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Indledning
I et samfund med stor fokus på sundhedsfremme på mange forskellige niveauer, både
politisk, institutionelt, i familien og det enkelte individ, er det som nationalt videncenter for
sundhed, kost og motion KOSMOS (www.vicekosmos.dk) relevant at forholde sig til,
hvordan det står til med sundhedsundervisningen på landets læreruddannelser.
Lærerne i folkeskolen skal varetage en almendannelse af eleverne herunder, at eleverne
får mulighed for at udvikle handlekompetence ”…fremme den enkelte elevs alsidige
udvikling” (Folkeskolens formål § 1).
I gennem tidligere og gennemførte KOSMOS-projekter1 herunder i forbindelse med
efteruddannelse af lærere er det blevet tydeligt, at der er et stort behov for viden om,
kendskab til, få en forståelse af samt teoretisk og praktisk erfaring med Faghæfte 21 –
mere specifikt en sundhedsfremmende undervisning. Grunden til denne øgede fokusering
skyldes først og fremmest, at flere kommuner og dermed folkeskoler efter
kommunalreformen januar 2007 har fået til opgave at lave politikker, strategier og
handlingsplaner på områder inden for eks. sundhedsområdet, og dermed ønsker flere
skoler en opkvalificering på sundhedspædagogiske områder.
Erfaringer og oplevelser som undervisere på læreruddannelsen og konsulenter i KOSMOS
har indsamlet viser en tendens til, at der sker en større eller mindre grad af nedprioritering
i undervisning af det timeløse fag, faghæfte 21 ”Sundheds- seksualundervisning og
Familiekundskab” på læreruddannelsen.
Med dette projekt ønsker vi at lave en national kortlægning og undersøgelse af, hvordan
det står til med sundhedsundervisningen på landets læreruddannelser. Dermed bliver
formålet med udviklingsarbejdet, at kortlægge status og synliggøre, hvorledes det timeløse
fag faghæfte 21 – herunder sundhed varetages på læreruddannelserne.
Kortlægningen og undersøgelsen skal være med til at give KOSMOS et billede af, hvordan
KOSMOS som nationalt videncenter kan være med til at byde ind med samt udvikle nye
tiltag på læreruddannelserne i landet i forhold til arbejdet med faghæfte 21.
Som led i arbejdet med ansøgning til projektmidler i KOSMOS regi har vi i projektgruppen
formuleret nedenstående forskningsspørgsmål som danner udgangspunkt for
kortlægningen og udviklingsarbejdet:




Hvad siger bekendtgørelsen for læreruddannelserne omkring de timeløse fag?
Hvordan udmøntes bekendtgørelsen på hver enkelt læreruddannelse? Herunder
hvad siger de enkelte studieordninger?
Har de etablerede UC’er en fælles strategi på området?

1

Her henvises til følgende projekter: a) ”Spot på fysisk aktivitet” – et materiale omkring sundhedsundervisningen i
folkeskolen, b) ”GO-active”, c) ”Mig og mine vaner”, d) ”Sundhedsfremmende skoler i Silkeborg Kommune”
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Hvordan anvendes den eksisterende litteratur på området: ”Den
sundhedsfremmende skole”, ”Play Spot” mm.?
Hvilke overvejelser gør ledelsen på læreruddannelserne om sundhedsundervisning
i læreruddannelsen?
Hvordan opfattes sundhedsundervisning af underviserne på læreruddannelserne?
Hvis ansvar er det?
Er sundhed en almen lærerkompetence?
Hvordan oplever de lærerstuderende den eksisterende og/eller ikke eksisterende
sundhedsundervisning på læreruddannelsen?
I de tilfælde hvor læreruddannelsen tilbyder sundhedsundervisning fungerer det
som et tilbud til de lærerstuderende eller er det et ”skal-kursus”?
Hvordan bruger de lærerstuderende det timeløse fag - faghæfte 21, når de kommer
i praktik eller får et lærerjob?

