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denne bog er en fortælling om, hvordan otte 
udviklingsprojekter i København har medind-

draget 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, træ-
ner, instruktør, projektmedarbejder eller på anden 
måde samarbejder med børn om et fælles mål.

bogen er et resultat af et kompetenceudvik-
lingsforløb 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 sund-
hedsministeriet 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 delta-
gelse.

Kompetenceudviklingsforløbet har haft til formål 
at skærpe deltagernes fokus på de sundhedspæ-
dagogiske begreber, f.eks. deltagelse, handlekom-
petence, 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 for-
tællinger om, hvordan børn fra vesterbro viser 
mod, energi og kreativitet – og derigennem kom-
mer 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.

 

Jeanette M. Jensen,  
Ulla Pedersen  

og henrik M. larsen, 
november 2011

forord
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go-active’s vision er at vise, hvordan en cen-
tral 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 fælles-
skaber 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 ind-
sats sker dog gennem direkte kontakt med bør-
nene med undervisning/aktiviteter 3 gange om 
ugen 5 steder i bydelen. go-actives aktiviteter 
foregår på bydelens 5 skoler, i skolernes nærom-
råde og i dgI-byen, hvor go-actives medarbejdere 
alene eller i samarbejde med foreninger, fritids-
klubber eller andre på vesterbro har aktiviteter 
for børnene udenfor skoletiden. der er tre typer 
aktiviteter:

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

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

• Kreative aktiviteter, f.eks. madlavning, tea-
ter 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 kom-
petencer, således at børnene kan indgå i fælles-
skaber 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 teoreti-
ske baggrund for inddragelse af børn i sundheds-
fremmende aktiviteter. 

anden del rummer otte fortællinger, skrevet af 
kursusdeltagerne, som beskriver og reflekte-
rer 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. 

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

IndlednIng
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yderligere litteratur, der kan give information og 
inspiration.

de otte praksishistoriers forfattere er projekt-
medarbejdere fra go-active i dgI-byen, medarbej-
dere fra studenter settlementets børne- og unge-
arbejde, 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 pro-
jekter; deres kontaktdata er derfor at finde i slut-
ningen af deres fortællinger.

henrik M. larsen, projektleder go-active,  
dgI-byen, hml@dgi-byen.dk 
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På de kommende sider præsenteres de sund-
hedspædagogiske begreber deltagelse og 

handlekompetence sammen med overvejelser 
om betydningen af variation og glæde i aktivite-
terne. hensigten med kapitlet er at vise, hvordan 
et sundhedspædagogisk udgangspunkt kan inspi-
rere 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 over-
skud i hverdagen. et barns kropslige erfaringer er 
grundlaget for udvikling af barnets intellekt, lige 
som en motorisk sikker krop er indgangen til sam-
arbejde og grundlæggelsen af den sociale kompe-
tence. et menneskes muligheder for bevægelse i 
barndommen kan altså være afgørende for ved-
kommendes liv fremover. 

bevægelse – via positiv påvirkning af bl.a. koncen-
trationsbesvær og sproglige problemer – er befor-
drende for læring og trivsel. samtidig viser forsk-
ningen, 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 

for motion 2003), og fysisk inaktivitet med deraf 
følgende sundhedsproblemer er et tiltagende pro-
blem 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 beslutnin-
ger og være herre over sine livsvilkår”, og siden 
har bibringelse af handlefærdigheder og handle-
kraft været omdrejningspunkt i indsatsen for at 
fremme sundheden. dette fokus kan være rettet 
mod børns forandring og forbedring af såvel deres 

1. del. bevægelse, deltagelse  
og handleKoMPetence
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individuelle livsstil som de generelle levevilkår, de 
er underlagt i familien, skolen, klubben og lokal-
samfundet.

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 sundheds-
undervisning, kaldes det for handlekompetence 
(Undervisningsministeriet 2009). de to begreber 
rummer så mange lighedspunkter, at det for over-
skuelighedens skyld giver mening her at behandle 
dem som synonymer.

handlekompetence indeholder følgende kompo-
nenter i forhold til fysisk aktivitet (Jensen 2010):

• viden om og indsigt i sundhedsmæssige 
temaer og problemstillinger vedrørende bevæ-
gelse og fysisk aktivitet, herunder indsigt i for-
andringsstrategier

• 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 bevæ-
gelse 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 leve-
vilkår 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 truf-
fet beslutningen og med hvilke begrundelser. der 
kan derfor opstilles følgende kriterier som kende-
tegn på, at børn og unge udviser handlekompe-
tence. de skal:

• have viden om og indsigt i sundhedsmæssige 
emner og problemstillinger, baseret på et posi-
tivt og bredt sundhedsbegreb

• kunne argumentere for deres valg og handlin-
ger

• kunne deltage i beslutninger og beslutnings-
processer

• 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 handlekom-
petence 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 spil-
ler 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?

7



2. vision = Udvikling af visioner og alterna-
tiver
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 handle-
muligheder eksisterer for at opnå disse forandrin-

ger? hvilke barrierer er der for de enkelte handlin-
ger? 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 nød-
vendigt at starte med undersøgelsesfasen – man 

hange

(Forandring) 

nvestigation
(Undersøgelse) 

ision
(Vision) 

ction
(Handling) 

Ivac, simovska m.fl. 2006

Ivac-Modellen
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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 beslut-
ninger er med til at danne dem og give dem erfa-
ringer med medbestemmelse i praksis. Medbe-
stemmelse har en række positive sideeffekter i 
form af øget ansvarsfølelse, øget tilfredshed, øget 
engagement og en bedre effekt i forhold til hand-
linger. 

