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Forord

D

enne bog er en fortælling om, hvordan otte
udviklingsprojekter i København har medinddraget og samarbejdet med børn og unge for at
øge deres handlekompetence og aktivitet. Bogen
henvender sig til dig, der ønsker at blive klogere
på, hvordan du i højere grad kan inddrage de børn,
du samarbejder med i den daglige praksis. Det
gælder, hvad enten du er lærer, pædagog, træner, instruktør, projektmedarbejder eller på anden
måde samarbejder med børn om et fælles mål.

Bogen er et resultat af et kompetenceudviklingsforløb afviklet i forbindelse med projektet
Go-Active – et børne-/ungeprojekt med fokus på
sundhed og fysisk aktivitet (www.go-active.dk).
Go-Active er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i perioden 2009-2012. Projektet
styres af DGI-byen og har en række engagerede
voksne tilknyttet, som alle arbejder for at styrke
børns og unges sundhed via disses aktive deltagelse.
Kompetenceudviklingsforløbet har haft til formål
at skærpe deltagernes fokus på de sundhedspædagogiske begreber, f.eks. deltagelse, handlekompetence, forandring og fysisk aktivitet. Kurset
blev udviklet af Forskningsprogram for Miljø- og
Sundhedspædagogik ved Aarhus Universitet og
Det nationale videncenter for børns og unges kost,
motion og sundhed, KOSMOS, med deltagelse af
undervisere fra Landsorganisationen af Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Resultatet af dette forløb fremstilles gennem fortællinger om, hvordan børn fra Vesterbro viser
mod, energi og kreativitet – og derigennem kommer mange skridt nærmere det sunde liv.
Det er vores håb, at bogen vil give inspiration til et
skærpet fokus i børne- og ungdomsarbejdet på at
fremme den aktive og sunde livsstil og at skabe
omgivelser, som understøtter en sådan livsstil.
Bogen kan læses som en helhed, men inspiration
kan også findes ved at læse et enkelt, udvalgt
kapitel.

God
læselyst!

Jeanette M. Jensen,
Ulla Pedersen
og Henrik M. Larsen,
November 2011
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Af Henrik
M. Larsen

Indledning

G

o-Active’s vision er at vise, hvordan en central idræts- og kulturfacilitet, DGI-byen, kan
bidrage til sundhedsfremme i et lokalområde.
Lokalområdet er Vesterbro, en bydel i København
med ca. 35.000 indbyggere, og målgruppen for
projektet er børn mellem 10 og 13 år (4.-7. klasse),
som der er ca. 700 af i bydelen. Målet er at øge
fysisk aktivitet og trivsel blandt de mest inaktive
og socialt marginaliserede børn i aldersgruppen
ved at øge adgangen til fysisk aktivitet og fællesskaber i bydelen.
Go-Active samarbejder med aktører, der i forvejen
har fat i målgruppen, om at understøtte og udvikle
eksisterende tilbud til børnene. Den primære indsats sker dog gennem direkte kontakt med børnene med undervisning/aktiviteter 3 gange om
ugen 5 steder i bydelen. Go-Actives aktiviteter
foregår på bydelens 5 skoler, i skolernes nærområde og i DGI-byen, hvor Go-Actives medarbejdere
alene eller i samarbejde med foreninger, fritidsklubber eller andre på Vesterbro har aktiviteter
for børnene udenfor skoletiden. Der er tre typer
aktiviteter:
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•

Kreative aktiviteter, f.eks. madlavning, teater eller aktiviteter specielt for piger. Ideen
med disse aktiviteter er at lade den fysiske
aktivitet opstå undervejs, uden at den er det
egentlige mål.

Målet med aktiviteterne er, at børnene udvikler
handlekompetence med fokus på både sociale,
kropslige personlige og idrætslige/faglige kompetencer, således at børnene kan indgå i fællesskaber og tage gode valg for sig selv og andre i
forhold til fysisk aktivitet og trivsel. Fælles for alle
aktiviteter er, at børnene inddrages i beslutninger
og handlinger i et passende omfang.
Denne bog fortæller om projektet og er bygget op
i tre dele:
Første del giver en kort introduktion til den teoretiske baggrund for inddragelse af børn i sundhedsfremmende aktiviteter.

•

Idrætsaktiviteter f.eks. fodbold, håndbold,
frisbee eller cricket, altså noget børnene ”kan
gå til” i en forening eller andet sted, eller selv
igangsætte.

Anden del rummer otte fortællinger, skrevet af
kursusdeltagerne, som beskriver og reflekterer over erfaringer fra projektet. Go-Actives tre
typer aktiviteter er repræsenteret via historierne,
hvoraf de fire omhandler idrætsaktiviteter, en
omhandler lege- og bevægelsesaktiviteter, og tre
omhandler kreative aktiviteter.

•

Lege- og bevægelsesaktiviteter, som det
ikke umiddelbart er muligt at gå til i en forening.

Tredje del diskuterer erfaringerne fra historierne,
set i lyset af den teoretiske ramme, og foreslår

Fotograf: Henrik M. Larsen

yderligere litteratur, der kan give information og
inspiration.
De otte praksishistoriers forfattere er projektmedarbejdere fra Go-Active i DGI-byen, medarbejdere fra Studenter Settlementets børne- og ungearbejde, medarbejdere fra BørneVægtsCenteret
og lærere fra Vesterbro Ny Skole, Tove Ditlevsens
Skole, Oehlenschlægersgades Skole og Amager
Fælled Skole. Forfatterne står alle til rådighed for

yderligere information om deres respektive projekter; deres kontaktdata er derfor at finde i slutningen af deres fortællinger.
Henrik M. Larsen, projektleder Go-Active,
DGI-byen, hml@dgi-byen.dk
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1. del. Bevægelse, deltagelse
og handlekompetence

P

å de kommende sider præsenteres de sundhedspædagogiske begreber deltagelse og
handlekompetence sammen med overvejelser
om betydningen af variation og glæde i aktiviteterne. Hensigten med kapitlet er at vise, hvordan
et sundhedspædagogisk udgangspunkt kan inspirere det pædagogiske og didaktiske arbejde med
at øge børns sundhed og trivsel gennem fysisk
aktivitet og bevægelse i fritid og skole.
Hvorfor skal børn bevæge sig?

Det er sundt at bevæge sig, fordi kroppen er skabt
til det, og fordi bevægelse giver energi og overskud i hverdagen. Et barns kropslige erfaringer er
grundlaget for udvikling af barnets intellekt, lige
som en motorisk sikker krop er indgangen til samarbejde og grundlæggelsen af den sociale kompetence. Et menneskes muligheder for bevægelse i
barndommen kan altså være afgørende for vedkommendes liv fremover.
Bevægelse – via positiv påvirkning af bl.a. koncentrationsbesvær og sproglige problemer – er befordrende for læring og trivsel. Samtidig viser forskningen, at regelmæssig bevægelse forebygger
overvægt og en lang række sygdomme som f.eks.
åreforkalkning og forhøjet blodtryk. Cirka 30 %
af den danske befolkning bevæger sig så lidt, at
det går ud over deres sundhed og trivsel (Forum
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Af Børge
Koch

for motion 2003), og fysisk inaktivitet med deraf
følgende sundhedsproblemer er et tiltagende problem blandt visse grupper af børn (Kirk 2003)
Mindre børn bevæger sig oftest spontant – tænk
på, hvad der sker, når en flok børn slippes løs på
en græsplæne. De løber, hopper, hinker, ruller og
kravler med stor energi. Bevægelser bliver mindre
impulsive med alderen, og det er derfor vigtigt at
bevare glæden ved fysisk aktivitet – vi taler her
om det positive sundhedsbegreb. Samtidig skal vi
være bevidst om den bevægelseskultur, som er
herskende på en skole og i lokalområdet omkring
skolen, da det er afgørende at sætte fokus på de
rammer, der har betydning for børns bevægelse:
Der skal skabes struktur, rum og tid til at børn og
unge motiveres, udfordres og delagtiggøres på
området omkring bevægelse. Med inddragelse af
rammerne taler vi om det brede sundhedsbegreb.
Hvorfor er deltagelse
og handling vigtig?
I 1986 pegede WHO i Ottawa Charteret bl.a. på,
at sundhed skabes ved ”at kunne tage beslutninger og være herre over sine livsvilkår”, og siden
har bibringelse af handlefærdigheder og handlekraft været omdrejningspunkt i indsatsen for at
fremme sundheden. Dette fokus kan være rettet
mod børns forandring og forbedring af såvel deres

individuelle livsstil som de generelle levevilkår, de
er underlagt i familien, skolen, klubben og lokalsamfundet.
At have tilskyndelse og færdigheder til at handle
kaldes i dele af faglitteraturen for empowerment;
i andre dele, f.eks. i Fælles Mål for faget idræt i
skolen og i Faghæfte 21 vedr. skolens sundhedsundervisning, kaldes det for handlekompetence
(Undervisningsministeriet 2009). De to begreber
rummer så mange lighedspunkter, at det for overskuelighedens skyld giver mening her at behandle
dem som synonymer.
Handlekompetence indeholder følgende komponenter i forhold til fysisk aktivitet (Jensen 2010):
•

•
•
•

Viden om og indsigt i sundhedsmæssige
temaer og problemstillinger vedrørende bevægelse og fysisk aktivitet, herunder indsigt i forandringsstrategier
Engagement, dvs. udvikling af ressourcer, vilje
og lyst til at fremme egen og andres sundhed i
forhold til bevægelse og fysisk aktivitet
Visioner om en ønskværdig fremtid for bevægelse og fysisk aktivitet, både i forhold til eget
liv, fællesskabers liv og samfundet som helhed
Erfaringer med individuelt og kollektivt at
påvirke og forandre både egen livsstil og levevilkår med betydning for fysisk aktivitet, samt
evne til at overveje overvindelse af barrierer

At arbejde med handling og handlekompetence
forudsætter et andet og bredere fokus, end når
man alene arbejder med adfærd og aktiviteter.
Handling er bevidste beslutninger, mens adfærd
i høj grad er baseret på vaner, som ofte ikke er

bevidste. Om en aktivitet er en handling eller ej
afhænger af dens formål/mål, hvem der har truffet beslutningen og med hvilke begrundelser. Der
kan derfor opstilles følgende kriterier som kendetegn på, at børn og unge udviser handlekompetence. De skal:
•
•
•
•
•
•
•
•

have viden om og indsigt i sundhedsmæssige
emner og problemstillinger, baseret på et positivt og bredt sundhedsbegreb
kunne argumentere for deres valg og handlinger
kunne deltage i beslutninger og beslutningsprocesser
have lyst, vilje og mod til at forandre forhold
undersøge og overveje alternativer
handle målrettet mod løsning af problemer
have handlinger, der er sundhedsfremmende
have handlinger, der er etisk legitime

Hvordan kan vi arbejde
med handlekompetence?
IVAC er en didaktisk model, som kan benyttes
som inspirationskilde til at fremme handlekompetence hos børn og unge (Simovska m.fl. 2006).
Navnet stammer fra forbogstaverne i modellens
fire faser (Investigation, Vision, Action, Change).
I modellens faser kan følgende spørgsmål hjælpe
børn og voksne på vej:
1. Investigation = Undersøgelse og betydning
Hvorfor er dette vigtigt for os? Hvordan spiller livsstil og levevilkår ind? Hvilke påvirkninger
udsættes vi for og hvorfor? Hvordan var det før i
tiden, og hvorfor har det udviklet sig som det har?
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IVAC-modellen

nvestigation
(Undersøgelse)

hange
(Forandring)

ision
(Vision)

ction
(Handling)
IVAC, Simovska m.fl. 2006

2. Vision = Udvikling af visioner og alternativer
Hvilke alternativer kan vi forestille os? Hvordan
er forholdene i andre lande og i andre kulturer?
Hvilke alternative vil vi foretrække og hvorfor?
3. Action = Handlefase
Hvilke forandringer skal der ske, for at vi kan
nærme os de opstillede visioner? Hvilke handlemuligheder eksisterer for at opnå disse forandrin-
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ger? Hvilke barrierer er der for de enkelte handlinger? Hvilke handlemuligheder vil vi sætte i gang?
4. Change
Hvordan vil vi evaluere indsatsen? Hvornår?
Hvem skal gøre det? Hvordan vil vi sikre, at vi kan
bruge resultaterne fremadrettet?
IVAC er en dynamisk model, så det er ikke nødvendigt at starte med undersøgelsesfasen – man

kan f.eks. starte i handlingsfasen og efterfølgende
arbejde sig igennem de øvrige faser.
Skal børn og unge altid
have medbestemmelse?
En central sundhedspædagogisk synsvinkel er
ideen om medbestemmelse og aktiv deltagelse.
Medbestemmelse kan ses som et selvstændigt
mål af etiske grunde, idet børn og unge bør høres
i personligt relaterede spørgsmål. Det er også et
selvstændigt mål af demokratiske grunde, idet
børn og unges deltagelse i diskussioner og beslutninger er med til at danne dem og give dem erfaringer med medbestemmelse i praksis. Medbestemmelse har en række positive sideeffekter i
form af øget ansvarsfølelse, øget tilfredshed, øget
engagement og en bedre effekt i forhold til handlinger.
Medbestemmelser er også et middel til læring.
Ifølge konstruktivistisk læringsteori er medbestemmelse en forudsætning for læring: Læring
bygger på den lærendes tidligere erfaringer, og
den lærende konstruerer sine kundskaber i et
socialt samspil med andre. Medbestemmelse er
også en pædagogisk ressource, idet børn og unge
repræsenterer en iderigdom, som kan kvalificere
indholdet i bevægelse og fysisk aktivitet. Endelig
er handlebegrebet baseret på, at børn og unge deltager aktivt i beslutninger og beslutningsprocesser, hvorfor medbestemmelse er en betingelse for,
at børn og unge kan udvikle handlekompetence og
handlekraft (Sørensen og Koch 2009).
Skolen, klassen og foreningen udgør et kommunikativt fællesskab, hvor den voksne er en auto-