Baggrund for kortlægning
Sundhedsstyrelsen stod i 2004 bag en undersøgelse af: Formidling af sundhed - En
undersøgelse af undervisning i sundhed på lærer- og pædagogseminarier.
Analyseinstituttet Rambøll Management foretog undersøgelsen og udarbejdede en
rapport, der bl.a. gav en del anbefalinger til, hvordan man på forskellige niveauer kunne
fremme undervisningen i sundhed på landet seminarier.
 Et nationalt/ministerielt niveau
 Et lokalt/institutionelt niveau

Undersøgelsen i 2004 blev udarbejdet, hvor der i lov og bekendtgørelsen om
Læreruddannelse 1998 ikke specifik var formuleret, hvordan sundhedsundervisning i
uddannelsen skulle foregå. Loven bliver revideret i 2004 dog ikke i § 9 læreruddannelsen
Der stod:
§ 9 I forbindelse med seminariets tilrettelæggelse af uddannelse, jf. § 20 (andre regler),
skal det sikres:
5) at de studerende kommer til at arbejde med folkeskolen obligatoriske emner, jf. § 7 i lov
om folkeskolen (læs de timeløse fag)
Rambøll rapporten har dannet udgangspunkt for dette KOSMOS projekt ”Sundhed i
læreruddannelsen – hvordan står det til?”. Vi har i projektgruppen taget afsæt i nogle af de
konkrete anbefalinger, der blev givet i 2004. Vi har ligeledes anvendt nogle af de samme
metoder i dataindsamlingen, og derved er det er blevet muligt at foretage en
sammenligning – en sammenligning af resultaterne fra 2004 sammenholdt med 2011.
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I bilagene som hører til denne afrapportering har vi samlet anbefalingerne fra Rambølls
rapport. De udvalgte anbefalinger fra rapporten tager kun afsæt i det som har relevans for
læreruddannelsen, da det er denne afrapporterings fokusområde.
Anbefalinger til nationalt/ministerielt niveau:
Det bør overvejes, om der skal ske en skærpelse af bekendtgørelsen for både
pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, hvor sundhed i bred forstand får en mere
central placering.
Anbefalinger til et lokalt/institutionelt niveau:
Lærere og pædagoger som rollemodeller og sundhedsformidlere. Børn og unge tilbringer
en forholdsvis stor andel af hverdagen med lærere og pædagoger, og det stiller lærere og
pædagoger i en unik position i forhold til at præge og påvirke børn og unge. Fremme ”best
practice” og arbejde med sundhedsprojekter.
Med afsæt i Rambøll rapporten og vores KOSMOS ansøgning har vi i denne
afrapportering af projektet med titlen ”Sundhedsundervisning i læreruddannelsen –
hvordan står det til?” valgt følgende undersøgelsesfelter i forhold til at komme med både
en status 2011 og nye anbefalinger.
Rambøll rapporten

KOSMOS projekt

Formidling af sundhed – En undersøgelse
af undervisning i sundhed på lærer- og
pædagogseminarier

Sundhedsundervisning i læreruddannelsen
– hvordan står det til?

Kortlægning – gennemgang af
studieordning, 2004

National gennemgang af bekendtgørelsen
og udmøntning heraf i form af kurser til ”de
timeløse fag - faghæfte 21”, 2010/2011

Anbefalingerne til hhv. sundhedsstyrelsen,
læreruddannelser mm.

Møde med Sundhedsstyrelsen på vegne af
de anbefalinger/opgaver som
sundhedsstyrelsen fik i Rambøll rapporten
Telefoninterviews med udvalgte2
uddannelsesledere eller ansvarlige
koordinatorer for kurser i ”de timeløse fag –
faghæfte 21”, 2010/2011

2

Med udvalgte mener vi de tre UC’er (herunder læreruddannelser) som vi i projektgruppen repræsenterer. VIA UC –
læreruddannelsen i Silkeborg, UC SJ – læreruddannelsen Roskilde/Holbæk og UC Syddanmark – læreruddannelsen
Haderslev.
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Spørgeskemaer til udvalgte3
lærerstuderende
Perspektivering til næste projektår

Metode/dataindsamling
Dataindsamlingen består af tre undersøgelsesfelter:
 En national gennemgang af bekendtgørelsen, hvor der undersøges udmøntning af
faghæfte 21 på alle læreruddannelser i landet.
 Telefoninterviews til uddannelsesledelse i læreruddannelserne hhv. i Silkeborg,
Haderslev og Roskilde/Holbæk
 Spørgeskemaer til lærerstuderende hhv. i Silkeborg, Haderslev og
Roskilde/Holbæk.
Desuden er der afholdt møde med Sundhedsstyrelsen i et forsøg på at komme i dialog
omkring anbefalingerne fra Rambøll rapporten fra 2004. Vi har som projektgruppe under
det nationale videncenter KOSMOS stor interesse i, at få skabt grobund for et evt.
samarbejde i forhold til en evt. national strategi for sundhedsundervisningen på såvel
læreruddannelser som i folkeskolen.