Medbestemmelser er også et middel til læring. 
Ifølge konstruktivistisk læringsteori er medbe-
stemmelse 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 del-
tager aktivt i beslutninger og beslutningsproces-
ser, 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 kommu-
nikativt fællesskab, hvor den voksne er en auto-

ritet, der kan sætte bevægelse og hertil knyttede 
problemstillinger ind i en faglig og læringsmæs-
sig sammenhæng og inddrage børn og unge i en 
kvalificerende dialog herom. Medbestemmelse 
er et fænomen, hvor børn, unge og voksne er fæl-
les om at definere problemer, formulere spørgs-
mål og søge svar og løsninger. Men det er vigtigt 
at arbejde bevidst og systematisk med børns og 
unges medbestemmelse, så man tilpasser gra-
den 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 mis-
informeret, 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 mini-
mum 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 voks-
nes 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, beslut-
ter og handler, mens trin 8 har den voksne med på 

9



harts deltagelsesstige, simovska m.fl. 2006

deltagelsesstIgen for børn af hart

IKKE DELTAGELSE

GRAD AF DELTAGELSE

Manipulation

Dekoration

Symbolsk deltagelse
(Tokenism)

Udpeget og informeret

Konsulteret og informeret

Voksen-initiativ,
beslutninger i fællesskab
mellem børn og voksne

Børne-initiativ,
beslutninger i fællesskab
mellem børn og voksne

Børne-initiativ og 
beslutninger af børn
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banen, nu som ligeværdig deltager i beslutnings-
processen. 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 kon-
kretisere, 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 aktivite-
tens indhold. I en åben dialog kan børn og unge 
sammen med den voksne klargøre, hvor indflydel-
sesmulighederne ligger, og hvor store de er. 

Deltagelse i 

projektet 

Valg af tema Undersøgelse Vision/mål Handling og 
forandring 

Evaluering 

Elevers 
forslag, 
fælles 
dialog, 
fælles 
beslutninger 

Elevers 
forslag, elev- 
dialog, elev-
beslutninger 

Læreres 
forslag, 
fælles 
dialog, 
fælles 
beslutninger 

Givne 
beslutninger 
ingen dialog, 
opgaver 
tildelt 

områder for deltagelse, Jensen, b.b. 2010

oMråder for deltagelse
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Banen
Størrelse

Dimensioner
Form

Andet
Ude
Inde

Rekvisitter

Deltagere
Antal

Medspillere
Modspillere

Bolden
Antal

Størrelse
Form

Vægt

Regler
Du må...

Du skal...
Du må ikke..

Mål
Antal

Størrelse
Form

Placering

Leg/
spil

spilhjulet, terp 2009

sPIlhJUlet
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foKUs på deltAGelse,  
vARIAtIon oG Glæde

når der arbejdes med planlægning af bevægelses-
aktiviteter, 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 fak-
torer, 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 sam-
tidig udvikle aktiviteten, dvs. den sværhedsgrad 
eller finde nye aspekter af spillet/legen (samar-
bejde, scoring, teknik, fysik, mm.).

 
variation er et skridt på vejen til at skabe bevæ-
gelsesaktiviteter, som børn har lyst til at deltage 
i, men det er også væsentligt at arbejde bevidst 
med, hvad der skaber glæde. glæden ved bevæ-
gelse og fysisk aktivitet varierer fra individ til indi-

vid og er en vigtig motivationsfaktor, som både 
kan opleves alene og i fællesskab med andre. glæ-
den ved at bevæge sig kan antage mange former. 
nogle børn elsker at konkurrere på færdigheder, 
mens andre børn elsker glæden ved at øve og for-
dybe sig i nye bevægelser eller selv at opfinde helt 
nye bevægelser. skal alle børn opleve glæde ved 
bevægelse, er det således vigtigt at skabe akti-
viteter, der tager højde for, at børn motiveres for-
skelligt (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 priori-
terer bevægelse højt, er deres sundhed sat på 
spil. sundheden betinges af, at der på forskel-
lige niveauer skabes strukturer, rum og tid til, at 
børnene motiveres, udfordres og delagtiggøres. 
dette er den store sundhedspædagogiske udfor-
dring, som vi står over for, og go-active projektet 
giver et bud på, hvordan fokus på børns og unges 
handlekompetence højner kvaliteten i det pæda-
gogiske arbejde til gavn for sundheden.

børge Koch, videncenterleder,  
det nationale videncenter KosMos,  
Uc syddanmark, bfk@ucsyd.dk 
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salen 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 kryd-
set navnene af – og hvis de ikke står på listen, skal 
de skrives op. alt tager tid – og børnene er utål-
modige 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.

dette er en beretning om erfaringer fra et fodbold-
projekt under go-active med børnene på vester-
bro 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 ind-
flydelse og medbestemmelse skal tilpasses den 
enkelte situation for at virke efter hensigten.

besKRIvelse Af bøRnene

Jeg arbejder i studenter settlementet, som er en 
institution beliggende i den nordlige del af vester-
bro, 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 10-13-
årige.