ritet, der kan sætte bevægelse og hertil knyttede
problemstillinger ind i en faglig og læringsmæssig sammenhæng og inddrage børn og unge i en
kvalificerende dialog herom. Medbestemmelse
er et fænomen, hvor børn, unge og voksne er fælles om at definere problemer, formulere spørgsmål og søge svar og løsninger. Men det er vigtigt
at arbejde bevidst og systematisk med børns og
unges medbestemmelse, så man tilpasser graden heraf til den konkrete situation og de givne
muligheder. Dette illustreres ved Roger Hart’s
deltagelsesstige (Hart 1992).
Stigen viser, at der er forskellige niveauer for børns
deltagelse. For hvert trin på stigen bliver graden af
deltagelse større. På de nederste stigetrin (1-3) er
der ingen deltagelse. På første trin er barnet misinformeret, på andet trin er det uinformeret og på
3. trin er det informeret og kender begrundelserne
for beslutningerne, men har ikke deltaget i dem.
Det er ikke alle forhold i kommunen, skolen eller
foreningen, der står til diskussion, men som minimum bør børn og unge været informeret, om
noget står til diskussion eller ej og med hvilke
begrundelser – der bør være tale om deltagelse i
en eller anden grad, hvilket på stigen illustreres
ved trin 4 – 8. På trin 4 og 5 kan barnet og den
unge få mulighed for at diskutere, argumentere
og komme med ideer og input til beslutninger
– med stigende mulighed for at påvirke de voksnes beslutninger på trin 5. På trin 6-8 inddrages
barnet og den unge i såvel beslutningsprocesser
som konkrete beslutninger. Der er her tale om reel
mulighed for at opbygge handlekompetence. På
trin nr. 7 er det børnene, som alene drøfter, beslutter og handler, mens trin 8 har den voksne med på
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Deltagelsesstigen for børn af Hart
Børne-initiativ,
beslutninger i fællesskab
mellem børn og voksne
Børne-initiativ og
beslutninger af børn
Voksen-initiativ,
beslutninger i fællesskab
mellem børn og voksne

GRAD AF DELTAGELSE

Konsulteret og informeret

Udpeget og informeret

Symbolsk deltagelse
(Tokenism)

IKKE DELTAGELSE

Dekoration

Manipulation

Harts deltagelsesstige, Simovska m.fl. 2006
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Områder for deltagelse
Deltagelse i
projektet

Valg af tema

Undersøgelse

Vision/mål

Handling og
forandring

Evaluering

Elevers
forslag,
fælles
dialog,
fælles
beslutninger
Elevers
forslag, elevdialog, elevbeslutninger
Læreres
forslag,
fælles
dialog,
fælles
beslutninger
Givne
beslutninger
ingen dialog,
opgaver
tildelt

Områder for deltagelse, Jensen, B.B. 2010

banen, nu som ligeværdig deltager i beslutningsprocessen. Dette kræver større færdigheder hos
børnene end ”børnedemokratiet” på foregående
trin, og er derfor placeret på stigens øverste trin.
Ovenstående hjælpeskema kan bruges til at konkretisere, hvordan børns og unges indflydelse kan
gradueres i forskellige faser af beslutningstagnin-

gen. At der ikke er mulighed for beslutning om en
aktivitets rammer behøver f.eks. ikke at medføre,
at der ikke er indflydelsesmuligheder på aktivitetens indhold. I en åben dialog kan børn og unge
sammen med den voksne klargøre, hvor indflydelsesmulighederne ligger, og hvor store de er.
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Spilhjulet

Deltagere
Banen
Størrelse
Dimensioner
Form

Bolden
Antal
Størrelse
Form
Vægt

Spilhjulet, Terp 2009
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Antal
Medspillere
Modspillere

Leg/
spil
Andet
Ude
Inde
Rekvisitter

Regler
Du må...
Du skal...
Du må ikke..

Mål
Antal
Størrelse
Form
Placering

Fokus på deltagelse,
variation og glæde
Når der arbejdes med planlægning af bevægelsesaktiviteter, kan et redskab som spilhjulet være en
hjælp. Hjulet, som oprindeligt stammer fra ’Boldspil
på tværs’ (Nordberg og Thing 1990) og siden er
videreudviklet i flere omgange (Halling og Laursen
1999, Terp 2009), består af seks forskellige faktorer, der hver for sig og sammen kan bidrage til at
skabe, variere eller udvikle en aktivitet: Deltagere,
regler, mål, banen, bolden og andet. I stedet for den
faktor, der benævnes ’bolden’, kan man benytte
’redskaber’ som kategori, hvis der planlægges lege
eller aktiviteter, der ikke involverer en bold.
Spilhjulet kan bruges af både af den voksne og af
børn og unge, til at udvikle et spil eller en leg ved at
der justeres på et eller flere af elementerne i hjulet.
Justeringerne kan foretages af børn og voksne i
fællesskab, af den voksne alene eller af børnene
alene. Justeringerne kan have eksperimentet med
spillet/legen som fokus (f.eks. ”hvad sker der, hvis
vi ændrer på …”) eller bruges til at opnå et bestemt
mål (f.eks. ”hvordan gør vi spillet/legen mere eller
mindre fysisk betonet?”). Således kan anvendelse
af spilhjulet øge inddragelse af børnene og samtidig udvikle aktiviteten, dvs. den sværhedsgrad
eller finde nye aspekter af spillet/legen (samarbejde, scoring, teknik, fysik, mm.).
Variation er et skridt på vejen til at skabe bevægelsesaktiviteter, som børn har lyst til at deltage
i, men det er også væsentligt at arbejde bevidst
med, hvad der skaber glæde. Glæden ved bevægelse og fysisk aktivitet varierer fra individ til indi-

vid og er en vigtig motivationsfaktor, som både
kan opleves alene og i fællesskab med andre. Glæden ved at bevæge sig kan antage mange former.
Nogle børn elsker at konkurrere på færdigheder,
mens andre børn elsker glæden ved at øve og fordybe sig i nye bevægelser eller selv at opfinde helt
nye bevægelser. Skal alle børn opleve glæde ved
bevægelse, er det således vigtigt at skabe aktiviteter, der tager højde for, at børn motiveres forskelligt (Kissmeyer 2009), f.eks. ved:
•
•
•
•

at bevæge sig og eksperimentere med kroppen
at være sammen om noget, have den samme
interesse og derigennem føle identitet
at udvikle sig, blive bedre og til sidst mærke,
at hvordan bevægelsesaktiviteten mestres,
herunder at konkurrere og vinde
at blive anerkendt af andre børn, pædagoger
og lærere

Hvis børn lever i et samfund, der ikke prioriterer bevægelse højt, er deres sundhed sat på
spil. Sundheden betinges af, at der på forskellige niveauer skabes strukturer, rum og tid til, at
børnene motiveres, udfordres og delagtiggøres.
Dette er den store sundhedspædagogiske udfordring, som vi står over for, og Go-Active projektet
giver et bud på, hvordan fokus på børns og unges
handlekompetence højner kvaliteten i det pædagogiske arbejde til gavn for sundheden.
Børge Koch, videncenterleder,
Det nationale videncenter KOSMOS,
UC Syddanmark, bfk@ucsyd.dk
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2. del. Fortællinger fra Go-Active

Af Mads
Agger

Sport, sjov og signalværdi
alen summer af børn – de er ivrige efter at
komme i gang med at spille bold – 25 nye
ansigter – jeg kender kun to af dem – kan vi styre
det? De taler i munden på hinanden – kommer med
forslag til holddeling. Jeg skal sørge for at få krydset navnene af – og hvis de ikke står på listen, skal
de skrives op. Alt tager tid – og børnene er utålmodige efter at komme i gang. Jeg kikker på min
kollega – hun ser allerede lidt træt ud. På trods af
vores ambitioner om, at børnene skal have aktiv
medbestemmelse, vælger vi at skære igennem,
så vi kan komme hurtigt i gang.

S

Settlementet har tradition for at arbejde med
udsatte børn og unge, og vi arbejder på en anden
måde end de traditionelle klubber. Vi kommer i
kontakt med mange af de foreningsløse unge på
Vesterbro i vores opsøgende arbejde på gadeplan.
Vi møder de unge dér, hvor de er på gader og pladser, og målet er at komme i dialog med dem, der
ellers er svære at nå. Vi introducerer dem til vores
forskellige idrætstilbud, og bliver de unge medlemmer i Settlementets Boldklub, får de også et
klubtilbud med gratis adgang til andre, mere traditionelle klubaktiviteter.

Dette er en beretning om erfaringer fra et fodboldprojekt under Go-Active med børnene på Vesterbro Ny Skole. Der fortælles om fordele og ulemper
ved at give indflydelse til børn og unge i forskellige
situationer, og det konkluderes, at graden af indflydelse og medbestemmelse skal tilpasses den
enkelte situation for at virke efter hensigten.

Vi rekrutterede til fodboldprojektet på besøg i
samtlige 4.-6. klasser i områdets skoler. Her præsenterede vi projektet med entusiastisk opbakning
fra lærerne, hvilket havde stor betydning, ligesom
aktivitetens placering på skolen lige efter skoletid
havde. Jeg stod for fodbold en gang om ugen. Spillet varede ca. en time og et kvarter, hvorefter børn
og voksne sad sammen i en rolig halv time, spiste
frugt og snakkede. Fordelingen mellem drenge
og piger var ca. 80/20, og størstedelen af børnene havde anden etnisk baggrund end dansk. En
stor del af drengene var på forhånd kendt som en
gruppe, skolen var bekymret for: De levede deres
eget liv uden for skolen uden ret meget kontakt til
voksne og deltog ikke i klubber eller andre organiserede tilbud, bortset fra enkelte, som gik til fodbold. En del kom fra udsatte familier med få økonomiske ressourcer, og mange havde svært ved

Beskrivelse af børnene
Jeg arbejder i Studenter Settlementet, som er en
institution beliggende i den nordlige del af Vesterbro, på grænsen til Frederiksberg; en fritidsklub,
der især henvender sig til børn, som ikke går i
en almindelig fritidsklub. Det beskrevne projekt
omfatter aktiviteter i en børnegruppe med 10-13årige.

14

at tilpasse sig de lokale institutioners og klubbers
rammer og regler. Vores tilbud var gratis, der var
ingen krav om at komme hver gang, og der var en
meget løs organisering, hvilket gjorde det meget
let at deltage.

træningsøvelser fra de unges side. En af fordelene
kan være, at de unge føler, der bliver lyttet til dem,
og at de får lov til at lave noget, de selv synes er
sjovt. Men omvendt kan en af ulemperne være, at
de ikke får trænet det, de egentlig har behov for.

At arbejde med deltagelse

Hvordan måler man så deltagelse? Er det nødvendigvis kun, at børnene får medbestemmelse? Ser
jeg tilbage på vores aktiviteter, fik vi det største
udbytte ved at sidde efter aktiviteten og tale med
børnene. Her fik vi opbygget relationer, og her kom
indflydelsen ind i billedet. I snakken gav børnene
nemlig respons på deres oplevelse af dagens aktiviteter, hvilket vi efterfølgende forsøgte at justere
efter.

Når man møder 25 meget aktive og udadvendte
børn, som man ikke kender så godt, til en aftalt
aktivitet, er det min erfaring, at det gælder om
hurtigt at komme i gang. Her er der forholdsvis
meget voksenstyring med et på forhånd besluttet program, bl.a. for at sikre, at nogle få ressourcestærke unge ikke sætter en dagsorden, der er
imod de andres ønsker. Her sikrer voksenstyringen, at alle kan komme i gang med en konkret
aktivitet uden at blive utålmodige.
Det er ellers min oplevelse, at de unge er ganske
gode til selv at organisere deres aktiviteter uden
indblanding fra voksne. Det ser jeg bl.a. på ”De
røde baner”, som bedst kan beskrives som en
bemandet legeplads, der drives af Settlementet.
Her er der en meget stor grad af selvorganisering
fra børnenes side. Der bliver spillet rigtigt meget
fodbold, og umiddelbart får alle lov til at være med.
Hvis der kommer en ny dreng, er der næsten altid
plads til ham på et af holdene.
At arbejde med deltagelse er på mange måder
fint, men der er nogle situationer, der egner sig
bedre end andre – til tider er det fint at skære igennem og udøve top-down styring. I andre sammenhænge kan man i meget højere grad lade de unge
være med til at planlægge og farve et forløb. Det
har jeg for eksempel prøvet til almindelig fodboldtræning, hvor jeg er meget åben over for ideer til

Resultater
Vi har i stort omfang opnået de ønskede resultater, idet vi fik øget antallet af idrætsaktive børn og
unge i området, samtidig med at Settlementet blev
mere kendt blandt børnene. Jeg har fået kontakt
til mange nye børn og unge i et område, som jeg
ellers ikke havde en naturlig adgang til. En del af
børnene fra fodboldforløbet, både drenge og piger,
er nu startet på Settlementets faste fodboldhold.
Kombinationen af sport og relationsarbejde er en
meget effektiv indgang til netop de unge, der er i
en udsat position og ikke deltager i de traditionelle
klubtilbud.
Anbefalinger
•
•

Deltagerinddragelse – ikke for en hver pris i
enhver situation! Styring har også sine stærke
sider!
Undervurder ikke de mere uformelle aktiviteter – som her at spise frugt sammen – det
15