I gennemgangen af bekendtgørelsen har vi været i kontakt med hver enkelt
læreruddannelse enten via mailkorrespondance eller telefonisk kontakt med de ansvarlige
for kursusudbydelse og informative data herom (Se bilag: Udmøntning af det timeløse fag
– faghæfte 21). Undersøgelsen af udmøntningen er inspireret af den kortlægning som
Rambøll lavede i 2004. Et af de vigtige parametre for vores indsamling af data har været
at få indblik i og adgang til de konkrete kursusopslag og dokumenter som er udfærdiget på
læreruddannelserne i forbindelse med deres udbydelse af det timeløse fag. Vi er
interesseret i at få kendskab til udmøntningen af kurset – og her tænkes specifikt på
kursets indhold, omfang, form, organisering, tilmelding mm. Der er taget kontakt til alle 17
læreruddannelser og det er kun i et enkelt tilfælde, at vi har vi fået anbefalet en
kontaktperson for kurser, hvor der ikke er fremkommet dataoplysninger omkring
udmøntningen.
Derudover ønskes der som tidligere skitseret også kontakt til udvalgte UC’er herunder
både uddannelsesledere og studerende. De udvalgte UC’er er valgt med afsæt i
projektgruppens geografiske tilhørsforhold, hvilket betyder, at det er UC Sjælland, VIAUC
og UC Syddanmark.
3

Se ovenstående fodnote
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De planlagte telefoninterviews tager afsæt i en struktureret spørgeguide. (Se bilag:
Spørgeguide m. udtalelser/svar). Der er foretaget endnu en udvælgelse inden for hver af
de tre UC’er, således at det blev udannelsesledere fra hhv. Holbæk, Silkeborg og
Haderslev som udtaler sig i forhold til tematikken omkring sundhedsundervisningen på
deres ”egen” læreruddannelse. I Haderslev er respondenten ikke uddannelsesleder, men
praktikleder med særligt ansvar for de frivillige kurser. Grundet manglende respons fra
respondenterne, valgte vi at sende spørgsmålene elektronisk til hver enkelt
uddannelsesleder, så de dermed kunne forberede sig på svar. Herefter blev der foretaget
et interview, et telefoninterview samt modtaget en skriftlig besvarelse uden uddybende
interview.
Desuden gennemførtes der en spørgeskemaundersøgelse blandt de lærerstuderende, der
har fået tilbudt sundhedsundervisning på de tre udvalgte læreruddannelser.
Sundhedsundervisningen tilbydes på forskellige årgange på de tre forskellige UC’er. (Se
bilag: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, Sundhed på Læreruddannelsen).
Survey x-act undersøgelsen er anonym og elektronisk. Der er opnået i alt 196 besvarelser.
Spørgeskemaundersøgelsen er stillet centralt fra UC Syddanmark.
I svar kategorierne til spørgeskemaet er kun indsat mulighed for at studere på Holbæk,
Silkeborg og Haderslev. Studerende fra Roskilde manglede en svarkategori, hvilket kan
påvirke svarene herfra.
Tidspunktet for udsendelse af spørgeskemaet kan have afgørende betydning, da den ikke
er tænkt ind i et læringsforløb, men er udsendt i forhold til dataindsamling for dette projekt.
På baggrund af Rambøll rapporten fra 2004 inviterede en fra projektgruppen sig til et
møde med tre ansatte fra sundhedsstyrelsen. Samtalen tog afsæt i de anbefalinger fra
2004, samt en generel dialog om dette projekt.