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 plad-
ser, 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 med-
lemmer i settlementets boldklub, får de også et 
klubtilbud med gratis adgang til andre, mere tradi-
tionelle klubaktiviteter. 

vi rekrutterede til fodboldprojektet på besøg i 
samtlige 4.-6. klasser i områdets skoler. her præ-
senterede 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. spil-
let 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 bør-
nene 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 organi-
serede tilbud, bortset fra enkelte, som gik til fod-
bold. en del kom fra udsatte familier med få øko-
nomiske ressourcer, og mange havde svært ved 

2. del. fortællInger fra go-actIve

sPort, sJov og sIgnalværdI 
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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.

At ARbejde Med deltAGelse

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 beslut-
tet program, bl.a. for at sikre, at nogle få ressour-
cestærke unge ikke sætter en dagsorden, der er 
imod de andres ønsker. her sikrer voksenstyrin-
gen, 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 igen-
nem og udøve top-down styring. I andre sammen-
hænge 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 fodbold-
træning, hvor jeg er meget åben over for ideer til 

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.

hvordan måler man så deltagelse? er det nødven-
digvis 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 akti-
viteter, hvilket vi efterfølgende forsøgte at justere 
efter. 

ResUltAteR

vi har i stort omfang opnået de ønskede resulta-
ter, 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 aktivi-
teter – som her at spise frugt sammen – det 
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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 for-
skellige instanser, når der arbejdes med pro-
jekter. 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 kommu-
nikation mellem forskellige niveauer i organi-
sationerne.

Mads agger, medarbejder, settlementets 
børne- og ungearbejde, madsaaman@hot-
mail.com

 

denne fortælling handler om, hvordan vi som 
undervisere har fået større indsigt og for-

nemmelse for arbejdet med børns deltagerinddra-
gelse i en sundhedspædagogisk sammenhæng. 
ved at inddrage børnene udviklede vi indholdet på 
et svømmehold fra primært at omfatte svømme-
færdigheder 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 voksensty-
ring. 

bøRnene

vores projekt i dgI-byens svømmehal omfat-
tede 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 

aktiviteterne, hvilket bl.a. betød, at de var forvir-
rede 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 møde-
pligt, 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, konkur-
rencer og udspring.

fra svøM tIl sPrIng og tIlbage Igen oG cHRIstIne 
Mønsted lARsen

Af GoRAn 
tUfeKovIc
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deltAGeRInddRAGelse

Projektet havde fokus på at skabe fysisk sundhed, 
social trivsel og inklusion. det var således hensig-
ten, at børnene blev fortrolige med en bevægelses-
aktivitet, der kunne fremme og fastholde til livs-
lang 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 aktivi-
teten. første skridt var et spørgeskema, hvor bør-
nene blev spurgt om deres holdning: 

Hvilke lege synes du er sjove at lege i svømmehal-
len? 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 svømme-
hallen? 

Men da vi i løbet af 3 uger kun havde fået 5 spør-
geskemaer tilbage, stod det klart, at vores inten-
tion om inddragelse og medbestemmelse ikke var 
lykkedes. opgaven var for uoverskuelig for bør-

nene. vi sadlede derfor om og lavede et nyt spør-
geskema, som kort og godt lød:

Hvad synes du er sjovt at lave, når du er i svømme-
hallen med Go-Active?

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 dyk-
kefærdigheder. 

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 hol-
der nede i bassinet. Efter nogen tøven får hun alli-
gevel 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 fyl-
der 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 spring-
leg 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. 

17

fotograf: goran tufekovic



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 diffe-
rentiere undervisningen og samtidig lytte til bør-
nenes 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 hin-
anden 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 øvel-
sen 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, hvor-
for vi laver samarbejdsøvelser som ovenstående 
dykkeøvelse – at det er vigtigt at kunne samar-

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 tone-
fald 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 hinan-
den 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 fyl-
der 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 hand-
ler om glæde og motivation. ovenstående historie 
viser, at det er lykkedes. børnene har fået øgede 
sociale færdigheder, som f.eks. at kunne vente 
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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 møn-
ster, 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 undervisnings-
metode sekundær i forhold til underviserens evne 
til at fornemme børnene samt evne til at anvende 
denne viden i undervisningen. tiden udenfor bas-
sinet 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. 

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

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 foræl-
drene bliver engagerede, så vi undgår børn, der 
ikke kan komme til svømning, fordi ”min far vil 
gerne sove længe”.

AnbefAlInGeR

• 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 læringspro-

cesser
• vær opmærksom på, hvad børnene ikke har 

viden nok om, f.eks. vigtigheden af basale fær-
digheder

• vær opmærksom på, at læring også sker der, 
hvor det ikke er planlagt, f.eks. er undervise-
ren 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

fotograf: goran tufekovic
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denne fortælling handler om, hvordan vi som 
kost- og motionsvejledere på PUls arbejder 

med forskellige metoder til at forbedre gruppedy-
namikken og øge sandsynligheden for, at børnene 
fortsætter i eksisterende fritidstilbud. I hele pro-
jektet 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 hoved-
parten af børnene er ikke tilmeldt andre fritidstil-
bud. børnene stopper på PUls, når de afslutter 
et forløb i børnevægtscentret (bvc) – disse for-
løb 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 konditions-
mæssigt. børnene har på grund af deres begræn-
sede berøring med fysisk aktivitet og deres svære 
overvægt vanskeligt ved visse øvelser. det er 
væsentligt at indlægge en del pauser og hjælpe 

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 for-
skellige udfordringer i forhold til at begå sig i en 
gruppe. en del har svært ved de sociale spillereg-
ler i en gruppe, f.eks. har nogle børn en grænse-
overskridende adfærd. børnene kræver generelt 

PUls – MotIonshold for svært  
overvægtIge børn

oG tRIne  
RAsMUssen

Af loUIse  
bAy nIelsen

fotograf: Photos4U
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meget opmærksomhed, og derfor prioriterer vi, at 
der er flere instruktører.

forældrene inddrages blandt andet med informa-
tion 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 procedu-
rer omkring afbud, eller hvad børnene skal med-
bringe til træning.