•

•

medvirker til samtaler, hvilket kan opbygge
relationer!
Deltagerinddragelse kræver forberedelse.
Man skal forholde sig til og kunne præsentere
for børnene, hvad de kan inddrages i og give
dem nogle valgmuligheder, der er realistiske.
Vær opmærksom på samarbejdet mellem forskellige instanser, når der arbejdes med projekter. Vi oplevede, at skolen, DGI-byen, mine
egne kollegaer, det lokale fritidshjem osv.
ikke nødvendigvis havde sammenfaldende
interesser. Det lokale fritidshjem havde for

eksempel ikke interesse i at frigive sine tider
i træningssalen på skolen. Løsning af denne
type problemer kræver, at ledelsen er aktiv i
løsningen, hvilket igen kræver en god kommunikation mellem forskellige niveauer i organisationerne.
Mads Agger, medarbejder, Settlementets
børne- og ungearbejde, madsaaman@hotmail.com

Fra svøm til spring og tilbage igen

D

enne fortælling handler om, hvordan vi som
undervisere har fået større indsigt og fornemmelse for arbejdet med børns deltagerinddragelse i en sundhedspædagogisk sammenhæng.
Ved at inddrage børnene udviklede vi indholdet på
et svømmehold fra primært at omfatte svømmefærdigheder til at lægge hovedvægt på udspring.
Men skulle børnene klare at springe fra vipperne,
havde de brug for svømmefærdigheder, hvilket
gav et behov for at genindføre en vis voksenstyring.
Børnene

Vores projekt i DGI-byens svømmehal omfattede de to 4. klasser på Gasværksvejens Skole på
Vesterbro. Nogle af børnene var vant til at komme
i svømmehallen, da de allerede gik til svømning
i deres fritid. Andre af børnene var uvante med
16

Af Goran
Tufekovic

og Christine
Mønsted Larsen

aktiviteterne, hvilket bl.a. betød, at de var forvirrede i forhold til den almindelige rækkefølge i det
at tage brusebad og tørre sig, komme i tøjet og
pakke vådt svømmetøj sammen.
Vi valgte at satse på en morgenaktivitet, så den
ikke kolliderede med børnenes aktiviteter efter
skoletid. Skolen rykkede venligst mødetiden til kl.
9, så børnene kunne nå at komme i svømmehallen
inden skole. Aktiviteten var frivillig og uden mødepligt, og gennemsnitligt kom der 12 børn pr. gang
– den ene klasse om mandagen og den anden om
fredagen. Det var et fåtal af årgangens børn, som
slet ikke mødte op. Aktiviteterne i svømmehallen
blev planlagt til – ud over bad og omklædning – at
bestå af 15 minutters svømmeundervisning og
15 minutters anden aktivitet, f.eks. lege, konkurrencer og udspring.

nene. Vi sadlede derfor om og lavede et nyt spørgeskema, som kort og godt lød:
Hvad synes du er sjovt at lave, når du er i svømmehallen med Go-Active?

Fotograf: Goran Tufekovic

Deltagerinddragelse
Projektet havde fokus på at skabe fysisk sundhed,
social trivsel og inklusion. Det var således hensigten, at børnene blev fortrolige med en bevægelsesaktivitet, der kunne fremme og fastholde til livslang motionsdeltagelse, samtidig med at der blev
fokuseret på interaktion, relation og inklusion. For
at styrke børnenes aktive handling og deltagelse
lagde vi op til, at de fik medbestemmelse i aktiviteten. Første skridt var et spørgeskema, hvor børnene blev spurgt om deres holdning:
Hvilke lege synes du er sjove at lege i svømmehallen? Kan legen leges, så alle kan være med og have
det sjovt? Hvis ikke alle kan være med og have det
sjovt, hvordan kan man så lave legen, så alle kan
være med og have det sjovt? Hvad er vigtigt for dig,
for at have det godt i Go-Active gruppen i svømmehallen?
Men da vi i løbet af 3 uger kun havde fået 5 spørgeskemaer tilbage, stod det klart, at vores intention om inddragelse og medbestemmelse ikke var
lykkedes. Opgaven var for uoverskuelig for bør-

Skemaet blev delt ud på skolen og skulle besvares
og afleveres med det samme. Nu lykkedes det os
at få 46 besvarelser! De viste, at børnene gerne
ville springe og lege vandlege og fangelege samt
boldlege. Kun få havde fokus på svømme- og dykkefærdigheder.
Vi omorganiserede tiden i svømmehallen, så den
kom til at bestå af 10-15 minutters leg og små
øvelser til udspring samt afslutningsvis 15-20
minutters udspring.
Pigen, der ikke rigtig turde springe: Hun står længe
og tripper lidt, kigger op på vippen. ”Nej, jeg har ikke
lyst”, siger hun, men kroppen og øjnene taler deres
eget sprog – et sprog om en pige, der er spændt,
men egentlig gerne vil hoppe. Det er meningen,
hun skal springe igennem en hula-hop-ring, jeg holder nede i bassinet. Efter nogen tøven får hun alligevel mod til at springe. Hun rammer vandet, men
kommer ikke op til overfladen, hun vælger at blive
under vandet og svømme hele vejen over til kanten.
Det slår mig, at det ikke så meget er skrækken for
at hoppe som utrygheden ved at svømme, der fylder hendes krop. Scenariet gentager sig, hver gang
hun hopper: Hun bliver under vandet og svømmer
anspændt over til kanten, førend hun kommer til
overfladen. Hun slutter af med at lave en springleg med en af de andre piger, hvor de skiftes til at
hoppe, og for hver gang får de lidt mere mod og
kraft i springene.
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De børn, som ikke kunne svømme, havde en stor
udfordring i at skulle springe fra bassinkanten
ud på fire meter dybt vand. Imens kastede andre
sig frit ud fra 5-meter vippen. Med så stor forskel
på færdighedsniveauet var det en kunst at differentiere undervisningen og samtidig lytte til børnenes ønsker. At skabe en forståelse for, at der
skulle øves på grundlæggende færdigheder for at
blive bedre, var en udfordring, men vores struktur
med to instruktører i hallen gav mulighed for at
tage hensyn til de forskellige behov, differentiere
undervisningen og opbygge bånd mellem børn, de
voksne og vandet.
Vi er i gang med en forøvelse til dykning: Grupper
af 4-5 børn skal skiftes til under vandet at vise hinanden et antal fingre, som de andre så skal dykke
ned og tælle. De skal lære at have hovedet under
vandet og at fokusere på et visuelt mål. Drengene
kan ikke stå roligt, de småtjatter og skubber til
hinanden. Jeg fanger deres opmærksomhed, og
der opstår hurtigt en konkurrence. De forsøger
at snyde hinanden, så det bliver sværest muligt
at gætte det rigtige antal fingre. Nogen af dem
begynder at vise ti fingre flere gange (f.eks. 83
fingre), andre indfører halve fingre. I det hele taget
er der knald på dynamikken, hele tiden udfordrer
de hinanden.
I ovenstående eksempel var jeg glad for at kunne
rumme drengenes dynamik og samtidig få øvelsen til at fungere. Men måske kunne de selv have
fundet på en anden øvelse, der var mindst lige så
god? Udfordringen var at lade drengene deltage i
udvikling af øvelserne og samtidig have fokus på
værdier. Det kunne give dem forståelse for, hvorfor vi laver samarbejdsøvelser som ovenstående
dykkeøvelse – at det er vigtigt at kunne samar18

bejde, fordi vi er afhængige af hinanden, og fordi
det kan gøre aktiviteten sjovere.
Anerkendelse, både verbalt og kropsligt, er meget
vigtigt, da det fremmer børnenes selvværd og er
med til at sikre en atmosfære, som smitter af på
børnenes indbyrdes relationer, når vi fortæller
dem, hvad vi gerne vil se mere af. Ved at kende
det enkelte barn ved vi, hvordan barnet bedst
opmuntres og hvilken styrke og adfærd, der skal
påskønnes verbalt. Det er meget vigtigt at være
bevidst om, at eget ordvalg, kropssprog og tonefald stemmer overens med vores værdier. Som
Albert Einstein sagde: ”At sætte et eksempel er
ikke den primære måde at påvirke andre på… det
er den eneste”.
De er der, alle børnene, ovre ved springbassinet.
Drengene og pigerne står blandet mellem hinanden oppe på afsatsen ved 3-meter vippen. Deres
kroppe dirrer af glæde og leg. De opfører sig rigtig
godt i forhold til hinanden, uden at skubbe eller slås
og danner en række, så de kan springe efter tur.
Glædeshyl og opmuntrende tilråb og udbrud fylder luftrummet, mens de legende kroppe hopper,
lander i vandet, svømmer og plasker mod kanten,
kommer op af vandet og småløber mod vipperne.
Børnene er glade og nyder tydeligvis at udfolde sig
i og omkring springbassinet. Ind imellem lader de
andre børn sig inspirere af ét barns fantasifulde
spring.
Vi har gennem projektet haft fokus på det positive
sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke kun drejer sig
om at undgå sygdom, men i lige så høj grad handler om glæde og motivation. Ovenstående historie
viser, at det er lykkedes. Børnene har fået øgede
sociale færdigheder, som f.eks. at kunne vente

fortælle og endnu bedre vise billeder, så at de kan
se glæden, børnene opnår ved at deltage. Herved
får skolen forståelse for, at børnene nogle gange
møder lidt for sent efter svømningen, og forældrene bliver engagerede, så vi undgår børn, der
ikke kan komme til svømning, fordi ”min far vil
gerne sove længe”.
Anbefalinger
•
Fotograf: Goran Tufekovic

•
på tur, opmuntre kammerater til at turde springe,
vente på hinanden i omklædningsrummet, holde i
hånden i en rundkreds, så legen kan fungere. Der
er lagt et kim til videre vækst, også hos de børn,
som ikke mestrer færdigheden endnu. Vi håber at
have påvirket det adfærdskodeks og sociale mønster, der hersker i gruppen, så børnene kan opnå
større trivsel og sundhed ved at opleve, at de kan
indgå i sociale sammenhænge i andre kulturer og
grupper, end de er vant til.

•
•
•
•
•

Den vigtigste læring sker måske udenfor eller
imellem den planlagte læring. Her bliver en nok
så velmenende og velbegrundet undervisningsmetode sekundær i forhold til underviserens evne
til at fornemme børnene samt evne til at anvende
denne viden i undervisningen. Tiden udenfor bassinet er guld værd, da det er her, vi lærer hinanden
at kende og skaber relationer. Ved at udvise den
adfærd, vi ønsker, at børnene udviser, vil det f.eks.
vise dem, at man kan drille hinanden kærligt, uden
at det går over stregen.

Afsæt tid til at lade børnene komme til orde og
lyt til dem
Overvej inddragelsesmetode og sørg for, at
inddragelsen rammer børnenes niveau
Afsæt tid til evaluering
Juster i forhold til ønskede mål og læringsprocesser
Vær opmærksom på, hvad børnene ikke har
viden nok om, f.eks. vigtigheden af basale færdigheder
Vær opmærksom på, at læring også sker der,
hvor det ikke er planlagt, f.eks. er underviseren altid rollemodel, om hun vil det eller ej
Inddrag forældre og skole
Goran Tufekovic, projektmedarbejder
Go-Active, DGI-byen, gtu@dgi-byen.dk
Christine Mønsted Larsen,
projektmedarbejder Go-Active,
DGI-byen, cml@dgi-byen.dk

Det har været vigtigt at formidle oplevelserne i
svømmehallen til skolen og til forældrene ved at
19

PULS – motionshold for svært
overvægtige børn

D

enne fortælling handler om, hvordan vi som
kost- og motionsvejledere på PULS arbejder
med forskellige metoder til at forbedre gruppedynamikken og øge sandsynligheden for, at børnene
fortsætter i eksisterende fritidstilbud. I hele projektet har der været fokus på medbestemmelse,
blandt andet ved at bruge spilhjulet.
Børnene
PULS-holdet består af 20-25 svært overvægtige
børn i alderen 8-15 år. Omkring 50 % af børnene
har anden etnisk baggrund end dansk, og hovedparten af børnene er ikke tilmeldt andre fritidstilbud. Børnene stopper på PULS, når de afslutter
et forløb i BørneVægtsCentret (BVC) – disse forløb varer typisk 1-2 år. BVC ligger i Sundhedshus
Vesterbro og er et tilbud til svært overvægtige
børn og deres familier i fem ud af otte bydele i
Københavns Kommune. Alle børn på BVC har
mulighed for at tilmelde sig PULS, som foregår
i DGI-byen en gang ugentligt og varer knap to
timer. PULS skal give børnene positive oplevelser
med bevægelse og inspirere dem til at fortsætte i
eksisterende fritidstilbud.
Aktiviteterne i PULS tager hensyn til det enkelte
barns kunnen, såvel motorisk som konditionsmæssigt. Børnene har på grund af deres begrænsede berøring med fysisk aktivitet og deres svære
overvægt vanskeligt ved visse øvelser. Det er
væsentligt at indlægge en del pauser og hjælpe
Fotograf: Photos4U
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Af Louise
Bay Nielsen

og Trine
Rasmussen

dem til at forstå, hvad der sker med deres krop,
når de bevæger sig. Eksempelvis at det ikke er
farligt, at det gør lidt ondt i knæene eller ’prikker’ i
arme og ben efter en stafet, da det er en naturlig
følge af at bevæge sig.
Udover fokus på mere bevægelse tager PULS
højde for børnenes sociale kompetencer og forskellige udfordringer i forhold til at begå sig i en
gruppe. En del har svært ved de sociale spilleregler i en gruppe, f.eks. har nogle børn en grænseoverskridende adfærd. Børnene kræver generelt

meget opmærksomhed, og derfor prioriterer vi, at
der er flere instruktører.

øst tager ansvar ved at skulle være sammen med
et yngre barn.

Forældrene inddrages blandt andet med information om, hvad det kræver at deltage i fritidstilbud,
da mange ikke kender til disse tilbuds skrevne og
uskrevne regler. Det drejer sig f.eks. om procedurer omkring afbud, eller hvad børnene skal medbringe til træning.