Kortlægning
Bekendtgørelsen og udmøntningen af Faghæfte 21
I tabellen over udmøntningen (se bilag: Kortlægning over udmøntningen af det timeløse
fag Faghæfte 21 på landets læreruddannelser) ses i tredje kolonne først og fremmest, at
alle læreruddannelser i landet bruger den officielle ”bekendtgørelse om uddannelse til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen4” som afsæt og baggrund for arbejdet med
kurser i det timeløse fag – faghæfte 21. Overordnet set virker bekendtgørelsen som et
godt både fagligt, pædagogisk og didaktisk afsæt for et alsidigt og kvalificeret kursusforløb
for lærerstuderende. En af anbefalingerne fra Rambøll rapporten fra 2004 var, at der på
landets læreruddannelser skulle oprettes et egentlig sundhedsfag, som kunne ske ved at
gøre kurset i faghæfte 21 obligatorisk og en sådan ændring i bekendtgørelsen kræver en
4

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137397.
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dialog med undervisningsministeriet. Via vores undersøgelse ses, at der endnu ikke er
taget beslutninger herom.
Den gældende bekendtgørelse skal sikre et fælles afsæt, hvor læreruddannelserne skal
leve op til de CKF’er (indhold) og de mål som bekendtgørelsen for de timeløse fag
foreskriver. I vores undersøgelse er det også meget tydeligt, at alle læreruddannelser i
deres studieordninger direkte henviser til den konkrete bekendtgørelse for de timeløse fag.
Med afsæt i det som bekendtgørelsen foreskriver, er det op til det enkelte UC eller hver
enkelt læreruddannelse at omsætte og sammensætte et kursus. I vores undersøgelse ses
der store forskelle på, hvordan selve kurset udmøntes. Det gælder fra såvel UC til UC som
fra læreruddannelse til læreruddannelse. Der er i alt 7 UC’er fordelt ud over landet og kun
et af disse UC’er (UC Nordjylland – herunder læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring) som
har valgt at have ens/fælles strategi/udmøntning af kurset. Derudover har to
læreruddannelser (læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum) ud af i alt fire
læreruddannelser hos VIA UC samt to læreruddannelser (Holbæk og Trekroner) ud af tre
læreruddannelser hos UC Sjælland også valgt at have ens/fælles strategi/udmøntning af
kurset. Dermed kan vi via denne opgørelse konkludere, at der i alt er 13 forskellige
strategier/måder, hvorpå kurset udmøntes på de i alt 17 læreruddannelser. Forud for
denne undersøgelse, var det vores forestilling, at vi via oplysninger fra diverse
kursusopslag let og overskueligt kunne danne os et overblik over udmøntningen af
kurserne fra de forskellige læreruddannelser. Dertil må vi sige, at det faktisk jf. vores
undersøgelse kolonne 4 nærmest har været en umulig proces at lave nogle fælles
overskrifter og inddelinger i forhold til udmøntningen, netop fordi hver enkelt
læreruddannelse og UC meget forskelligt forvalter denne opgave i forhold til de timeløse
fag. Vi har i det omfang det har været muligt opdelt udmøntningen i overskrifter som:







Indhold
Form
Omfang
Organisering
Udbydelse
Tilmeldingsprocedure.

I og med udmøntningen af det timeløse fag er så forskelligt, vil de studerende på landets
læreruddannelser komme ud med meget forskellige vilkår og kompetencer i forhold til at
varetage opgaven omkring implementeringen af faghæfte 21 i folkeskolen.