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 ind-
delt 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.

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 makke-
ren med at gøre øvelsen korrekt. Med denne ind-
deling har vi oplevet, at en ældre ’uromager’ seri-

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

engang imellem sammensætter børnene grup-
perne. 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 for-
søger 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.  

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 engage-
ment 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 enga-
gement i træningen og derved få en bedre grup-
pedynamik. f.eks.:

• 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 fæl-
lesskab med instruktørerne. reglerne er nedskre-

21



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 minut-

ter 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 medbe-
stemmelse 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 bør-
nene kan have svært ved at overskue alle para-
metre i spilhjulet på en gang. eksempelvis havde 
de planlagt en udmærket leg, men fik ikke sved på 
panden, hvilket ærgrede dem efterfølgende. den 

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 for-
holde sig til, f.eks. banens størrelse. 

Medbestemmelse har øget børnenes engage-
ment, 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 aktivi-
teterne, 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 indbyr-
des via en anerkendende tilgang. vi viser børnene 
interesse, er lyttende, drager omsorg og tager 
dem alvorligt. Mange af PUls-børnene har tidli-
gere 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 fritids-
tilbud. vi forbereder dem på det ved at gøre reg-
lerne 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 bar-
nets interesser, familiens økonomi og afstanden 
til familiens bopæl. 
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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 hinan-
den, ligesom ansvarsfølelsen kan øges ved at 
sætte et yngre barn sammen med et ældre

• Medbestemmelse øger engagement og ejer-
skabsfølelse, men ukritisk tildeling af indfly-
delse 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

fotograf: Photos4U
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denne fortælling handler om, hvordan en gruppe 
piger involveres i at bruge zumba til gensidig 

inspiration, til at eksperimentere med deres identi-
tet og afprøve forskellige æstetiske udtryksmåder 
– et frirum af glæde ved at bevæge og udtrykke sig 
til glad rytmisk musik fra hele verden. der fortæl-
les 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 tea-
terforestilling – den skal de også optræde med til 
festivalen.

pIGeRne

Jeg arbejder i settlementets Pigeklub på vester-
bro 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 mad-
vaner og for lidt motion, og de er svære at fast-
holde i aktivitet i længere tid ad gangen. 

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 over-
vægt.

I foråret 2010 blev jeg som mange andre ramt 
af zumbabølgen. Min passion og drivkraft hand-
ler 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 glæ-
den 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 

ZUMba for seJe tøZer
Af pIA  

MoRtensen
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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 køns-
opdelt, da vi har erfaring for, at piger i pubertetsal-
deren har brug for et frirum fra drengene. Pigerne 
lægger ofte mere vægt på det sociale, æstetiske 
og udtryksmæssige, hvor drengene er mere foku-
serede på det konkurrencemæssige og fysisk 
krævende. endvidere er de fleste piger i vores mål-
gruppe 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, for-
stået som pigernes mulighed for at styre aktivite-
ten i en kollektiv sammenhæng, er central, og jeg 
må hele tiden reflektere over styringen af piger-
nes 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 sty-
ringen og have opmærksomheden rettet mod 
pigerne og deres indbyrdes forhold. 

I starten valgte jeg musiknumre og koreogra-
fier, 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 danse-
trin. 

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 mid-
ten 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 for-
virre 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 sam-
men 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 musiknum-
mer, 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 jævn-
ligt herefter! vi har siden lavet lignende forløb, og 
pigerne kommer nu med deres ønsker til musik-
numre, ligesom de er begyndt selv at lave koreo-
grafier 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 bag-
grund end dansk og som elsker zumba. Pigerne på 
holdet ser meget op til de unge rollemodeller, hvil-
ket skaber motivation og giver et mere ungdom-
meligt præg, end jeg med mine 42 år kan skabe. 
her en måned før afslutningen på den første zum-
basæson, 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 pigeakti-
vitet. succesen kan for det første skyldes mulig-
heden 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, samti-
dig med at der skabes selvstyring og prægning af 
aktiviteten blandt deltagerne. for det tredje – og 
måske vigtigst – er vi en flok voksne, der er per-
sonligt 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 kom-
mer regelmæssigt, de ser glade ud, de danser løs 

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 akti-
viteten 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 demoti-
verende for de aktive. det betyder, at vi har måttet 
afvise piger, som helt klart var målgruppe (over-
vægtige, inaktive, udsatte), men som har følt det 
for grænseoverskridende at danse med som nye 
på holdet. en anden udfordring har været forskel-
lig 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 akti-
viteten og samtidig interesserer sig for mål-
gruppen. 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 ita-
lesættes både overfor deltagerne og instruk-
tører
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• 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
oG HenRIette 

folKMAnn  
HAnsen

Af tRIne  
fAlcK HAnsen

denne 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 samti-
dig 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 velud-
dannede danske forældre har skolen en elevsam-
mensætning, der består af godt 2/3 etniske dan-
skere 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 bevæ-
gelse i hverdagen. go-fitness er et tilbud til disse 
børn – en aktivitet, der bl.a. består af leg, bevæ-
gelse og alternative spil hver torsdag efter skole-
tid. deltagerne er primært børn fra 4. klasse samt 
nogle enkelte piger fra 6.-7. klasse. go-fitness er 