Engang imellem sammensætter børnene grupperne. Her har vi særligt øje for processen, for
en del af dem er i andre sammenhænge vant til
at blive valgt sidst, når der sættes hold, og vi forsøger at undgå associationer til dette. Vi sørger
for, at ingen står alene tilbage, og hjælper børnene
til at tage kontakt til hinanden, hvis netop dét er
deres udfordring.

En bedre gruppedynamik
Vi har ønsket at undersøge, hvordan vi bedst
muligt kan skabe en god gruppedynamik på PULS,
og har derfor systematisk arbejdet med forskellig
sammensætning af børnene: Parvis eller i større
grupper? Hvem kan sammen, hvem er gode for
hinanden, hvor bliver den stille mest set, hvor får
vi dæmpet uromageren? Børnene har været inddelt i forskellige kombinationer ud fra alder, køn
og rolle. Det kan være en dreng og pige sammen,
det kan være to jævnaldrende, det kan være en ny
og en, der har gået på holdet længe. Det kan være
ud fra deres personlighed og den rolle, de indtager
på holdet, eller en helt neutral faktor som samme
højde. Hele tiden observerer vi, hvad der fungerer
bedst.

Når børnene skal inddeles i større grupper, har vi
oplevet, at der opstår en positiv gruppedynamik
ved at inddele i et drengehold og et pigehold, der
dyster mod hinanden. Der ligger stort engagement og intensitet i at vinde over det andet køn
– og når de selv må vælge holdsammensætning,
vælges denne form tit.
Medbestemmelse
Medbestemmelse har vist sig i mange tilfælde at
være en god metode til at styrke børnenes engagement i træningen og derved få en bedre gruppedynamik. F.eks.:
•

I visse aktiviteter får børnene mest ud af at være
på samme alder, f.eks. når der spilles basket- eller
volleyball, idet dette giver bedre mulighed for at
udvikle de sportslige kompetencer. I andre tilfælde
kan det være en fordel at lade et yngre barn være
sammen med et ældre barn, der herved på en
naturlig måde får ansvaret for at hjælpe makkeren med at gøre øvelsen korrekt. Med denne inddeling har vi oplevet, at en ældre ’uromager’ seri-

•
•

Børnene brainstormer på, hvilke regler de
ønsker på PULS, så det er trygt og rart at
komme
Børnene brainstormer på idéer til aktiviteter,
som dernæst lægges ind i aktivitetsplanen
Børnene har medbestemmelse i udvalgte lege
og aktiviteter. Der arbejdes bl.a. med spilhjulet

Børnene har udarbejdet et sæt spilleregler i fællesskab med instruktørerne. Reglerne er nedskre-
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vet og revideres løbende, og vi taler ofte om dem
for at minde om dem. Det giver altid en god snak
med argumenter fra børnene selv om, hvorfor lige
den regel, de har foreslået, er vigtig.
Uddrag af PULS’s spilleregeler
•
•
•
•
•
•

Man skal behandle de andre børn, som
man selv vil behandles
Man må ikke mobbe og drille
Vær sød ved de andre børn
Man skal forklare reglerne til de nye børn
på holdet og byde dem velkommen
Man må ikke sige grimme ord
Man må ikke komme mere end 10 minutter for sent

Da der løbende starter nye børn, er vi begyndt at
lade de ’gamle’ børn introducere vores aktiviteter
og fortælle om spillereglerne. Dette giver børnene
ansvarsfølelse, og nye børn bliver herved som
noget af det første sat i direkte kontakt med et
andet barn, hvilket virker godt, da mange børn
føler sig lidt alene og generte ved at skulle starte
et nyt sted.
Vi bruger spilhjulet til at øge graden af medbestemmelse hos børnene. En gruppe af de ældste
børn har via spilhjulet stort set opfundet deres
eget spil fra bunden. Det har været væsentligt at
bruge flere træningsgange på processen, da børnene kan have svært ved at overskue alle parametre i spilhjulet på en gang. Eksempelvis havde
de planlagt en udmærket leg, men fik ikke sved på
panden, hvilket ærgrede dem efterfølgende. Den
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erfaring brugte de ved den næste opgave. Hos de
yngre børn har det været væsentligt at udvikle
lege via spilhjulet i etaper, da de ikke kan overskue
mange parametre samtidigt. Eksempelvis har de
skullet vælge antal mål og udseendet af disse,
mens de senere i spillet har fået en ny ting at forholde sig til, f.eks. banens størrelse.
Medbestemmelse har øget børnenes engagement, og mange børn har vist større ejerskab til
den aktivitet, de har været med til at præge. Det
skal undgås, at enkelte børn dominerer de andre
børn, og derfor sigter vi mod at planlægge aktiviteterne, så børnene både bliver udfordret og får
succes med at blive inddraget og få ansvar. Vi har
stor opmærksomhed på at skabe tillid og tryghed
mellem os og børnene og mellem børnene indbyrdes via en anerkendende tilgang. Vi viser børnene
interesse, er lyttende, drager omsorg og tager
dem alvorligt. Mange af PULS-børnene har tidligere haft en dårlig oplevelse med bevægelse, og
for at få succesoplevelser og genvinde glæden ved
bevægelse kræves det, at de føler sig trygge ved
os, hinanden og aktiviteterne. Børnene skal føle
sig hørt og respekteret, men samtidig ikke have
større ansvar, end de kan magte.
Tryghed er en vigtig forudsætning for, at børnene
senere har lyst til at fortsætte i et andet fritidstilbud. Vi forbereder dem på det ved at gøre reglerne på PULS meget synlige og at lære dem de
almindelige regler, som findes i alle fritidstilbud. Vi
samarbejder med børn og familier om at finde det
rigtige fritidstilbud, og her tages bl.a. højde for barnets interesser, familiens økonomi og afstanden
til familiens bopæl.

Fotograf: Photos4U

Anbefalinger
•
•

•

Hav øje for den rolle, børnene indtager på
holdet. Vær opmærksom på at styrke deres
stærke sider og tone deres svage sider ned
Afprøv forskellige gruppeinddelinger – f.eks.
kan engagementet øges ved inddeling i en
drenge- og pigegruppe, der dyster mod hinanden, ligesom ansvarsfølelsen kan øges ved at
sætte et yngre barn sammen med et ældre
Medbestemmelse øger engagement og ejerskabsfølelse, men ukritisk tildeling af indflydelse kan forringe gruppedynamikken. Hav
tålmodighed: Børnene skal have tid til at lære
at være medbestemmende

•

Tilstræb tryghed, da dette er med til at give
en god relation til børnene og til at hjælpe dem
videre til et lokalt fritidstilbud. Desuden gør
kendskab til sociale og praktiske spilleregler i
klubber og fritidstilbud overgangen lettere for
børnene. Hjælp familierne med at finde frem
til et relevant fritidstilbud
Louise Bay Nielsen, kost- og
motionsvejleder, BørneVægtsCentret,
Louise.bay.nielsen@suf.kk.dk
Trine Rasmussen, kost- og
motionsvejleder, BørneVægtsCentret,
trine.rasmussen@suf.kk.dk
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Zumba for seje tøzer

D

enne fortælling handler om, hvordan en gruppe
piger involveres i at bruge zumba til gensidig
inspiration, til at eksperimentere med deres identitet og afprøve forskellige æstetiske udtryksmåder
– et frirum af glæde ved at bevæge og udtrykke sig
til glad rytmisk musik fra hele verden. Der fortælles om vigtigheden af rollemodeller og om, hvordan
indflydelse kan øges i takt med større kompetencer.
Til den næste Vesterbro Pigefestival, der finder
sted en gang årligt, skal jeg og mine tre unge
medhjælpere afholde en zumba-workshop. Vi fire
instruktører skal stå på scenen, hvor vi skiftes til at
stå i front. Sammen instruerer vi en hal fuld af piger
og kvinder i vores koreografier. Alle øvrige piger fra
mit zumbahold får mulighed for at stå foran scenen
og være med til at vise, hvad de har lært og være
hjælpeinstruktører. Endvidere har nogle af pigerne
også skabt en zumbadans, som de har vist i en teaterforestilling – den skal de også optræde med til
festivalen.
Pigerne

Jeg arbejder i Settlementets Pigeklub på Vesterbro og skaber fysisk aktivitet, selvudfoldelse og
fællesskab blandt piger i alderen ca. 9 til 14 år,
der ikke benytter andre fritidstilbud, ikke går i klub
og for de flestes vedkommende har anden etnisk
baggrund end dansk. Disse piger er ofte præget af
stigende overvægt i puberteten pga. usunde madvaner og for lidt motion, og de er svære at fastholde i aktivitet i længere tid ad gangen.
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Af Pia
Mortensen

Som socialpædagogisk fritidsforanstaltning for
børn og unge på Vesterbro er vores mål at ’settle
down’ dér, hvor børnene og behovet er, møde
dem i øjenhøjde og ligeværdighed samt i gensidig
respekt for hinandens forskelligheder arbejde for
et meningsfuldt fællesskab og aktivt fritidsliv – og
i sidste ende et godt liv. For vores piger er det at
være fysisk aktiv en langt større kamp end for
mange andre. De skal kæmpe med forældrenes
opbakning, økonomisk formåen, normer for hvad
ærbare piger bør og ikke bør, samt andre gøremål
som betragtes som vigtigere, f.eks. koranskole,
lektier, pasning af mindre søskende og familiære
sammenkomster. Men de skal også kæmpe med
deres eget selvværd og en måske tiltagende overvægt.
I foråret 2010 blev jeg som mange andre ramt
af zumbabølgen. Min passion og drivkraft handler om at vække begejstring og glæde for fysisk
aktivitet hos piger (og kvinder), der ikke føler, at
de passer ind i de ’normale’ motionstilbud. I mine
øjne bliver der i mange idrætstilbud lagt stor vægt
på præstationer, og man kan hurtigt komme til at
føle sig forkert, hvis man ikke har det rigtige tøj
eller den rigtige form. Alle fortjener at opleve glæden ved at bevæge sig, og min ambition er at give
pigerne chancen for at opleve, at fysisk aktivitet
også kan handle om fællesskab og livsglæde.
På zumbaholdet har vi sat alderen til 9-14 år, men
der er engang imellem både yngre og ældre piger
med. Det er ikke de samme piger, der er med hver

gang, men en del har været med hver tirsdag i det
halve år, aktiviteten har eksisteret. Efter træningen
har pigerne mulighed for at gå i Pigeklubben, spise
frugt, hænge ud og hyggesnakke i en times tid for
at pleje fællesskabet på holdet. Aktiviteten er kønsopdelt, da vi har erfaring for, at piger i pubertetsalderen har brug for et frirum fra drengene. Pigerne
lægger ofte mere vægt på det sociale, æstetiske
og udtryksmæssige, hvor drengene er mere fokuserede på det konkurrencemæssige og fysisk
krævende. Endvidere er de fleste piger i vores målgruppe muslimer, og for dem er det mere legalt at
dyrke motion i en ren pigegruppe.
Deltagelse
Inddragelse af pigerne i udviklingen af aktiviteten
er vigtig for at sikre motivation, pleje fællesskabet
og glæden ved aktiviteten samt skabe grobund for
den identitetsmæssige udvikling. Deltagelse, forstået som pigernes mulighed for at styre aktiviteten i en kollektiv sammenhæng, er central, og jeg
må hele tiden reflektere over styringen af pigernes selvstyring. At mestre denne balancegang
kræver en vis ydmyghed som instruktør: Jeg må
hele tiden være åben for læring og det anderledes
mulige. Samtidig skal jeg have noget på hjerte og
noget på programmet, have lyst til at tage styringen og have opmærksomheden rettet mod
pigerne og deres indbyrdes forhold.
I starten valgte jeg musiknumre og koreografier, som jeg selv kunne lide og regnede med, at
pigerne ville kunne lide. Jeg havde også planlagt
nogle danselege til musik, hvor pigerne selv fik lov
til at eksperimentere med bevægelser og dansetrin.