Interviews
Ved at respondenterne fik tilsendt spørgsmålene før interview, fik de mulighed for at
forberede sig på svarmulighederne. Det kan give usikkerhed i svarene fra respondenterne.
Til gengæld fik vi en svarprocent på 100 %.
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KOSMOS er interesseret i at få indsigt i, hvilke overvejelser ledelsen på de enkelte
læreruddannelser gør sig om ”de timeløse fag” og i dette projekt specifikt faghæfte 21
herunder den sundhedsundervisning uddannelsesinstitutionen tilbyder de studerende. I
interviewet ønsker vi også at få kendskab til, hvordan sundhedsundervisning og faghæfte
21 opfattes som fag af de undervisere, som er tilknyttet de tre UC’ers læreruddannelser.
Det ses, at sundhedsundervisningen varetages af forskellige faglærere samt at det ofte er
udvalgte/selvvalgte personer med specifikke kompetencer og interesse i sundhedsfeltet
der varetager kurset. På to læreruddannelser er der oprettet et team af undervisere, som
varetager kursus i det timeløse fag. Fordele ved teamdannelse kan være, at de
studerende ser, at det ikke nødvendigvis er idrætslærere, biologilærere eller lærere der
underviser i hjemkundskab, der skal varetage det timeløse fag i skolen, men at det er
vigtigt at alle linjefag og dets undervisere indgår og tager ansvar i det
sundhedsfremmende arbejde. Ulempen kan være, at undervisere både på
læreruddannelsen og i skolen kan have tilbøjelighed til at fokusere ensidigt på
sundhedsbegrebet på grund af manglende indsigt i og interesse for i faghæfte 21.
Umiddelbart er der forskel på svarene m.h.t. interessen fra de enkelte undervisere på
læreruddannelserne for at undervise i faghæfte 21. Et uddannelsessted udtrykker med et
klart nej, at der ikke er interesse for at varetage denne opgave. De to andre
læreruddannelser svarer, at der er en fast stab/team, som varetager undervisningen, hvor
ildsjæle er drivkraften. Ydermere udtrykker en af læreruddannelserne, at der fornemmes
en generel opbakning til faget og undervisningen heraf.
Yderligere udtrykker en af respondenterne, at han ser sundhed som noget, der skal
varetages i alle fag og dermed af alle undervisere på læreruddannelsen. Dette lyder som
en ganske fornuftig tilgang til faghæfte 21’s udmøntning og ”ligner” dermed også den
tankegang som folkeskolerne også anvender/ burde anvende. Det eneste problem, der
kan være med denne udtalelse er blot, hvordan uddannelsesinstitutionen sikrer, at de
studerende i alle deres linjefag stifter bekendtskab med og møder koblingen mellem det
enkelte linjefag og faghæfte 21.
Samlet udtrykker ledelsespersonerne ikke bekymring om sundhedsundervisningen i
læreruddannelsen, men mener at opgaven bliver løftet tilfredsstillende i forhold til
bekendtgørelsen og ingen af uddannelserne har visioner for en opkvalificering af området.
Dette kan være et udtryk for, at ledelsen ikke kender til evalueringen af området eller at
der ikke er foretaget en lignende på det enkelte uddannelsessted. Det er også en
mulighed, at det ikke er et vigtigt område for dem, og derfor ikke har visioner om udvikling
eller profilering af sundhedsundervisningen på det enkelte uddannelsessted.
Som led i vores ansøgning udfærdigede vi nogle hypoteser omkring;
sundhedsundervisningen status og tilstand – og i en af hypoteserne antager vi: at de
timeløse fag har det svært både i folkeskolen og på læreruddannelsen.
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Ovenstående hypotese er ikke stillet som et decideret spørgsmål til de tre respondenter i
spørgeguiden. Alligevel mener vi, at kunne analysere os frem til, at faget har svære
betingelser på de tre læreruddannelser – især, hvis der her ses på de kortfattede svar som
respondenterne gav i forhold til læreruddannelsens vision på området. Omvendt udtrykker
alle tre respondenter, da de bliver spurgt, at der altid er studerende som vælger at skrive
deres bacheloropgave med afsæt i sundhedstematikker.
På to af læreruddannelserne arbejdes der med en sammentænkning af
sundhedsundervisning som led i det tværprofessionelle element. Dette er med til at sikre
et højt deltagerantal, da de studerendes deltagelse på kurset er obligatorisk og dermed
mødepligt. I Haderslev oplyses det, at der ca. deltager 1/3 af studerende på en årgang i
kurset ”De timeløse fag”.
På campusserne er det hovedsagelig kantinerne, der nævnes som forum med fokus på
sundhed.