en frivillig aktivitet uden mødepligt, og gennem-
snitligt 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 engage-
ment hos børnene. efter at have fået kendskab til 
hart’s deltagelsesstige ville vi undersøge, hvilke 
forudsætninger der skulle til for at inddrage bør-
nene mere i aktiviteterne; hvor meget og hvordan 
børnene kunne inddrages og hvilke faktorer, der 
virkede positivt. samtidigt gav vi os selv udfor-
dringen 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 udvik-
lede 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, hvor-
dan de kunne ændre reglerne. herefter blev bør-
nene 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 alminde-
lige 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 medbe-
stemmende. 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 armbøj-
ninger, men vi så også flere kreative løsninger 
som for eksempel forhindringsbane. 

Terningespil. Materialer: to terninger, papir og bly-
ant, 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 

igennem og over redskaber på en forhindringsbane 
(plint, hest, madras). Eller gå på line fem gange. 
Eller svinge i tovene ti gange. Dernæst spilles spil-
let, 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 præsen-
tere 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 hinan-
dens forslag. de fik lavet en leg, hvor de kombi-
nerede 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 afrika-
nere. Afrikanerne får hver en hale, og malariamyg-
gen 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 syn-
tes, 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 
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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 træk-
ker 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 udgangs-
punkt, som var fodbold. de behøvede hjælp fra 
underviseren, og måske havde mere struktur fra 
starten kunnet gøre opgaven mere spændende 

fotograf: henriette f. hansen
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for dem? efterfølgende har specielt en af dren-
gene 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 selv-
stændigt 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. 

AnbefAlInGeR 

opstil halvlukkede opgaver, hvor kun nogle fakto-
rer skal laves om

• opstil rammerne ud fra børnenes kompeten-
cer. det er derfor vigtigt at have et godt kend-
skab til børnene

• for at opnå størst mulig deltagelse skal opga-
ven gives på barnets niveau. barnets res-
sourcer og evne til at tænke selvstændigt kan 
opbygges over tid ved passende udfordring

• giv børnene råderum til at udvikle egne ideer 
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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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I det følgende vil vi fortælle om, hvordan udarbej-
delsen af en kogebog var afsættet for et mål-

rettet arbejde med deltagerinddragelse og hand-
lekompetence, 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 del-
taget 15 børn pr. gang.

Undervejs opstod ideen om at få trykt en koge-
bog, 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 kontak-
tede erhvervsorganisationen landbrug & føde-
varer 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 

dansk eller har kendskab til det danske skolesy-
stem og foreningsliv. I vores gruppe havde langt 
størstedelen af deltagerne sproglige barrierer; 
dels deltog en gruppe børn fra en særlig modta-
geklasse, 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 mad-
lavningsprojektet var fysisk inaktivitet og over-
vægtsproblemer.

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 hand-
lekompetence i fokus. vi ville skabe et ligevær-
digt rum, hvor også forældrene kunne deltage og 
bidrage.

at lave sin yndlingsret er en aktivitet, som ska-
ber 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 

oG tRIne pAlMe-
GåRd døssInG

Af Kennet 
søRensenMIn lIvret
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ikke mindst, at de følte ejerskab til det. at vi sam-
men 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 vig-
tigt, at opskrifternes ingredienser og fremgangs-
måde 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 ret-
ter, 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 

fotograf: Peter Prik larsen
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som hjælpere, men uden egen ret. Kravet til koge-
bogens 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 for-
ældrene 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 land-
brug & fødevarer til stede, og sammen med bør-
nene og deres forældre sikrede hun, at de rigtige 
fremgangsmåder og ingredienser blev nedskre-
vet. hun bidrog tillige med forslag til justering af 
retterne på for at opnå bedre energifordeling. det 

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. her-
udover deltog også en tolk, som hjalp et søskende-
par, der kun beherskede meget begrænset dansk. 
begge dage blev afsluttet med, at alle spiste sam-
men, 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 for-
ældre 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 mulig-
hed 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 mål-
rettede i aktiviteten – og rigtig stolte af deres pro-
dukt. 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 
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lærernes erfaringer med samarbejdet med fami-
lierne 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. 

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 

stolte af deres retter. forhåbentlig kan følel-
sen 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 opskrif-
ter udkommer i en kogebog i 5000 eksempla-
rer, 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 fast-
holdelse af børn sker ved at opbygge person-
lige relationer til både barn og forældre.

trine Palmegård døssing,  
projektmedarbejder go-active, dgI-byen, 
tpd@dgi-byen.dk

Kennet sørensen, lærer,  
vesterbro ny skole, ks.vns@ci.kk.dk

fotograf: Peter Prik larsen
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”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. Uden-
for er februarmorgenen kulsort, og det fryser ti 
grader. I kø ved morgenbuffeten står tyve morgen-
stille 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. Fod-
boldkort og mapper ligger klar på bænkene, for 
meget skal nås, inden første time begynder kl. 8. 
Et par forældre griber hjemmevant kaffe og sæt-
ter 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. Pro-
jektgruppen bestod af to lærere og en børneha-
veklasseleder, 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 ople-
vede, 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 selvføl-
gelighed i hverdagen på amager fælled skole! 
 

sKolen oG eleveRne

amager fælled skole har et distrikt, der er præget 
af almennyttige boligblokke, blandet med nybyg-
geri 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 hør-
lig social slagside. omkring halvdelen af eleverne 
stammer fra tosprogede familier.