Eksempler på danselege
’Follow the leader’ i en lang slange, hvor pigerne på
skift fører an og bestemmer, hvordan alle de andre
skal bevæge sig. Pigerne står ikke ansigt til ansigt
med de andre, og de går om bag i slangen, når de
ikke har lyst til at føre an længere.
’Gæt hvem der styrer rundkredsen’, hvor en pige,
der har været uden for døren, kommer ind i midten af en dansende rundkreds af piger og så skal
gætte, hvem der styrer dansen. Her flyttes fokus
fra kredsens styrende pige, da de andre for at forvirre den, der skal gætte, undgår at kigge direkte på
den styrende pige.
Jeg begyndte hurtigt at inddrage pigerne i at lave
egne koreografier. Pigeaktiviteter ofte ender i
lange diskussioner om, hvem der skal være sammen med hvem, hvilken musik der skal spilles,
hvem der bestemmer osv., hvis rammerne er for
frie. Jeg delte pigerne ind i grupper og gjorde det
klart, at her skulle alle kunne samarbejde med alle.
Hver gruppe fik til opgave at lave en bevægelse til
enten omkvæd, vers eller breaks til et musiknummer, som jeg havde valgt. Efter at have fundet på
bevægelser til deres del af musiknummeret, viste
de det for hinanden, og delene blev sat sammen til
en samlet dans. Det var tydeligt, at de var meget
glade for denne dans, og vi har brugt den jævnligt herefter! Vi har siden lavet lignende forløb, og
pigerne kommer nu med deres ønsker til musiknumre, ligesom de er begyndt selv at lave koreografier i klubben og derhjemme. Det ser jeg som et
tegn på, at de har udviklet handlekompetence og
er blevet aktive medskabere.
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En anden vigtig begivenhed, der har været positiv
i forhold til at inddrage og motivere pigerne, er de
to 19-20-årige medhjælpere på holdet, en frivillig
og en praktikant, som begge har anden etnisk baggrund end dansk og som elsker zumba. Pigerne på
holdet ser meget op til de unge rollemodeller, hvilket skaber motivation og giver et mere ungdommeligt præg, end jeg med mine 42 år kan skabe.
Her en måned før afslutningen på den første zumbasæson, har en 12-årig ret moden pige, der har
været fast deltager gennem hele sæsonen, spurgt
mig, om hun også kan blive hjælpeinstruktør. Og
da jeg også har et mor-datter zumbahold med
piger i alderen 5-10 år, har vi aftalt, at hun starter
som frivillig hjælpetræner på dette hold i næste
sæson, hvilket hun glæder sig meget til.
Det er en succes
Det er første gang i mine 3 ½ år i Settlementet, at
jeg oplever et så stabilt fremmøde til en pigeaktivitet. Succesen kan for det første skyldes muligheden for et langt, sejt træk og dermed opnåelse
af en kultur omkring aktiviteten. For det andet er
der udviklet en balancegang mellem styring og
selvstyring, hvor instruktørerne kommer med nye
inspirerende danse, musiknumre og lege, samtidig med at der skabes selvstyring og prægning af
aktiviteten blandt deltagerne. For det tredje – og
måske vigtigst – er vi en flok voksne, der er personligt engagerede og motiverede både i forhold
til aktiviteten og målgruppen.
Pigerne har fået et frirum til at udfolde og udtrykke
sig i, som de benytter og er glade for. Nogle af
pigerne på holdet er tydeligvis ikke ’dansepiger’ og
har svært ved at følge koreografier, men de kommer regelmæssigt, de ser glade ud, de danser løs
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og øver sig i bevægelserne andre steder end på
holdet. At vi har fået et lille trænerteam, er i mine
øjne en vigtig forudsætning for fortsat udvikling.
Det er inspirerende for trænerne at øve, udveksle
musik og udvikle nye trin sammen, og det gør aktiviteten levende og varieret, at instruktørerne har
forskellige forcer.
Selvom aktiviteten har haft meget medvind, har
der også været udfordringer. Jeg har valgt, at der
ikke må være tilskuere, der bare kommer for at
kigge på, da det kan virke hæmmende og demotiverende for de aktive. Det betyder, at vi har måttet
afvise piger, som helt klart var målgruppe (overvægtige, inaktive, udsatte), men som har følt det
for grænseoverskridende at danse med som nye
på holdet. En anden udfordring har været forskellig status hos pigerne i de grupper, der mødtes til
zumba. Drillerier og nedgørelse af nogle piger har
jeg mødt med en snak med alle pigerne, hvor jeg
har understreget hvad zumba er: Et frirum hvor
ALLE skal have det sjovt, hvor der ikke er nogen
forkerte bevægelser eller dansetrin, og hvor det
eneste forkerte er, hvis man ødelægger andres
mulighed for at have det sjovt og udtrykke sig frit.
Anbefalinger
•

•

Find de rette instruktører, der brænder for aktiviteten og samtidig interesserer sig for målgruppen. Dan en instruktørgruppe til gensidig
inspiration og få begejstringen til at sprede sig
som ringe i vandet
Gør ambitionerne tydelige og læg niveauet for
træningen herefter. Er målet mere det sociale
end det præstationsorienterede, skal det italesættes både overfor deltagerne og instruktører

•

•
•

Forstå deltagerne og deres motivation. Skab
tydelige rammer og en kultur, så alle kan være
med, føle sig ligeværdige og som en del af et
aktivt fællesskab
Lad børnene eksperimentere og udtrykke sig
indenfor rammerne, så de er medansvarlige
og med til at sætte deres præg på aktiviteten
Find unge rollemodeller som medhjælpere
eller instruktører. Støt dem i at sætte rammer

og skabe struktur på træningen og hjælp dem
med ideer til afvekslende aktiviteter og lege
Pia Mortensen, Souschef i Settlementets
Børne- og Ungearbejde,
Pia@settlementet.dk

Leg, bevægelse og kreativitet

D

enne fortælling handler om, hvordan fokus
på Roger Hart’s deltagelsesstige kan påvirke
rammerne i en aktivitet, så børn kan øge deres
motivation og kreativitet. Den fortæller samtidig om de krav, det stiller til den igangsættende
voksne at inddrage børn og unge.
Oehlenschlægersgades Skole ligger på Vesterbro,
og med en tilflytning til skolens distrikt af veluddannede danske forældre har skolen en elevsammensætning, der består af godt 2/3 etniske danskere og knap 1/3 tosprogede. Ligesom på alle
andre skoler kan vi identificere en gruppe børn,
der har et inaktivt liv og har brug for mere bevægelse i hverdagen. Go-fitness er et tilbud til disse
børn – en aktivitet, der bl.a. består af leg, bevægelse og alternative spil hver torsdag efter skoletid. Deltagerne er primært børn fra 4. klasse samt
nogle enkelte piger fra 6.-7. klasse. Go-fitness er

Af Trine
Falck Hansen

og Henriette
Folkmann
Hansen

en frivillig aktivitet uden mødepligt, og gennemsnitligt møder 8-10 børn; en nogenlunde fast
gruppe, bestående af lige mange piger og drenge.
Rekrutteringen er sket via information i klasserne
og kontakt og dialog i skolegården.
Som instruktører på Go-fitness er vi interesserede
i at finde nye veje til at opnå motivation og engagement hos børnene. Efter at have fået kendskab til
Hart’s deltagelsesstige ville vi undersøge, hvilke
forudsætninger der skulle til for at inddrage børnene mere i aktiviteterne; hvor meget og hvordan
børnene kunne inddrages og hvilke faktorer, der
virkede positivt. Samtidigt gav vi os selv udfordringen at gå fra at være de styrende undervisere
med en bestemt dagsorden til at have en mere
vejledende og rådgivende rolle, hvor børnenes
ideer blev sat i centrum.
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Vi besluttede at udvikle deltagelsen gradvist, og
inddragelsen bestod i starten i, at børnene udviklede en kendt leg, f.eks. gav et boldspil nye regler.
Efterhånden inddrog vi børnene i højere grad og
lod dem finde på helt nye lege eller bestemme
dagens aktivitet.
Vi startede altid Go-fitness med at præsentere
børnene for lege og spil. Efter en snak om de
kendte spil og lege instruerede vi børnene i, hvordan de kunne ændre reglerne. Herefter blev børnene delt i mindre grupper og skulle selv arbejde
med ændringerne. På den måde ændrede de f.eks.
høvdingeboldspillet, så det gav mere bevægelse.
Ny høvdingebold: Brug to bolde, både den almindelige og en lidt større bold. Den store bold må kun
trilles, mens høvdingeboldreglerne gælder for den
almindelige bold. Den trillende bold må kun sætte
i gang fra høvdingesiderne, eller hvis bolden ligger
stille. Man dør, hvis den trillende bold rammer én af
holdspillerne. Spillet kræver mere opmærksomhed
– man skal flytte sig hurtigere end normalt.
Med rammer og delvist lukkede opgaver kunne
børnene øve sig i at være deltagende og medbestemmende. Udviklingen af et terningespil blev en
succes, idet det lykkedes alle børn at finde øvelser
til udførelse ved kast af terningen. Børnene valgte
at bruge kendte øvelser som sjipning og armbøjninger, men vi så også flere kreative løsninger
som for eksempel forhindringsbane.
Terningespil. Materialer: to terninger, papir og blyant, forskellige gymnastikredskaber. Hold med 3-4
børn skriver ned, hvad der skal ske, når man slår
en 1’er, 2’er, 3’er osv. For eksempel kan man kravle
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igennem og over redskaber på en forhindringsbane
(plint, hest, madras). Eller gå på line fem gange.
Eller svinge i tovene ti gange. Dernæst spilles spillet, hvor børnene på skift slår med terningen og
udfører opgaverne.
En udvikling af en fangeleg skete i henholdsvis en
pige- og en drengegruppe. Introduktionen var, at
gruppen skulle opfinde en ny fangeleg og præsentere den for hinanden. Det kunne være en kendt
leg, som de ændrede eller udviklede på, og som
minimum skulle de finde ud, at hvad der skete, når
man blev fanget, og derefter befriet.
Pigegruppen kom hurtigt i gang med at snakke
om opgaven, og de var gode til at lytte til hinandens forslag. De fik lavet en leg, hvor de kombinerede elementer fra forskellige lege, de kendte.
Pigerne synes selv, at det var en sjov øvelse.
Pigernes leg: Hale-malariamyg. Der er to hold, og
hvert hold består af en malariamyg og nogle afrikanere. Afrikanerne får hver en hale, og malariamyggen får nogle ekstra haler. Malariamyggen er fanger
og skal få fat i modstanderholdets haler og aflevere
dem til sit eget holds afrikanere, hvis de har mistet
en hale. Når en afrikaner har fået fanget sin hale,
skal han/hun lægge sig på ryggen og tælle til 30.
Når ens egen malariamyg ikke at komme med en
ny hale, er man helt død. Ribberne er hellested.
Drengegruppen havde svært ved at komme i
gang, de var hele tiden i bevægelse og ville hellere
spille med en bold end at finde på en leg. De syntes, det var svært, men de fik skabt en leg med lidt
hjælp fra os. Drengene var ikke så fokuserede, og
det var kun den ene, der efterfølgende forklarede

Fotograf: Henriette F. Hansen

legen til pigegruppen. De to andre drenge spillede
rundt med en bold og lod ikke til at have interesse
i videregivelsen.
Drengenes leg: Mega-Mor og Fantom-Far. Der er
1-2 fangere, der skal fange de øvrige. Man løber
rundt imellem hinanden, og dem, der bliver fanget,
føres hen til en bold. Man kan blive befriet ved at
skyde eller kaste bolden igennem en hulahopring,
som en anden holder op. Rammer man ikke, skal
man stille sig med spredte ben, og man kan blive
befriet, hvis der er en, der kravler igennem benene.
Begge lege blev afprøvet i praksis, og vi oplevede
stor entusiasme fra pigegruppen i præsentatio-

nen og stor indlevelse i udførelsen af legene fra
begge grupper. En af de piger, som normalt trækker sig under leg og spil, viste stor deltagelse. Hun
er meget matematisk-logisk tænkende, og hun
har ikke så store fysisk/motoriske kompetencer.
Men hun stillede sig frem og præsenterede legen
for de andre børn og blev således et eksempel på,
hvordan motivation for bevægelse kan opstå, når
man tager udgangspunkt i de ikke-motionsvantes
andre kompetencer.
Drengene udviklede legen ud fra deres udgangspunkt, som var fodbold. De behøvede hjælp fra
underviseren, og måske havde mere struktur fra
starten kunnet gøre opgaven mere spændende
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for dem? Efterfølgende har specielt en af drengene budt ind med ideer og forslag til udvikling
af lege og spil, så øvelse gør mester. Vi vurderer,
at de børn, som ikke er trænede i at tænke selvstændigt eller abstrakt, har svært ved at udvikle
egne lege. Vi kan konkludere, at man skal skabe
anerkendende rammer for børnene, hvor deres
ideer mødes positivt, samtidig med at de opøves i
selvstændig tænkning og deltagelse. Formår man
at skabe disse rammer og inddrage børnene på
deres eget niveau, kan børnene få mere og mere
ansvar, det vil sige komme på højere niveau på
Hart’s deltagerstige.
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Anbefalinger
Opstil halvlukkede opgaver, hvor kun nogle faktorer skal laves om
•
•

•

Opstil rammerne ud fra børnenes kompetencer. Det er derfor vigtigt at have et godt kendskab til børnene
For at opnå størst mulig deltagelse skal opgaven gives på barnets niveau. Barnets ressourcer og evne til at tænke selvstændigt kan
opbygges over tid ved passende udfordring
Giv børnene råderum til at udvikle egne ideer

•

og initiativer og indtag den mere vejledende
rolle som underviser
Opbyg trygge og velkendte rammer, og lad
eksempelvis start og slutning af aktiviteten
foregå på samme måde hver gang

Henriette Folkmann Hansen,
projektmedarbejder Go-Active, DGI-byen,
hfh@dgi-byen.dk
Trine Falck Hansen, lærer,
Oehlenschlægersgades Skole, tf@oeh.dk
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Min livret

I

det følgende vil vi fortælle om, hvordan udarbejdelsen af en kogebog var afsættet for et målrettet arbejde med deltagerinddragelse og handlekompetence, hvor såvel børn som familier blev
inddraget og kom til at udgøre en stor ressource.
Børnene og deres familier

På Vesterbro Ny Skole har en gruppe børn på
10-13 år i en periode lavet mad sammen efter
skoletid i vores inklusionsprojekt. Den primære
målgruppe er børn, der er inaktive og/eller socialt
udsatte. De rekrutteres i samarbejde med de
enkelte klasselærere, som har et godt kendskab
til børnene. Børnene har deltaget i madlavningen
med stor begejstring, og der har i gennemsnit deltaget 15 børn pr. gang.
Undervejs opstod ideen om at få trykt en kogebog, hvor børnene kunne bidrage med deres egne
livretter. Dette dels for at imødekomme børnenes
egne ønsker om at vise deres egne retter, dels for
at kunne arbejde mod et slutprodukt. Vi kontaktede erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer med henblik på samarbejde og finansiering,
og her så man det som en unik mulighed for at
udgive en kogebog – lavet af børn og med islæt af
multikulturelle retter – hvilket betød at bogen blev
en realitet.
Børnene på Vesterbro Ny Skole stammer fra
mange forskellige kulturer, hvilket kan være en
stor styrke, men samtidig betyder, at det ikke er en
forudsætning, at alle børn og forældre taler godt
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Af Kennet
Sørensen

og Trine Palmegård Døssing

dansk eller har kendskab til det danske skolesystem og foreningsliv. I vores gruppe havde langt
størstedelen af deltagerne sproglige barrierer;
dels deltog en gruppe børn fra en særlig modtageklasse, hvor børnene og deres familier for nyligt
var immigreret til Danmark, dels deltog en gruppe
af børn, som var opvokset i Danmark, men havde
forældre med anden etnisk baggrund end dansk. I
sidstnævnte gruppe beherskede børnene sproget,
mens der ofte var sprogbarrierer for forældrene.
Fælles for de fleste børn og deres familier i madlavningsprojektet var fysisk inaktivitet og overvægtsproblemer.
Planlægningen
Vores mål var at tilrettelægge et forløb, hvor vi
målrettet kunne arbejde ud fra en demokratisk
sundhedspædagogisk tilgang, hvilket vil sige, at
vi ønskede at sætte deltagerinddragelse og handlekompetence i fokus. Vi ville skabe et ligeværdigt rum, hvor også forældrene kunne deltage og
bidrage.
At lave sin yndlingsret er en aktivitet, som skaber rum for inklusion, idet alle kan deltage på lige
vilkår, uanset sprogkyndighed, kulturel baggrund
eller kendskab til skolesystem. Derudover er det
en unik mulighed for at danne bro mellem hjem
og skole, idet det ofte er forældrene, der tilbereder
maden derhjemme, og mor, der laver retten bedst.
Det var centralt for os, at børnene skulle have
en stor grad af medbestemmelse i projektet og

