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lig information

Tosprogede mødre har været glade for 
en kursusrække arrangeret af sundheds-
plejerskerne i Gladsaxe Kommune. 
Mødrene bliver bl.a. undervist i kost, 
motion, søvn, førstehjælp, barnets ud-
vikling og prævention. Kurset afsluttes 
med fest og overrækkelse af diplomer. 
Kurserne har vist sig at være en mere 
farbar vej til tosprogede mødre end 
mødregrupper.

Siden 1970’erne har der været tradition for, 
at nybagte mødre finder fællesskab i mød-
regrupper (1). Her udveksler kvinderne 
erfaringer om at blive mødre. Ca. 60 pct. 
af alle mødre i Danmark er i mødregrup-
per, og ifølge sundhedsantropolog Lisbeth 
Vestergaard Hansen er det især tosprogede 
mødre, som ikke deltager heri (1).

En artikel i Sygeplejersken nr. 15/2011 
bekræfter, at nydanske mødre ikke delta-
ger i danske mødregrupper. Det skyldes 
usikkerhed hos både nydanske og danske 
mødre, som helst vil i gruppe med kvinder, 
som ligner dem selv (1). 

En rapport fra Integrationsministeriet 
viser, at i familier, hvor moderen er velin-
tegreret, går det børnene bedre i skolen og 
på arbejdsmarkedet (1). 

Ydermere viser undersøgelser, at børn 
med etnisk baggrund synes at have mere 
selvbestemmelse end børn med dansk bag-
grund (2). Vi har erfaring for, at det kan 
have negativ betydning for grænsesætning 
i forhold til bl.a. sengetider, kost- og mo-
tionsvaner. Overvægt forekommer hos 20 
pct. af børn med anden etnisk baggrund 
dvs. hyppigere end hos danske børn, hvor 
13 pct. er overvægtige (3). 

I Gladsaxe Kommune forsøgte vi gen-
nem nullerne på forskellig vis at få tospro-
gede mødre med i mødregrupperne, men 
det lykkedes ikke. Vi forsøgte bl.a. at invi-
tere tosprogede mødre til de dansk-etniske 
grupper, men vi oplevede, at de enten 

aldrig dukkede op til mødregruppe eller 
hurtigt faldt fra. Vi forsøgte at etablere 
multietniske grupper for kvinder med for-
skellige nationaliteter, men uden succes.  

Vi syntes derfor, at vi havde en opgave 
med at få de tosprogede mødre integreret 
i mødregrupperne. Derfor etablerede vi i 
2007 kursusgrupper for tosprogede mødre 
to steder i Gladsaxe Kommune, Høje Glad-
saxe og Værebro. 

Vi ønskede, 
· At udvikle kvindernes ressourcer i rol-

len som forældre og styrke det tidlige 
mor-barn-forhold

· At øge mødrenes indsigt i og viden om 
de sundhedsmæssige faktorer, som er 
af betydning for børnenes generelle 
trivsel og opvækst i et multikulturelt 
samfund. Det ville vi opnå ved at være 
i dialog med og vejlede mødrene i f.eks. 
kost, motion, søvn, førstehjælp, barnets 
udvikling, infektionssygdomme hos 
børn, prævention, sprogstimulation, 
tandhygiejne, information om daginsti-
tution og brug af lokalt bibliotek. 

· At formidle viden om det danske sam-
funds muligheder og forventninger til 
børnefamilier i Danmark, herunder 
børneopdragelse og skole-hjem-samar-
bejde.

· At give kvinderne mulighed for at skabe 
et netværk i lokalområdet. 

· At arbejde for, at kursusgruppen fusio-
nerer med en dansk mødregruppe.

Vi udarbejdede et kursusprogram for mød-
rene, som indeholdt ovenstående emner. 

Vi inviterer mødrene til undervisning i 
to timer en gang om ugen i 12 uger. Der 
er to sundhedsplejersker med i gruppen 
hver gang, de fungerer som henholdsvis 
kursusledere, igangsættere, ordstyrere 
og undervisere. Kursuslederne følger op 
på invitationen telefonisk eller ved hjem-
mebesøg, og kvinderne bliver mindet om 
næste mødedato via en sms dagen før. 

Undervisningen varetages af sund-

hedsplejersker og eksterne fagpersoner 
f.eks. tale-høre-lærere, tandplejere, fy-
sioterapeuter, rollemodeller fra Social- og 
Integrationsministeriet og førstehjælpsin-
struktør.

Når kurset er slut, afholder vi fest med 
spisning, hvor mødrene laver nationale 
retter til hele kursusgruppen, og vi udle-
verer diplomer fra kursusgruppen samt 
fra det tre timers førstehjælpskursus, 
som de også har deltaget i. Vi oplever, at 
diplomerne har stor værdi for mødrene, 
idet de kan bruge dem i deres CV, og vi 
kan dermed bidrage til, at mødrene får en 
chance for at blive integreret i det danske 
samfund. 

Vi kan ud fra mødrenes evalueringer 
konkludere, at kursusgruppen er en suc-
ces. I gruppen oplever vi mødrene som 
meget interesserede, spørgelystne og re-
flekterende. Vi ser, at mødrene profiterer 
af at få mere viden om deres børns udvik-
ling og det, der har indflydelse på deres 
barns trivsel. De er ligeledes interesserede 
i at høre om det danske samfunds mulig-
heder og forventninger til dem som foræl-
dre. Vi oplever, at flere tosprogede mødre 
har fået et større netværk i lokalområdet 
med både danske og tosprogede, hvilket 
de er rigtig glade for.

Vi kan på den baggrund anbefale, at an-
dre benytter sig af emnebaseret undervis-
ning til tosprogede kvinder i grupper.

Maj-Britt Bockelund, Anette Tollbøll og 
Lone Helding er sundhedsplejersker i

Gladsaxe Kommune;
lonhel@gladsaxe.dk
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