 

hvordan fosterbarnet vil se på sine nye omsorgspersoner. 

Det samme gjelder hvordan fosterforeldrene møter og sam- 

arbeider med barnets foreldre. Fosterbarn er et produkt 

av sine foreldre, og ved at fosterforeldre viser å respek- 

tere dem for hvem de er - vil barnet lettere kunne aksep-

tere situasjonen og elske seg selv. God kommunikasjon 

mellom foreldre og fosterforeldre er fint for fosterbarnet. 

Åpenhet og dialog
Er det mulig å ha to mammaer? Vi mener at det er det. 

For å få det til kreves samtaler om ordene vi bruker og 

åpenhet om at det kan være både vanskelig og vondt. 

Mange fosterbarn har liten erfaring med å snakke om 

og tematisere vanskelige følelse (Heide og Nicolaisen, 

2019). Barnets alder og modenhet må avspeiles i sam- 

talene rundt begrepet mamma, enten det nyttes innad 

i familien eller utad i møte med andre. 

Nøkkelen er altså åpenhet og god dialog. 

Selv om et barn er foreldreløst, kan de kjenne på 

lojalitet og ambivalens i forhold til muligheten til en ny 

mamma. De har allerede en emosjonell tilknytning til en 

mamma, og gleden av å få en ny mamma kan noen 

ganger stå i skyggen for den sorgen de opplever. Det 

kan være vanskelig å ta innover seg godheten fra en 

«ny» mamma. Disse barna trenger bekreftelser på at den 

nye emosjonelle mammaen ikke vil ta noens plass, men 

elske barnet slik den opprinnelig mamma ville gjort. Er 

det større barn/ungdommer er det fint å være i god 

dialog og stille spørsmålet» «Hva tenker du mamma 

ville gjort?  Har du tenkt på det?». På denne måten får 

fosterbarnet mulighet til å bearbeide sorgen og bære 

stoltheten over mammaen som gav fosterbarnet liv. 

Vi vil avslutte med et sitat av Albert Schwizer. Han 

fikk Nobels Fredspris og han var opptatt av menneske- 

verd. I fosterhjemsarbeidet kan det syntes trøstesløst 

innimellom; men fosterforeldre kan minne seg selv på at 

de er viktige lysbærere for fosterbarnet, og at den lille 

gnisten ofte kan trenge lang tid til å bli en egen flamme. 

Inn i dette kan nettopp avklaringen av bruken av ordet 

mamma være et av virkemidlene vi bruker i arbeidet. 

“Det hender at vårt eget lys slukner og blir tent 

igjen ved hjelp av en gnist fra et annet menneske. 

Hver og en av oss har grunn til å tenke med dyp 

takknemlighet på dem som tente flammen i oss.„   

(Albert Schweizer)

Kildehenvisninger finner du i den digitale versjonen  

av artikkelen på foreningens nettside  

(www.fosterhjemsforening.no).

 Begrepet «Mamma» vekker følelser i oss alle. Det ligger ofte en skjult mening om lojalitet i begrepet også. Vi prøver oss på en 

forståelse av mamma som den som gir den daglige omsorgen. Fosterforeldre kommer i ulike dilemmaer om hvordan begrepet 

kan brukes. Hva vil foreldre mene om at barnet deres sier mamma til sine nye omsorgspersoner? Vi vet at det kan oppleves 

sårende. Hvem er det som kan bestemme hvem barnet kan si mamma til? Fosterbarnet kommer også selv i dilemmaer når 

det bruker begrepet. Spørsmålene kommer gjerne fra andre når fosterbarnet sier tante til fostermor istedenfor å si mamma. I 

artikkelen har vi forsøkt å alminneliggjøre begrepet, altså gjøre det mindre truende for alle. Vi peker også på ulike måter å 

løse det på gjennom åpenhet og dialog. Det gjelder å være sensitiv og la barn selv få være en aktiv part i det å bestemme 

bruken av ordet mamma. Spørsmålet er vel snarere; går det an å ha to mammaer som rommer samme begrep?

– SAMMENDRAG –

“Disse barna trenger bekreftelser på at den 
nye emosjonelle mammaen ikke vil ta noens 
plass, men elske barnet slik den opprinnelig 
mamma ville gjort.  „
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– LITTERATURLISTE –

“Det er nærhet som helbreder, forbinder, 
skaper trygghet, videreutvikler oss  

og aktiverer de gode hormonene. „

– OM FORFATTEREN –

|  JOACHIM HAARKLOU jobber som 

privatpraktiserende psykologspesialist ved 

Hisøy psykologsenter. Han har flere ganger 

skrevet fagartikler for Fosterhjemskontakt. 

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i 

InorAdopt og Verdens Barn tidsskrift.
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