Fotograf: Peter Prik Larsen

ikke mindst, at de følte ejerskab til det. At vi sammen med Landbrug & Fødevarer skulle udgive en
kogebog, bidrog på den ene side med, at børnenes
motivation og ejerskab blev styrket, og på den
anden side, at der kom øgede krav til børnene (og
os som instruktører) om at samarbejde indenfor
fælles retningslinjer. F.eks. blev det meget vigtigt, at opskrifternes ingredienser og fremgangsmåde blev så præcist nedskrevet som muligt. Det
medførte også, at der skulle være en stringent

tidslinje: Der skulle arrangeres særlige fotodage,
og det skriftlige materiale skulle ligge klart på et
bestemt tidspunkt. Endelig blev det særlig vigtigt
at fokusere på næringsindholdet i de enkelte retter, så de levede op til kostanbefalingerne.
Kogebogen skulle rumme ti retter, og holdet bag
den bestod af 16 børn. 3 søskendepar deltog hver
med en ret, de havde udvalgt i fællesskab. 7 børn
deltog med hver deres ret. 3 børn deltog på holdet
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som hjælpere, men uden egen ret. Kravet til kogebogens retter var, at de skulle være forholdsvis
lette at tilberede, og at der var tale om en ret, som
det enkelte barn spiste ofte i hjemmet.
10 af 16 børn havde forældre med, som hjalp med
i køkkenet. En af pigerne havde derudover også
sin moster med. De forældre, som ikke deltog, var
meget behjælpelige med at nedskrive opskrifter
og øve tilberedningen med børnene derhjemme.
Sådan forløb projektet
Børnene stod selv for at levere opskrifterne til os,
ligesom de selv planlagde med deres forældre,
hvornår disse skulle deltage. Det, at mange af forældrene havde svært ved at tale og forstå dansk,
gav os en særlig udfordring og gjorde, at vi udover
at modtage opskrifter på dansk, også modtog
opskrifter på polsk, fransk og engelsk. Hos en af
de pakistanske familier aftalte vi at komme hjem
til familien og hjælpe med at skrive opskriften ned.
Opskrifterne blev tilberedt og fotograferet over
to dage. Børnene lavede selv retterne, bistået af
forældrene, og de anrettede selv tallerkenerne til
fotografen. Flere af børnene havde valgt at tage
rekvisitter med hjemmefra i form af tallerkener,
skåle, bestik eller duge, som de mente kunne give
deres ret et personligt præg.
Begge dage var en ernæringskonsulent fra Landbrug & Fødevarer til stede, og sammen med børnene og deres forældre sikrede hun, at de rigtige
fremgangsmåder og ingredienser blev nedskrevet. Hun bidrog tillige med forslag til justering af
retterne på for at opnå bedre energifordeling. Det
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kunne f.eks. være at benytte en cremefraiche med
lavere fedtindhold eller at minimere brugen af olie.
Dette gav en god dynamik, idet der var tale om
kompetent vejledning, samtidig med at forældre og
børn selv bestemte hvilke forslag, de ville benytte i
deres ret. Hos de børn, der ikke havde mulighed for
at have forældre med, hjalp vi med ved bordet. Herudover deltog også en tolk, som hjalp et søskendepar, der kun beherskede meget begrænset dansk.
Begge dage blev afsluttet med, at alle spiste sammen, hvilket gav en rigtig god synergi og mulighed
for at snakke på kryds og tværs.
Hvordan gik det?
Alle, der deltog i projektet, betegnede det som en
rigtig god oplevelse. Mange af børnene gav på
fotodagen udtryk for, at de havde glædet sig til at
få lov at lave deres egen ret og til at have deres forældre med. Også de deltagende forældre udtrykte
stor begejstring. Alle appellerede til at gentage
processen med at lave mad sammen i køkkenet.
Stemningen i køkkenet var livlig og afslappet, og
den afsluttende fællesspisning gav optimal mulighed for at danne nye sociale relationer.
I forhold til målsætningen om at arbejde ud fra
en sundhedspædagogisk tilgang, lykkedes det at
skabe et rum for medbestemmelse for børnene.
Dette betød, at børnene var motiverede og målrettede i aktiviteten – og rigtig stolte af deres produkt. Forældrene var gode til at give deres børn
plads, så aktiviteten blev på børnenes præmisser
hele vejen igennem.
På trods af at størstedelen af de deltagende børn
af deres lærer betegnes som socialt udsatte, og at

•

•

•

•
Fotograf: Peter Prik Larsen

lærernes erfaringer med samarbejdet med familierne har været en stor udfordring, lykkedes det
at gennemføre projektet med stor opbakning og
interesse fra forældrene. Det lykkedes at skabe
et rum, hvor alle var lige, og hvor alles bidrag var
værdifulde.

•

stolte af deres retter. Forhåbentlig kan følelsen af at lykkes give dem større tro på egen
formåen i andre sammenhænge.
Aktiviteten madlavning egner sig godt til at
arbejde målrettet med medbestemmelse, idet
der dels er mange muligheder for at fremme
kreativitet, dels er der ingen facitliste, idet
smag og oplevelse er individuel.
Den ekstra opmærksomhed og følelsen af at
være særligt udvalgte gjorde stort indtryk på
familierne. Det afgørende er ikke, om opskrifter udkommer i en kogebog i 5000 eksemplarer, men at produktet anerkendes.
Forældreinddragelsen var meget givende for
alle parter: Vi fik hjælpende hænder og indblik
i deres kultur, og de fik oplevelsen af, at netop
deres ekspertise var værdifuld. Madlavning
som aktivitet er en unik måde at nå forældre
på, som ellers anskues som marginaliserede
og svære at nå.
Når sproget er en barriere, skal der sættes
god tid af til information og drøftelser. Vær
desuden ikke bange for at tage andre metoder
end vanligt i brug – i vores tilfælde tog vi ud i
hjemmet og hjalp med at nedskrive opskrifter.
Den bedste mulighed for rekruttering og fastholdelse af børn sker ved at opbygge personlige relationer til både barn og forældre.

Resultater og Anbefalinger
•

Vi kunne mærke en markant positiv forskel på
elevernes motivation, engagement og opførsel
i køkkenet, når de blev inddraget og fik ansvar.
De koncentrerede sig bedre, samarbejdede og
fordelte opgaverne mellem sig, og de var rigtig

Trine Palmegård Døssing,
projektmedarbejder Go-Active, DGI-byen,
tpd@dgi-byen.dk
Kennet Sørensen, lærer,
Vesterbro Ny Skole, ks.vns@ci.kk.dk
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Morgenglad – med morgenmad

”

Den smager af kaffe, grøden”. ”Så kan du bare
tage noget mere kanelsukker på”, lyder svaret
fra sidemanden. Uheldet er ude i dag. Klokken er
07.30, og havregrøden er sveden i bunden. Udenfor er februarmorgenen kulsort, og det fryser ti
grader. I kø ved morgenbuffeten står tyve morgenstille børn og venter på at få fyldt tallerkenerne.
Humøret mindskes ikke af den svedne grød, for
der er masser af hjemmebagt brød og andre gode
sager. Små søskende får hjælp til at nå brød, frugt
og gulerødder. Ved de runde borde i salen sidder
dagens førstemænd og hygger over grøden. Fodboldkort og mapper ligger klar på bænkene, for
meget skal nås, inden første time begynder kl. 8.
Et par forældre griber hjemmevant kaffe og sætter sig sammen ved bordene. Snakken går, mens
børnene spiser.
Forsøg med morgenmad
Projekt Morgenmad på Amager Fælled Skole
var et 4-ugers forsøg i februar-marts 2011. Projektgruppen bestod af to lærere og en børnehaveklasseleder, og ideen til fælles morgenmad
før skoledagens start opstod i forbindelse med
en featureuge på skolen, hvor vi som en del af
undervisningen fik morgenmad sammen. Vi oplevede, at eleverne var begejstrede for at være
sammen om et beskedent måltid og fik masser
af energi til undervisningen og fysisk aktivitet
– og den energi ville vi gerne se som en selvfølgelighed i hverdagen på Amager Fælled Skole!
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Af Vivi
Nielsen,

Morten
Jensen

og Hanne
Vilborg

Skolen og eleverne
Amager Fælled Skole har et distrikt, der er præget
af almennyttige boligblokke, blandet med nybyggeri og andels- og ejerboliger. Elevgruppen er især
i de små klasser meget blandet både socialt og
kulturelt, og vi ser en god dynamik mellem børn
fra ressourcestærke familier og børn fra socialt
belastede hjem. Fra mellemtrinet og opefter viser
det samlede billede en børnegruppe, som savner
opbakning fra hjemmet, og der er en synlig og hørlig social slagside. Omkring halvdelen af eleverne
stammer fra tosprogede familier.
Amager Fælled Skole blev Københavns Kommunes Sundhedsprofilskole i 2009, og sund levevis
og bevægelse skal på sigt implementeres i alle
aspekter af skolens hverdagsliv. Sundhed og trivsel er nogle af skolens fokuspunkter, og vi oplever,
at nok er eleverne af og til utilpassede og besværlige at undervise, men de opfører sig langt bedre
på skolens grund, end de gør i deres fritid i kvarterets gader. Skolen er et fristed for mange elever:
De kan i dagtimerne lægge den hårde gadekultur
og ”bare” være børn. Graffiti findes ikke på skolen,
og hærværk ses meget sjældent.
I dagligdagen på skolen oplever vi en øget tendens
til tidlig overvægt, ringe motorik og fysisk inaktivitet, selv blandt de mindste elever. Parallelt med
tendenserne i det danske samfund oplever vi, at
forældrene i stadig større grad overlader ansvaret for børnenes sundhed og trivsel til skolen, og

vores arbejde som lærere bliver derfor også at
arbejde med børnenes bevidsthed om egen sundhed og guide dem til at kunne træffe gode valg om
kost og motion.
Projektet
Vi ville gerne observere, om morgenmad og en
hyggelig start på dagen også smittede af på
resten af skoledagen og undervisningen, så eleverne blev mere skoleparate. Målgruppen i projektet var eleverne i 0.-5. klasse, knap 300 børn,
med særligt fokus på de elever, der ikke fik morgenmad hjemmefra. Morgenmaden var gratis, så
økonomisk formåen ikke var ikke en barriere for
at spise med.
Vi satte som læringsmål, at eleverne via samtaler over morgenbordet og egen erfaring skulle
erkende, at god morgenmad giver større fysisk
velvære: De skulle mærke det selv, så det ikke
bare oplevedes som formaninger fra lærere og
andre voksne. Desuden ville vi udvide elevernes
opfattelse af, hvad sund morgenmad kan bestå af.
Deltagelse og inddragelse betragtede vi som en
udvikling i to trin. I første omgang fokuserede vi
på elevernes deltagelse i projektet; om der overhovedet var nogen, som ville møde i skole en
halv time tidligere til havregrød og gulerødder.
Vi tænkte, at hvis projektet blev en succes og fik
lov at fortsætte ud over de 4 uger, ville det kunne
udvides med en langt højere grad af elev- og forældreinddragelse, f.eks. hvad angår fremstilling af
morgenmaden, menu, opdækning og miljøet i spisesalen. I vores projekt var det skolens kok, som
købte ind og bagte brød til den følgende morgen,
Fotograf: Simon Rehfeld
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to lærere mødte kl. 6.30 og kogte 16 liter grød,
varmede brød og dækkede bord, mens køkkenassistenten stod for opvasken.
Vi havde planlagt at evaluere med en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne, men responsen
fra elever og forældre var så overvældende positiv, at vi efter de fire uger erklærede forsøget for
en succes og bad ledelsen finde penge til at fortsætte efter sommerferien. I alle fire uger mødte
mellem 40 og 60 børn op til morgenmaden, og
omtrent halvdelen af eleverne tilhørte den sekundære målgruppe. Deltagelsen var stabil og tilfredsstillende, men selvfølgelig skal flere elever
”indfanges” i tilbuddet senere hen. Eleverne fra 6.
klasse og opefter viste også interesse, så de vil
blive inddraget, når morgenmaden relanceres til
efteråret. Både elever og lærere gav udtryk for, at
der var mere rolig stemning i klasserne og bedre
undervisningsparathed, når dagen var startet
med morgenmad.