amager fælled skole blev Københavns Kommu-
nes sundhedsprofilskole i 2009, og sund levevis 
og bevægelse skal på sigt implementeres i alle 
aspekter af skolens hverdagsliv. sundhed og triv-
sel er nogle af skolens fokuspunkter, og vi oplever, 
at nok er eleverne af og til utilpassede og besvær-
lige at undervise, men de opfører sig langt bedre 
på skolens grund, end de gør i deres fritid i kvar-
terets 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 inakti-
vitet, selv blandt de mindste elever. Parallelt med 
tendenserne i det danske samfund oplever vi, at 
forældrene i stadig større grad overlader ansva-
ret for børnenes sundhed og trivsel til skolen, og 

Morgenglad – Med MorgenMad
Af vIvI  

nIelsen,

MoRten  
jensen

oG HAnne  
vIlboRG
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vores arbejde som lærere bliver derfor også at 
arbejde med børnenes bevidsthed om egen sund-
hed 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 ele-
verne blev mere skoleparate. Målgruppen i pro-
jektet var eleverne i 0.-5. klasse, knap 300 børn, 
med særligt fokus på de elever, der ikke fik mor-
genmad hjemmefra. Morgenmaden var gratis, så 
økonomisk formåen ikke var ikke en barriere for 
at spise med.

vi satte som læringsmål, at eleverne via sam-
taler 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 over-
hovedet 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 for-
ældreinddragelse, f.eks. hvad angår fremstilling af 
morgenmaden, menu, opdækning og miljøet i spi-
sesalen. 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 køkkenas-
sistenten stod for opvasken.

vi havde planlagt at evaluere med en spørgeske-
maundersøgelse blandt eleverne, men responsen 
fra elever og forældre var så overvældende posi-
tiv, at vi efter de fire uger erklærede forsøget for 
en succes og bad ledelsen finde penge til at fort-
sætte efter sommerferien. I alle fire uger mødte 
mellem 40 og 60 børn op til morgenmaden, og 
omtrent halvdelen af eleverne tilhørte den sekun-
dære målgruppe. deltagelsen var stabil og til-
fredsstillende, 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.

AnbefAlInGeR

• det er afgørende, at et par lærere eller tre har 
viljen til at stå tidligt op, samt at ledelsen bak-
ker 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 tilknyt-
tede fritidshjem, der vil få færre børn om mor-
genen

• det er nødvendigt med gode køkkenfaciliteter

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

fotograf: simon rehfeld
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vores fortælling handler om, hvordan 6. klas-
ses eleverne på tove ditlevsens skole satte 

fokus på egne levevilkår på vesterbro i et teater-
projekt. nøgleordene var medinddragelse, enga-
gement 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 dramastu-
derende for forløbet, hjulpet af skolens lærere, og 
teaterprojektet blev brugt til afprøvning af nye, 
involverende arbejdsformer for eleverne.

tove ditlevsens skole er opdelt i to matrikler, hvor 
0.-5. klasse hører hjemme på den tidligere eng-
have 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.

teaterprojektet var på forhånd vedtaget af sko-
lens lærere og ledelse uden involvering af ele-
verne 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 teaterfore-
stillingen fire timer hver formiddag i to uger. fore-
stillingen blev – for at engagere så mange elever 
som muligt – planlagt som en multimedieforestil-
ling og skulle bestå af flere tableauer med forskel-

lige temaer, som samlet skulle vise tilværelsen 
på vesterbro, set med øjnene af 6. klasses elever. 
rammerne gav dermed stor mulighed for indfly-
delse på stykkets indhold.

for at sætte fokus på deltagerinddragelse og 
medbestemmelse anvendte vi roger hart’s del-
tagelsesstige i planlægningen. ambitionen var, 
at eleverne skulle have så meget indflydelse som 
muligt, hvilket betød, at vi var klar til om nødven-
digt at ændre på indholdet for at opnå dette.

InddRAGelse

eleverne startede med nedskrivning af historier 
om deres eget liv på vesterbro. de brugte to fre-
dage på at skrive om deres drømme, dagligdag, 
mareridt, glæder og fantasier. alle elever deltog i 
denne skrivefase og skabte dermed et sammen-
sat 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.

herefter fik eleverne mulighed for at vælge, hvil-
ken funktion de ønskede at have i produktionen. 
de havde valget mellem at være udøvende som 
enten skuespiller eller i forestillingens band; des-
uden kunne de vælge at optage video og inter-
views 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-

vores lIv På vesterbro
Af tHoMAs 

AllAn nIelsen oG lone  
locH
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depoterne på den sunde måde. Madholdet skulle 
fremstille sandwicher til hele teaterholdet samt 
bage kager og tilberede sunde snacks til premi-
ereaftenen.

eleverne kunne således komme til at beskæftige 
sig med det, de selv ønskede, hvilket dannede et 
solidt fundament for den videre inddragelse i pro-
jektet 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 del-
projekter, der til sidst samledes i én forestilling. vi 
benyttede flere forskellige kunstneriske udtryks-
former, hvilket gav eleverne mulighed for at sætte 
deres individuelle præg på den endelige forestil-
ling. både teaterfolkene og lærerne skulle arbejde 
meget bevidst med elevernes medindflydelse 
på projektet, hvilket udfordrede deres normale 
arbejdsrutiner.

fotograf: Preben b. søborg
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teaterfolkene skrev elevernes historier sammen 
og valgte dermed en række repræsentative histo-
rier 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 kostu-
mer, 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 

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 frem-
gangsmåder. en stor beslutning blev truffet, da 
eleverne valgte at tilberede mad til samtlige del-
tagere i teaterprojektet på premieredagen.