Spørgeskemaundersøgelse
Metoden Survey x-act virker ved at distribuere et link til spørgeskemaundersøgelsen til
hold som har haft mulighed for at deltage i sundhedsundervisning. Således er det ikke
muligt at vide, hvor mange der egentligt har modtaget linket, kun hvor mange, der har
forsøgt at følge linket, og hvor mange der har gennemført besvarelsen.
På læreruddannelsen i Holbæk fik 250 studerende tilsendt mail om deltagelse i
spørgeskemaundersøgelsen, i Silkeborg fik 107 studerende tilsendt linket og i Haderslev
var der 420 studerende, der potentielt kunne have modtaget sundhedsundervisning. Dette
fordelte sig således; 41 i Haderslev, 79 fra Holbæk/ Roskilde og 60 i Silkeborg og gav
tilsammen 180 respondenter. Heraf gennemførte 158 hele skemaet og 38 gav svar på
nogle spørgsmål.
Af spørgeskemaerne ses det, at de lærerstuderende på de tre læreruddannelser anser 93
% af respondenterne i høj grad eller i nogen grad sundhed for en almen lærerkompetence.
Dette til trods svarer 37 %, at de slet ikke føler sig kompetente til at undervise i sundhed i
folkeskolen.
36,4 % af de adspurgte lærerstuderende har kendskab til faghæfte 21, og 63,6 % kender
ikke til faghæfte 21.
31,1 % af de lærerstuderende svarer, at de anvender sundhedsundervisning, når de
kommer i praktik, hvorimod 46,9 % svarer, at de slet ikke anvender sundhedsundervisning
i deres praktik.
Sundhedsundervisningen på læreruddannelsen opleves spændende og relevant af 28,4 %
af respondenterne, 21 % svarer hverken/eller og 11,7 % er uenige i udsagnet.
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20,4 % af de lærerstuderende svarer, at sundhedsundervisningen giver dem større viden
om, hvordan man kan arbejde med sundhed i praksis, 25,9 % svarer hverken/ eller og
13,6 % er uenige.
At ca. 63,6 % af de studerende ikke kender til faghæfte 21 og at knap halvdelen ikke
underviser i det i praktikken, er vel ikke overraskende i og med at
sundhedsundervisningen ikke er obligatorisk på de udvalgte læreruddannelser.
Sammenholdes disse svar med, at sundhedsundervisningen på læreruddannelsen
opleves spændende og relevant af 28,4 % af respondenterne og at 20,4 % faktisk svarer,
at sundhedsundervisningen giver dem en større viden om, hvordan man kan arbejde med
sundhed i praksis er der basis for at konkludere at undervisningens kvalitet er ok.
Ligeledes har de interviewede nøglepersoner givet udtryk for, at der hvert år skrives
BAopgaver med sundhed som omdrejningspunkt – dette kunne tages som tegn på, at der i
selve sundhedsundervisningen dukker relevante problemstillinger op som de studerende
ønsker at fordybe sig i.
En del studerende nævner linjefaget idræt som det fag, der sætter fokus på sundhed
(omkring 50 respondenter) desuden nævnes hjemkundskab ofte. Fokus på sundhed i
linjefagene oplever 33,2 % af respondenterne, hvorimod 52,8 % svarer, at de ikke oplever
fokus på sundhed i linjefaget.
En del af respondenterne benytter sig af at kunne kommentere sundhedsundervisningen
på læreruddannelsen. Kommentarerne kan deles i op i temaer (se bilag: Resultater fra
spørgeskemaundersøgelsen, Sundhed på Læreruddannelsen).
Respondenterne kommenterer, at der ikke er særlig megen sundhedsundervisning på
læreruddannelsen og skriver, at de slet ikke har stiftet bekendtskab med faghæfte 21 på
studiet.
Og af nedenstående kommentar ses det, at enkelte studerende oplever slet ikke at være
blevet tilbudt sundhedsundervisningen.
Jeg er ikke blevet tilbudt sundhedsundervisning i mit lærerstudie, hvilket jeg da synes er
ærgerligt, for det ville jeg godt have haft med mig derfra, da jeg synes, at det er forholdsvis
vigtigt at formidle! (Citat fra spørgeskemaundersøgelsen).
Dette kan synes mærkeligt idet, at det netop er de studerende som har fået udbudt
Sundhedsundervisning, som har fået tilbud om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen.
Jeg er helt overrasket over, at der er et faghæfte om sundhed. Det har givet mig
anledning til at kigge alle faghæfterne igennem.(Citat fra spørgeskemaundersøgelsen).