Vivi, Nielsen, lærer, Amager Fælled Skole,
vivichanettenielsen@hotmail.com
Morten Jensen, lærer, Amager Fælled Skole,
morten_brev@hotmail.com
Hanne Vilborg, lærer, Amager Fælled Skole,
Ha.afs@ci.kk.dk

Anbefalinger
•
•
•
•

Det er afgørende, at et par lærere eller tre har
viljen til at stå tidligt op, samt at ledelsen bakker op
Det er vigtigt, at morgenmaden er gratis for at
undgå social slagside. Det betyder, at ledelsen
skal finde midler til finansiering
Vær opmærksom på at inddrage de tilknyttede fritidshjem, der vil få færre børn om morgenen
Det er nødvendigt med gode køkkenfaciliteter

Fotograf: Simon Rehfeld

39

Af Thomas
Allan Nielsen

Vores liv på Vesterbro

V

ores fortælling handler om, hvordan 6. klasses eleverne på Tove Ditlevsens Skole satte
fokus på egne levevilkår på Vesterbro i et teaterprojekt. Nøgleordene var medinddragelse, engagement og deltagelse – både i forhold til eleverne
og i forhold til at engagere kolleger i projektet.
Teater på skolen
Vores film- og dramaprojekt på Tove Ditlevsens
Skole på Vesterbro skulle skabe en ny tradition for
en årlig teaterforestilling af 6. klasserne. Denne
første gang stod en skuespiller og to dramastuderende for forløbet, hjulpet af skolens lærere, og
teaterprojektet blev brugt til afprøvning af nye,
involverende arbejdsformer for eleverne.
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og Lone
Loch

lige temaer, som samlet skulle vise tilværelsen
på Vesterbro, set med øjnene af 6. klasses elever.
Rammerne gav dermed stor mulighed for indflydelse på stykkets indhold.
For at sætte fokus på deltagerinddragelse og
medbestemmelse anvendte vi Roger Hart’s deltagelsesstige i planlægningen. Ambitionen var,
at eleverne skulle have så meget indflydelse som
muligt, hvilket betød, at vi var klar til om nødvendigt at ændre på indholdet for at opnå dette.
Inddragelse

Tove Ditlevsens Skole er opdelt i to matrikler, hvor
0.-5. klasse hører hjemme på den tidligere Enghave Plads Skole, mens 6.-9. klasse hører hjemme
på den tidligere Matthæusgade Skole. Skolen er
den af Vesterbros fem skoler, som har de mest
foreningsaktive elever.

Eleverne startede med nedskrivning af historier
om deres eget liv på Vesterbro. De brugte to fredage på at skrive om deres drømme, dagligdag,
mareridt, glæder og fantasier. Alle elever deltog i
denne skrivefase og skabte dermed et sammensat billede af, hvordan det er at bo på Vesterbro og
gå i 6. klasse. Her fik eleverne direkte indflydelse
på forestillingens indhold, samt et ejerskab til den
historie, de selv skulle være med til at opføre.

Teaterprojektet var på forhånd vedtaget af skolens lærere og ledelse uden involvering af eleverne i beslutningen. Klasselærerne til de tre
6. klasser, godt 75 elever, havde alle fået tildelt
undervisningstimer til teaterprojektet, hvilket gav
mulighed for at arbejde intensivt med teaterforestillingen fire timer hver formiddag i to uger. Forestillingen blev – for at engagere så mange elever
som muligt – planlagt som en multimedieforestilling og skulle bestå af flere tableauer med forskel-

Herefter fik eleverne mulighed for at vælge, hvilken funktion de ønskede at have i produktionen.
De havde valget mellem at være udøvende som
enten skuespiller eller i forestillingens band; desuden kunne de vælge at optage video og interviews på gaden samt tage billeder fra Vesterbro.
De elever, der ikke ønskede at være udøvende,
kunne vælge mellem at være teknikere, fremstille
kulisser og kostumer eller være deltagere på et
madhold, hvor de kunne lære at få fyldt energi-

Fotograf: Preben B. Søborg

depoterne på den sunde måde. Madholdet skulle
fremstille sandwicher til hele teaterholdet samt
bage kager og tilberede sunde snacks til premiereaftenen.
Eleverne kunne således komme til at beskæftige
sig med det, de selv ønskede, hvilket dannede et
solidt fundament for den videre inddragelse i projektet frem til den færdige forestilling. Børnene
fik mulighed for at bestemme i hvilken grad, de
ville lade sig udfordre af projektet og dermed hvor
meget, de ville flytte deres grænser i forhold til at
optræde for et publikum.

Aktiviteterne
Vores teaterprojekt var sammensat af flere delprojekter, der til sidst samledes i én forestilling. Vi
benyttede flere forskellige kunstneriske udtryksformer, hvilket gav eleverne mulighed for at sætte
deres individuelle præg på den endelige forestilling. Både teaterfolkene og lærerne skulle arbejde
meget bevidst med elevernes medindflydelse
på projektet, hvilket udfordrede deres normale
arbejdsrutiner.
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Fotograf: Preben B. Søborg

Teaterfolkene skrev elevernes historier sammen
og valgte dermed en række repræsentative historier ud. Under instruktionen blev eleverne taget
med på råd for at sikre, at scenerne udtrykte det,
de havde ønsket, da de skrev historierne. Det
samme gjaldt udformningen af kulisser og kostumer, mens bandet – mest på grund af, at eleverne
ikke havde konkrete musikforslag – først reelt fik
indflydelse under fortolkningerne af musikken.
Lys, lyd, billeder og videooptagelser blev anvendt
efter fælles diskussioner og afprøvet, indtil både
skuespillere, musikere, teknikere og instruktører
var tilfredse med det samlede resultat.
På madholdet i køkkenet bestemte deltagerne
menuen, hjulpet på vej af de voksnes viden om
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sund mad. Eleverne arbejdede i grupper og fulgte
selv opskrifterne, og lærere og elever arbejde
sammen side om side, så der var altid hjælp at
få, hvis der var usikkerhed med hensyn til fremgangsmåder. En stor beslutning blev truffet, da
eleverne valgte at tilberede mad til samtlige deltagere i teaterprojektet på premieredagen.
Hvad kom der ud af projektet?
Elevinddragelsen var differentieret med lille indflydelse i den indledende planlægningsfase og
stigende indflydelse og inddragelse i “produktionsfasen”. Samlet set udviklede teaterprojektet
sig til et reelt samarbejdsprojekt mellem instruktørerne, lærerne og eleverne, hvor alle var med til

at skabe produktet: Teaterforestillingen. Det var
målet, at elevere skulle opleve, at positivt samarbejde, refleksion og positiv kritik ville bidrage til et
godt slutprodukt.
Spurgte vi eleverne, gav de udtryk for, at de følte
sig taget med på råd og havde reel indflydelse på
projektet. De følte, at de var med fra starten, hvor
de selv skrev deres egne historier og fandt forestillingens udvalgte historier i overensstemmelse
med det, de selv ville have valgt.

•

kendskab til skolen. Kun ved at danne konsensus og afstemme forventninger blandt
de involverede voksne vil det være muligt at
skabe de nødvendige forudsætninger for, at
eleverne kan medinddrages så tidligt og så
reelt som muligt.
At opnå reel konsensus og fastholde projektets mål tager tid og kræver konstant
opmærksomhed under hele forløbet. Både
samarbejdspartnerne og eleverne vil hurtigt
opdage, hvis en af parterne ikke reelt lever op
til det, de har sagt, de vil gøre.

Anbefalinger
•

Vær opmærksom på at skabe forståelse
for målet om elevernes medinddragelse og
medbestemmelse hos lærerkollegerne, så
alle trækker i samme retning. Dette har om
muligt endnu større betydning, når der tilknyttes samarbejdspartnere, der ikke har specifikt

Thomas Allan Nielsen, projektmedarbejder
Go-Active, DGI-byen, tan@dgi-byen.dk
Lone Loch, lærer, Tove Ditlevsens Skole,
ll@tds.kk.dk
Fotograf: Preben B. Søborg
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3. del. Hvad har vi lært om deltagelse
og handlekompetence?
Af Venka
og Jeanette
Simovska

H

vilken vigtig læring kan vi drage af casefortællingerne, der præsenteres i denne bog?
Det vil vi diskutere med udgangspunkt i følgende
spørgsmål:
A.	Hvad karakteriserer
serne?

i andre tilfælde selv beslutter og planlægger indhold og form af aktiviteterne, støttet af voksne.
Deltagelse handler i bund og grund om, at voksne
tager børns ideer, ønsker og kompetencer alvorligt.

inddragelsesproces-

B.	Hvad er der kommet ud af at lade børn deltage
aktivt i projekterne?

Ud fra de historier, der beskrives i bogen, kan tre
forskellige former for deltagelse identificeres: Deltagelse som a. dialog, b. konsultation og c. beslutningstagning.

C.	Hvilke udfordringer havde projekterne?

Deltagelse som dialog

D.	Og ikke mindst, hvilken læring og hvilke anbefalinger om børns og unges deltagelse i sundhedsaktiviteter kan vi uddrage?

Et eksempel på deltagelse som dialog ses i historien “Sport, sjov og signalværdi”, hvor hovedaktiviteten blev besluttet af voksne. Imidlertid var
børnene efter hver træning med til at diskutere
og evaluere aktiviteterne, og denne dialog med
de voksne om erfaringer gav indflydelse og var
løbende med til at påvirke udviklingen af aktiviteterne.

A. Deltagelse
Der findes ikke én måde, der er rigtigere end
andre, når man skal involvere børn i sundhedsaktiviteter. Valget påvirkes af omstændighederne i
hvert projekt (tema, tid og sted). Derfor varierer
deres indflydelse og beslutningsret fra projekt til
projekt og fra børnegruppens sammensætning,
samt under hvilke former børnene kan involveres og hvor stor konkret indflydelse de kan have
på projektet. I nogle tilfælde informeres børnene
blot om aktiviteterne, nogle gange konsulteres de
og har reel indflydelse på aktiviteterne, mens de
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Magne Jensen

Også andre af bogens historier understreger vigtigheden af inddragelse gennem dialog. Historien
“Fra svøm til spring og tilbage igen” viser, hvordan
tiden i omklædningsrummet efter svømmeundervisningen skabte dialog og inddragelse. I projektet
“Morgenglad – med morgenmad” satte børn og
voksne betydningen af god og nærende morgenmad på dagsordenen ved fælles samtale og dialog

under morgenmåltidet. Den oprigtige dialog, hvor
børnenes ideer og holdninger tages alvorligt, fik
betydning for, at inddragelsen blev reel frem for
symbolsk.
Med andre ord: Ægte deltagelse gennem dialog nødvendiggør en samtale MED børnene
frem for at tale TIL dem. Små forandringer i
måden at tale med børn og at lytte til deres
mening kan have stor betydning for at skabe
nye samværsformer mellem børn og voksne.

Vesterbro. Denne form for inddragelse var grundlaget for udviklingen af teaterstykket.
Skal man vurdere kvaliteten af inddragelse
som konsultation, må man kikke på graden af
børnenes indflydelse på de beslutninger, der
træffes på baggrund af konsultationen. Det
er her vigtigt, at de voksne følger tæt op på
børnenes forslag og – hvis det ikke er muligt
at gennemføre disse – forklare og diskutere
årsagerne hertil med børnene. Ellers bliver
konsultationen meningsløs, og deltagelsen
forbliver på et symbolsk plan.

Deltagelse som konsultation
Deltagelse kan også tage form som konsultation.
Konsultation indebærer, at voksne lytter til børns
ideer, holdninger og prioriteringer omkring hvilke
aktiviteter, de ønsker at gennemføre, og hvordan
processen skal gribes an. Det ses fx i projektet
“Fra svøm til spring of tilbage igen”, hvor instruktørerne sikrer børnenes indflydelse gennem et
spørgeskema.
I “PULS – motionshold for svært overvægtige
børn” blev børnene konsulteret vedrørende aktiviteternes regler. Dette øgede børnenes tryghed; de
følte sig respekterede og blev derigennem motiverede for at deltage i aktiviteterne. I samme projekt gennemførte de voksne en brainstorm med
børnene for at indsamle deres ideer til aktiviteter,
som så blev inkluderet i programmet.
I projektet “Vores liv på Vesterbro” blev børnene
konsulteret gennem kreativ skrivning og børnenes egne videooptagelser af deres hverdagsliv på

Deltagelse som at tage
konkrete beslutninger
I mange af fortællingerne fra Vesterbro, blev børnene aktivt involveret i at tage beslutninger om,
hvilke aktiviteter, der skulle gennemføres, eller
på hvilken måde aktiviteterne skulle organiseres.
I “PULS – motionshold for svært overvægtige
børn” havde børnene direkte indflydelse på at
udvælge og i nogle tilfælde også at udforme deres
helt egne aktiviteter – fx designede en gruppe af
de ældste børn et spil fra bunden. I “Zumba for
seje tøzer” ses, hvordan pigerne særligt i projektets sidste faser fik rum til at udfolde deres egne
koreografier og vælge musik. I “Leg, bevægelse
og kreativitet” blev børnene af de voksne præsenteret for lege og spil og blev efterfølgende opfordret til at ændre spilregler og at re-designe legen
på baggrund af deres egne forslag. I “Min livret”
blev projektets overordnede rammer udstukket
af de voksne, mens børnene selv udvalgte koge-
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bogens madretter og opskrifter, ligesom de havde
stor indflydelse på, hvordan de enkelte madretter
skulle præsenteres.
I “Vores liv på Vesterbro”, besluttede den gruppe,
der arbejdede med mad, selv menuen, ligesom
den bestemte, at denne menu skulle serveres for
alle deltagerne i teatertruppen.
Denne bogs fortællinger om børns deltagelse i beslutningsprocesser viser, at der kan
være tale om indflydelse på større og mindre
beslutninger, ligesom fortællingerne peger
på, at børn kan tage beslutningerne både på
egen hånd og i samarbejde med voksne. Men
voksnes rolle som facilitatorer, støttepersoner
og rollemodeller i processen er af afgørende
betydning for at understøtte og virkeliggøre
børnenes beslutninger – selv om man som
voksen i planlægningen af børnenes deltagelse stræber efter at nå højt på Harts deltagelsesstige (se s. 10), og derfor overlader
meget af beslutningsansvaret til børnene.