HvAd KoM deR Ud Af pRojeKtet?

elevinddragelsen var differentieret med lille ind-
flydelse i den indledende planlægningsfase og 
stigende indflydelse og inddragelse i “produkti-
onsfasen”. samlet set udviklede teaterprojektet 
sig til et reelt samarbejdsprojekt mellem instruk-
tørerne, lærerne og eleverne, hvor alle var med til 

fotograf: Preben b. søborg
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at skabe produktet: teaterforestillingen. det var 
målet, at elevere skulle opleve, at positivt samar-
bejde, 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 fore-
stillingens udvalgte historier i overensstemmelse 
med det, de selv ville have valgt.

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 tilknyt-
tes samarbejdspartnere, der ikke har specifikt 

kendskab til skolen. Kun ved at danne kon-
sensus 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 pro-
jektets 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.

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 

sIMovsKA
oG jeAnette 

MAGne jensen

hvilken vigtig læring kan vi drage af casefor-
tællingerne, der præsenteres i denne bog? 

det vil vi diskutere med udgangspunkt i følgende 
spørgsmål: 

a. hvad karakteriserer inddragelsesproces-
serne? 

b. hvad er der kommet ud af at lade børn deltage 
aktivt i projekterne? 

c. hvilke udfordringer havde projekterne?

d. og ikke mindst, hvilken læring og hvilke anbe-
falinger om børns og unges deltagelse i sund-
hedsaktiviteter kan vi uddrage? 

A. deltAGelse

der findes ikke én måde, der er rigtigere end 
andre, når man skal involvere børn i sundhedsak-
tiviteter. 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 involve-
res 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 

i andre tilfælde selv beslutter og planlægger ind-
hold og form af aktiviteterne, støttet af voksne. 

deltagelse handler i bund og grund om, at voksne 
tager børns ideer, ønsker og kompetencer alvorligt. 

Ud fra de historier, der beskrives i bogen, kan tre 
forskellige former for deltagelse identificeres: del-
tagelse som a. dialog, b. konsultation og c. beslut-
ningstagning. 

deltAGelse soM dIAloG

et eksempel på deltagelse som dialog ses i histo-
rien “sport, sjov og signalværdi”, hvor hovedak-
tiviteten 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 aktivite-
terne. 

også andre af bogens historier understreger vig-
tigheden af inddragelse gennem dialog. historien 
“fra svøm til spring og tilbage igen” viser, hvordan 
tiden i omklædningsrummet efter svømmeunder-
visningen skabte dialog og inddragelse. I projektet 
“Morgenglad – med morgenmad” satte børn og 
voksne betydningen af god og nærende morgen-
mad på dagsordenen ved fælles samtale og dialog 
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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 dia-
log 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.

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 instruk-
tørerne sikrer børnenes indflydelse gennem et 
spørgeskema.

I “PUls – motionshold for svært overvægtige 
børn” blev børnene konsulteret vedrørende aktivi-
teternes regler. dette øgede børnenes tryghed; de 
følte sig respekterede og blev derigennem moti-
verede for at deltage i aktiviteterne. I samme pro-
jekt 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 børne-
nes egne videooptagelser af deres hverdagsliv på 

vesterbro. denne form for inddragelse var grund-
laget 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 At tAGe  
KonKRete beslUtnInGeR

I mange af fortællingerne fra vesterbro, blev bør-
nene 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 projek-
tets sidste faser fik rum til at udfolde deres egne 
koreografier og vælge musik. I “leg, bevægelse 
og kreativitet” blev børnene af de voksne præsen-
teret for lege og spil og blev efterfølgende opfor-
dret 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 delta-
gelse 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 delta-
gelse stræber efter at nå højt på harts del-
tagelsesstige (se s. 10), og derfor overlader 
meget af beslutningsansvaret til børnene.

 

b. ResUltAtet Af deltAGelse

samtlige historier i bogen viser, hvordan udbyttet 
af aktiviteterne stiger, når der er fokus på proces-
sen og på ægte involvering af børn. Projekter-
nes 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 ple-
jer at involvere sig i fysisk aktivitet og som ofte 
ikke benytter sig af de gængse fritidstilbud. var 

disse børn blot blevet tilbudt færdigstøbte akti-
viteter, der var besluttet uden deres aktive invol-
vering, 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 medbestem-
melse betydning for, om de i fremtiden bliver mere 
fysisk aktive. 

tilbagemeldingerne fra historierne peger på et 
positivt udbytte af projekterne. På tværs af histo-
rierne kan identificeres syv forskellige typer af 
udbytte:

• Motivation og ejerskab af aktiviteterne (enga-
gement og positiv indstilling over for aktivite-
terne)

• øget interesse for at være fysisk aktiv (fx til-
slutning 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 kropsbe-
vidsthed, øgede fysiske færdigheder, bedre i 
stand til at håndtere konstruktiv kritik) 