11

Flere respondenter mener, at sundhedsundervisningen bør være obligatorisk for
lærerstuderende. Der nævnes ligeledes at uanset hvilket linjefag, der undervises i bør
sundhed inddrages.
Sundhedsundervisningen bør være obligatorisk for lærerstuderende. Jeg mener både det
burde være et obligatorisk særskilt kursus og jeg mener samtidig det burde inddrages i
undervisningen på de øvrige linjefag i væsentlig højere grad. Det er for mig at se ulogisk at
man kan blive lærer uden at stifte bekendtskab med dette emne, når man samtidig tænker
på at det er noget vi er forpligtet til at undervise i, i skolen. (Citat fra
spørgeskemaundersøgelsen).
Og en anden skriver:
Uanset hvilket linjefag man har, så er sundhed relevant i forhold til samfundsudviklingen i
forhold til fedme. (Citat fra spørgeskemaundersøgelsen).
Andre af respondenterne underbygger deres svar i forhold til, at sundhed bør være en
almen lærerkompetence, og at de som lærerstuderende finder lærerens rolle som
sundhedsformidler væsentlig.

Det er meget vigtigt, at eleverne bliver bevidste om sundhedens betydning for deres krop,
liv og læring. Men mange undervisere på seminariet har slet ikke den nødvendige viden,
interesse, gejst (krop til spejling) til at kunne videreformidle de sundhedsmæssige
budskaber. Derfor er første skridt, at underviserne bliver uddannede, så hovedparten af
undervisningen på seminariet bliver gennemsyret af sundhedsaspektet på en for det
specifikke fag relevant måde. Inden da kan de studerende heller ikke højne deres niveau.
(Citat fra spørgeskemaundersøgelsen).
Pointen her kunne være, at det er vigtigt og væsentligt, hvem der varetager opgaven med
sundhedsundervisningen samt at den enkelte underviser på læreruddannelsen selv
besidder en ”form for” almen sundhedskompetence, hvor der skabes en naturlighed
mellem faghæfte 21 og linjefagene.

Sammenfatning og resultater af kortlægningen
I dette afsnit vil vi sammenfatte resultaterne af kortlægningen med vores hypoteser og
forskningsspørgsmål.
Som det ses af ovenstående kortlægning af bekendtgørelsen for læreruddannelserne
omkring de timeløse fag – faghæfte 21 forvaltes og udmøntes forskelligt på de enkelte
UC’er og læreruddannelser. Enkelte steder har man som UC skabt en fælles strategi.
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Vi har en hypotese om, at der eksisterer vidt forskellige tilgange til at forvalte
sundhedsundervisningen på læreruddannelsen nationalt set. Dette bekræftes af både
kortlægningen, interviews samt spørgeskemaundersøgelsen.
Med hensyn til hvilke overvejelser gør ledelsen på læreruddannelserne om
sundhedsundervisning i læreruddannelsen har vi i denne kortlægning via lederne fået
kendskab til undervisernes syn på og opfattelse af sundhedsundervisning på
læreruddannelserne. Vi har ligeledes fået kendskab til, hvordan opgaven forvaltes. For at
opnå et mere uddybende billede af kortlægningen ville det have været en fordel, at vores
interviews også havde underviserniveauet med.
Det forventes, at ledelsen på hver enkelt grunduddannelse ikke er opmærksom på status
om sundhedsundervisning i læreruddannelsen.
Det forventes, at de steder hvor sundhedsundervisningen prioriteres højt er der, hvor der
er en ildsjæl til at være tovholder (ligesom i folkeskolen).
Da interviewene ikke blev gennemført efter hensigten har vi ikke opnået så fyldestgørende
svar som ønsket. Og dette gør, at nogle hypoteser og forskningsspørgsmål er vanskelige
at svar entydigt på. Dog mener vi at kunne uddrage, at status og høj prioritering kan
skyldes en fælles strategi omkring udmøntningen. Dette skaber kontinuitet og
sammenhæng i at løse opgaven omkring de timeløse fag. Denne sammenfatning er ikke
overraskende, da en systematisk og ambitiøs indsats på forskellige niveauer (ledelse og
undervisere/ildsjæle) højner kvaliteten, giver status og betyder højere prioritering af
sundhedsundervisningen.
Det forventes, at de lærerstuderende ikke har kendskab til de timeløsefag.
Det forventes, at de lærerstuderende ikke oplever de timeløsefag som noget obligatorisk
gennem deres uddannelsesforløb.
Er sundhed en almen lærerkompetence?
Gennem spørgeskemaundersøgelsen svarer de lærerstuderende, at de ser sundhed som
en almen lærerkompetence. De lærerstuderende som vælger at modtage kurset oplever
sundhedsundervisning på læreruddannelsen som givende. At have sundhed som almen
lærerkompetence kan synes som et ambitiøst mål jf. vores kortlægning. En af vejene til at
opnå dette mål kunne være en sundhedsundervisning af høj kvalitet baseret på ny viden i
koblingen mellem teori og praksis.
I de tilfælde hvor læreruddannelsen tilbyder sundhedsundervisning som en del af det
tværprofessionelle element fungerer det som et ”skal-kursus”. At lave obligatoriske kurser i
de timeløse fag kunne yderligere være med til at styrke målet om sundhed som almen
lærerkompetence ved at alle gennemgår uddannelse i sundhed.
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Ved at gøre sundhedsundervisningen obligatorisk opnås naturligvis også, at de
lærerstuderende får et kendskab til de timeløse fag – herunder faghæfte 21.
Spørgeskemaet giver svar på at omkring 31 % bruger det timeløse fag - faghæfte 21, når
de kommer i praktik, men hvordan undervisningen varetages giver spørgeskemaet ingen
svar på, da spørgeskemaet ikke giver mulighed for en yderligere uddybning.
I en af vores hypoteser formulerede vi os således: De timeløse fag har det svært på
læreruddannelsen. Med svært mener vi i denne kontekst, at faghæfte 21 og
undervisningen i sundhed rummer en del kompleksiteter i forhold til varetagelsen på
læreruddannelsen. Som det ses i vores kortlægningsresultater afspejler UC’ernes vidt
forskellige tilgange til: indhold, form, omfang, organisering, udbydelse og
tilmeldingsprocedure. I forhold til de studerendes udsagn ses kompleksiteten i det svære
ved: manglende kendskab til kursus, bevidst fravalg af kursus, traditionel holdning til, i
hvilke fag man møder og undervises i sundhed, mangler synlig sundhedsperspektiv i
linjefagene.
I forhold til ovenstående problematik omkring kompleksitet i forhold til
sundhedsundervisningen tyder det blandt andet på at en brobygning mellem kurset og de
lærerstuderende ville være frugtbar. Herved kunne man som uddannelsessted komme de
studerende i møde ved etablering af en tydelig strategi og prioritering af
sundhedsundervisningen idet vi ser en manglende overensstemmelse mellem ord og
handling fra de lærerstuderende i forhold til deres ønsker om sundhedsundervisning og
tilslutningen til kurserne.
Hvordan den eksisterende litteratur på området anvendes har vi ikke i denne kortlægning
valgt ikke at finde svar på. Dette spørgsmål bliver i stedet en del vores næste projekt, hvor
vi ønsker at undersøge ”Tværprofessionelle sundhedsstrategier på læreruddannelsen –
med afsæt i innovativ og faciliterende sundhedsundervisning.”