disse børn blot blevet tilbudt færdigstøbte aktiviteter, der var besluttet uden deres aktive involvering, var der næppe skabt samme grundlag for
blivende forandringer i deres aktivitetsmønster.
Ægte involvering hjælper børnene til at udvikle
nye færdigheder og kompetencer, hvilket har
betydning for deres grundlæggende selvværd og
selvtillid. Dermed får involvering og medbestemmelse betydning for, om de i fremtiden bliver mere
fysisk aktive.
Tilbagemeldingerne fra historierne peger på et
positivt udbytte af projekterne. På tværs af historierne kan identificeres syv forskellige typer af
udbytte:
•
•
•
•

B. Resultatet af deltagelse
•
Samtlige historier i bogen viser, hvordan udbyttet
af aktiviteterne stiger, når der er fokus på processen og på ægte involvering af børn. Projekternes børnegruppe er meget blandet og en del af
dem kan karakteriseres som udsatte, inaktive
eller overvægtige. For manges vedkommende
er der tale om børn, der ikke på eget initiativ plejer at involvere sig i fysisk aktivitet og som ofte
ikke benytter sig af de gængse fritidstilbud. Var
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•
•

Motivation og ejerskab af aktiviteterne (engagement og positiv indstilling over for aktiviteterne)
Øget interesse for at være fysisk aktiv (fx tilslutning til sportsaktiviteter)
Opøvning af sociale færdigheder (samarbejde,
hjælpsomhed og øget evne til at vente på at
det bliver ens tur)
Øget selvtillid og selvværd (større kropsbevidsthed, øgede fysiske færdigheder, bedre i
stand til at håndtere konstruktiv kritik)
Opbygning af sociale relationer og øget kulturel forståelse (nye venner på tværs af aldersgrupper og kulturer, øget respekt)
Brobygning til familier (involvering af forældre
i aktiviteterne, forældrestøtte)
Forbedring af atmosfæren i klasserummet
(mere rolig stemning i klasserne og større
undervisningsparathed).

Det er tydeligt, at udbyttet af de aktiviteter, der
udfoldes i bogens fortællinger, rækker langt ud
over en forbedring af børnenes aktuelle fysiske aktivitetsniveau. Gevinsten ved de deltagerorienterede aktiviteter omfatter også børnenes psyko-sociale udvikling, en udvikling af
relationer til børn fra andre aldersgrupper og
med andre kulturelle baggrunde. Hermed kan
vi argumentere for, at børnene gennem deltagelse i projekterne og aktiviteterne opøver
deres handlekompetence.
C. Udfordringer
De fleste professionelle, der arbejder med børn
og unge, er enige om, at børns deltagelse er både
nyttig og vigtig. Men det tager tid og kan være
udfordrende at involvere børn ægte og meningsfuldt i sundhedsprojekter og -aktiviteter, og man
kan stille sig selv spørgsmålet, om det ALTID er
umagen værd at involvere børn aktivt, uanset formålet og karakteren af aktiviteterne? Ligeledes er
spørgsmålet, om deltagerorienterede processer
af og til kan modarbejde en læreproces? Desuden
er der spørgsmålet om, hvordan man kan måle på
udbyttet af deltagelse.
De projekter og aktiviteter, der er beskrevet
i denne bog, giver stof til diskussion af disse
spørgsmål. Ikke mindst peger de på en række
udfordringer, der følger i kølvandet på involvering
af børn. Mads Agger fremhæver på baggrund af
projektet “Sport, sjov og signalværdi”, at der kan
opstå situationer, hvor man som instruktør nok
kan inkludere ideer til øvelser, som børnene har

foreslået, men at man dermed også risikerer slet
ikke at få trænet de specifikke færdigheder, der
er vigtige for den pågældende sportsdisciplin. En
balancegang, som også Goran Tufekovic og Christine M. Larsen beskriver i “Fra svøm til spring
og tilbage igen”, hvor de i bedste mening – for at
sikre børnenes deltagelse – bad om udfyldelse af
et spørgeskema, der viste sig at være for indviklet
for børnene at tage stilling til. Men ved at erstatte
det omfattende skema med få og enkle spørgsmål, øgede de straks børnenes direkte indflydelse
på projektet.
Louise Bay Nielsen og Trine Rasmussen fastslår
på baggrund af ”PULS – motionshold for svært
overvægtige børn”, hvordan det er bydende nødvendigt at være opmærksom på børnenes tidligere erfaringer med aktiviteterne. Nogle af de
overvægtige børn havde negative erfaringer med
sport og bevægelse, hvilket nødvendiggjorde et
forarbejde med at skabe et trygt og respektfuldt
miljø omkring aktiviteterne. Louise Bay Nielsen og
Trine Rasmussen peger også på, at det kan virke
direkte negativt, hvis børnene gives for meget
indflydelse. Den erfaring viser, at de voksne må
give deltagelsesprocesser god tid for at opnå en
tilfredsstillende grad af deltagelse
Pia Mortensen understreger, at det er en udfordring at skabe deltagelse, når børnene har forskellig social status. I “Zumba for seje tøzer” havde
pigerne meget forskellige forudsætninger for
at danse Zumba og for at udvikle dansene, hvilket medførte internt drilleri mellem pigerne, og
instruktøren måtte derfor være meget bevidst om
at skabe en positiv og inkluderende atmosfære
omkring projektet.
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Casefortællingerne viser, at deltagelse langt
fra er en simpel og ukompliceret dimension,
der med lethed inkluderes i projekter og aktiviteter. Deltagelse kræver omhyggelige forberedelser, en udforskning af metoder og ikke
mindst et særligt tankesæt, præget af stor tillid til, at børn har kapacitet og kompetence til
at træffe gode og rigtige beslutninger. Deltagelse kræver desuden, at den nødvendige tid
er til rådighed. Børn skal ofte opmuntres og
opfordres til at deltage, ligesom der skal være
tid og rum til at lytte til den mangfoldighed af
ideer, som børn udviser.
D. Anbefalinger
Til slut vil vi opsummere de anbefalinger, der kan
udledes af de mangesidede fortællinger i bogen.
Håbet er at inspirere til, at professionelle med
ansvar for børn i fritidsinstitutioner får mod på at
arbejde med børn og unges deltagelse.
Grundig forberedelse
Deltagelse betyder ikke, at de voksne trækker
sig tilbage og overlader al beslutningsansvar til
børnene. Voksne spiller en afgørende rolle for at
beslutningerne er realistiske og gennemførlige.
Lær børnene at kende
Børn har forskellige behov, erfaringer, kompetencer og ønsker. Undersøg disse på forhånd.
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Brug forskellige metoder
Gør brug af forskellige metoder til at involvere
børn. Eksperimenter gerne for at få erfaring med,
hvilke der virker bedst i forhold til børnenes alder,
etnicitet, køn og religiøse baggrund.
Passende rammer
Sørg for at skabe et trygt, respektfuldt og inkluderende miljø omkring deltagelsesprocesserne. Udvikl
sammen med børnene klare regler for deltagelsen.
Evaluering
Deltagelsesprocesser kræver en stadig opmærksomhed på udbyttet af processerne, så den
løbende kan tilpasses behov og forandringer i
børnegruppen. Evaluer og dokumenter processen, udvikl indikatorer for børnenes deltagelse og
engagement og tag løbende pulsen på aktiviteternes udvikling med henblik på at kunne justere
eller fastholde den udstukne kurs.
Venka Simovska, Professor (mso), programleder, Forskningsprogrammet miljøog sundhedspædagogik, Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet,
vs@dpu.dk
Jeanette M. Jensen, Adjunkt, Forskningsprogrammet miljø- og sundhedspædagogik,
Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet, jema@dpu.dk
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B

ogen afsluttes med en liste over fire væsentlige publikationer, der vedrører temaerne i
kompetenceudviklingsforløbet. Alle publikationer
kan downloades gratis på Internettet. Herefter
følger en liste med kildehenvisninger til publikationer, der refereres til i bogens øvrige tekster.
Shape up. Kurs mod børns og unges deltagelse i sundhed. Skole og lokalsamfund i fælles handling. Inspirations- og metodebog. Simovska, Venka; Jensen, Bjarne Bruun;
Carlsson, Monica; Albeck, Christina (2006). Barcelona: P.A.U.Education.
http://www.shapeupeurope.net/files/media/
media335.pdf
Dette er en rigt illustreret bog med modeller, tips
og gode råd til at arbejde med børn og unges deltagelse og medbestemmelse i sundhedsfremme.
Bogen beskriver rammerne for implementering af
et deltager- og handleorienteret sundhedsprojekt
i skoler i Europa med overvægt som tema. Der
diskuteres betydningen af børn og unges egne
forestillinger om sundhed, mad, måltider, krop
og bevægelse, og der skitseres, hvordan lærere,
sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og
lokale udviklingsenheder kan arbejde med børns
sundhed og overvægt med henblik på udvikling af
børnenes handlekompetence. ’Shape-up’ er ikke
en trin-for-trin metode, men en særlig tilgang i
det sundhedsfremmende arbejde, og metoden

kan afprøves og tilpasses lokale sammenhænge
og kulturer. I bogen findes casehistorier fra skoler
i forskellige europæiske byer, og disse historier
viser, hvordan børn og unges sundhed og trivsel
fremmes gennem lokale udviklingsprojekter med
børnenes egne ideer i centrum. Der lægges vægt
på betydningen af et samarbejde mellem skole
og lokalsamfund i udviklingen af en fælles lokal
arena for handling, visioner og målsætning for det
sundhedsfremmende arbejde med børn og unge.
Den sundhedsfremmende skole – et
inspirationsmateriale til teori og praksis. Sørensen, K. og Koch, B. (2009). Forlag University College Syd
http://ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_
udvikling/sundhedsfremme/publikationer/boeger/
Den_sundhedsfremmende_skole_netudgave.pdf
Denne bog indeholder en lang række modeller for
arbejdet med den sundhedsfremmende skole og
fortæller historier fra konkrete udviklingsprocesser på forskellige skoler. Bogen giver indføring i
centrale begreber, der knytter sig til arbejdet med
den sundhedsfremmende skole med udgangspunkt i ’Faghæfte 21: Fælles mål for sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab’. Bogen
viser, hvordan sundhedsundervisningen i folkeskolen har udviklet sig gennem tiderne, ligesom
den beskriver væsentligheden af, at skolen udarbejder en sundhedspolitik med værdier, vision, mål
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og handleplan som omdrejningspunkt. Der angives grundlæggende kriterier for en sundhedspolitik og foreslås, hvem der med fordel kan deltage
i formuleringsprocessen. I bogen diskuteres desuden lærerens særlige rolle som underviser, når
undervisningen planlægges i relation til mål og
begreber i Faghæfte 21. Bogen refererer til otte
forskellige kriterier, der er væsentlige for læreren
at tage udgangspunkt i, når han/hun arbejder
med sundhed i klassen. I bogen lægges vægt på,
at arbejdet med den sundhedsfremmende skole
forankres i skolens kultur og organisation.
Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen – et inspirationsmateriale til teori
og praksis. Terp, Lene B. (2009). KOSMOS, SKUD,
UC Syd
http://ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_
udv ik ling /sundhedsf remme/publikationer/
inspirationshaefter/Didaktiske%20redskaber%20
i%20idrætsundervisningen.pdf
Dette hæfte er rigt illustreret med modeller og
beskrivelser af, hvordan modellerne kan tjene som
grundlag for udvikling, planlægning og tilrettelæggelse af idrætsundervisning og idræt i det hele
taget. Modellerne giver ligeledes inspiration til arbejdet med enkelte idrætsområder og er en god inspirationskilde til at indarbejde elementerne leg, præstation og social læring, der knytter sig til idræt og
bevægelse. I hæftet introduceres: A. Hillerød-modellen, der skitserer forskellige undervisningsmetoder.
B. Gymnastik som opgaveløsning, hvor barnets
personlige tilegnelse er i centrum. C. Spilhjulet, der
er et redskab til, at børn og voksne sammen kan
udvikle nye typer af lege og spil. D. Teambold, hvor
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samarbejde, kommunikation, kreativitet og kropskontrol danner grundelementerne i en handlekompetence rettet mod teambold. E. Motoriktræet, der
er en pyramide over forskellige bevægelsesformer i
udvikling af motorikken.
Faghæfte 21. Fælles mål 2009 for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningsministeriet (2009).
Undervisningsministeriet
http://w w w.uvm.dk/ser vice/Publikationer/
Publikationer/Folkeskolen/2009/Faelles%20
M a a l% 20 20 0 9 % 20 - % 20 Su n d h e d s - % 20
og %20seksualunder v isning %20og %20
familiekundskab.aspx
Dette faghæfte indeholder de fælles mål, som Folkeskolen forpligtes til at nå i relation til skolens
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – emner, som skal integreres i samtlige fag
på alle klassetrin. I faghæftet fremhæves det, at
undervisningen skal knytte an til elevernes egne
oplevelser, erfaringer og begreber om sundhed,
og at undervisningen skal bidrage til, at eleverne
sammen og hver for sig kan tage kritisk stilling og
handle for at fremme sundheden hos sig selv og
andre. Faghæfte 21 viser, hvordan en undervisning med udgangspunkt i flere faglige dimensioner
af sundhedsviden oparbejder elevernes indsigt i
sundhedsforhold og opøver deres handlekompetence. Faghæftet giver mange eksempler på, hvordan undervisningen kan gennemføres indenfor
faghæftets temaer og faglige synsvinkler. Faghæftet opfordrer til kontinuerlig evaluering af sundhedsundervisningen, så elevernes læring kvalificeres og lærerkompetencerne udvikles.
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