• opbygning af sociale relationer og øget kultu-
rel forståelse (nye venner på tværs af alders-
grupper 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).
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det er tydeligt, at udbyttet af de aktiviteter, der 
udfoldes i bogens fortællinger, rækker langt ud 
over en forbedring af børnenes aktuelle fysi-
ske aktivitetsniveau. gevinsten ved de delta-
gerorienterede aktiviteter omfatter også bør-
nenes 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 del-
tagelse 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 menings-
fuldt i sundhedsprojekter og -aktiviteter, og man 
kan stille sig selv spørgsmålet, om det altId er 
umagen værd at involvere børn aktivt, uanset for-
målet 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 chri-
stine 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 spørgs-
mål, 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 nød-
vendigt at være opmærksom på børnenes tidli-
gere 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 udfor-
dring at skabe deltagelse, når børnene har forskel-
lig social status. I “Zumba for seje tøzer” havde 
pigerne meget forskellige forudsætninger for 
at danse Zumba og for at udvikle dansene, hvil-
ket 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 akti-
viteter. deltagelse kræver omhyggelige for-
beredelser, en udforskning af metoder og ikke 
mindst et særligt tankesæt, præget af stor til-
lid til, at børn har kapacitet og kompetence til 
at træffe gode og rigtige beslutninger. delta-
gelse 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, kompeten-
cer og ønsker. Undersøg disse på forhånd. 

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 inklude-
rende miljø omkring deltagelsesprocesserne. Udvikl 
sammen med børnene klare regler for deltagelsen.

evaluering

deltagelsesprocesser kræver en stadig opmærk-
somhed på udbyttet af processerne, så den 
løbende kan tilpasses behov og forandringer i 
børnegruppen. evaluer og dokumenter proces-
sen, udvikl indikatorer for børnenes deltagelse og 
engagement og tag løbende pulsen på aktivite-
ternes udvikling med henblik på at kunne justere 
eller fastholde den udstukne kurs. 

venka simovska, Professor (mso), pro-
gramleder, forskningsprogrammet miljø- 
og sundhedspædagogik, Institut for uddan-
nelse og pædagogik, aarhus Universitet, 
vs@dpu.dk

Jeanette M. Jensen, adjunkt, forsknings-
programmet miljø- og sundhedspædagogik, 
Institut for uddannelse og pædagogik, aar-
hus Universitet, jema@dpu.dk
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bogen afsluttes med en liste over fire væsent-
lige publikationer, der vedrører temaerne i 

kompetenceudviklingsforløbet. alle publikationer 
kan downloades gratis på Internettet. herefter 
følger en liste med kildehenvisninger til publikatio-
ner, der refereres til i bogens øvrige tekster.

 shape up. Kurs mod børns og unges del-
tagelse i sundhed. skole og lokalsam-

fund i fælles handling. Inspirations- og meto-
debog. simovska, venka; Jensen, bjarne bruun; 
carlsson, Monica; albeck, christina (2006). bar-
celona: 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 del-
tagelse 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 prak-

sis. sørensen, K. og Koch, b. (2009). forlag Uni-
versity 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 udviklingsproces-
ser på forskellige skoler. bogen giver indføring i 
centrale begreber, der knytter sig til arbejdet med 
den sundhedsfremmende skole med udgangs-
punkt i ’faghæfte 21: fælles mål for sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab’. bogen 
viser, hvordan sundhedsundervisningen i folke-
skolen har udviklet sig gennem tiderne, ligesom 
den beskriver væsentligheden af, at skolen udar-
bejder en sundhedspolitik med værdier, vision, mål 

bIblIografI
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og handleplan som omdrejningspunkt. der angi-
ves grundlæggende kriterier for en sundhedspo-
litik og foreslås, hvem der med fordel kan deltage 
i formuleringsprocessen. I bogen diskuteres des-
uden 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 idrætsundervis-
ningen – et inspirationsmateriale til teori 

og praksis. terp, lene b. (2009). KosMos, sKUd, 
Uc syd 

http://ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/viden_
udvik l ing /sundhedsfremme/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 tilrettelæg-
gelse af idrætsundervisning og idræt i det hele 
taget. Modellerne giver ligeledes inspiration til arbej-
det med enkelte idrætsområder og er en god inspi-
rationskilde til at indarbejde elementerne leg, præ-
station og social læring, der knytter sig til idræt og 
bevægelse. I hæftet introduceres: a. hillerød-model-
len, 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 

samarbejde, kommunikation, kreativitet og krops-
kontrol danner grundelementerne i en handlekom-
petence rettet mod teambold. e. Motoriktræet, der 
er en pyramide over forskellige bevægelsesformer i 
udvikling af motorikken.

faghæfte 21. fælles mål 2009 for sund-
heds- og seksualundervisning og fami-

liekundskab. Undervisningsministeriet (2009). 
Undervisningsministeriet 

http://w w w.uvm.dk/ser vice/Publikationer/
Publikationer/folkeskolen/2009/faelles%20
Ma a l%2020 09%20 -%20 su nd he d s -%20
o g % 20 s e k su a l u n d e r v i s n i n g % 20 o g % 20
familiekundskab.aspx

dette faghæfte indeholder de fælles mål, som fol-
keskolen forpligtes til at nå i relation til skolens 
sundheds- og seksualundervisning og familiekund-
skab – 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 undervis-
ning med udgangspunkt i flere faglige dimensioner 
af sundhedsviden oparbejder elevernes indsigt i 
sundhedsforhold og opøver deres handlekompe-
tence. faghæftet giver mange eksempler på, hvor-
dan undervisningen kan gennemføres indenfor 
faghæftets temaer og faglige synsvinkler. faghæf-
tet opfordrer til kontinuerlig evaluering af sund-
hedsundervisningen, så elevernes læring kvalifice-
res og lærerkompetencerne udvikles.
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