Anbefalinger
Vi vil i dette afsnit på baggrund af kortlægningens resultater anvende samme systematik
som Rambøll rapporten. Vi mener, at vores kortlægning kan være med til at vurdere status
på Rambøll rapportens anbefalinger fra 2004. Således skal dette ses som et forsøg på ud
fra status at opdatere anbefalinger anno 2011.

Anbefalinger til nationalt/ministerielt niveau
Skærpelse af bekendtgørelsen og udmøntningen
Som projektgruppe har vi ikke på dette niveau en direkte indflydelse, men vi kan med
vores rapport gøre opmærksom på, at der ligger et vigtigt arbejde i at implementere den
skærpelse i bekendtgørelsen i Læreruddannelsen 2007, som Rambøll rapporten i 2004
anbefalede.
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I forhold til læreruddannelsen kunne det være i form af:
•

•
•

Forankring af de timeløse fag i det tværprofessionelle element eller som et
selvstændigt obligatorisk kursus, således at samtlige studerende, ikke kun særlige
linjefag, modtager undervisning i de timeløse fag, herunder sundhed
Fælles strategi for minimum timeforbrug for de timeløse fag
Skærpelse af et sundhedsfagligt/pædagogisk indhold eller perspektiv for de
timeløse fag med stærk tilknytning til praksis (evt. i praktik, skoleovertagelse,
bacheloropgave)

Dialog med uddannelseslederne
Der bør indledes en dialog med uddannelseslederne om sundhedstemaets placering på
læreruddannelserne. Denne dialog kunne forholde sig til både værdibaserede samt
strukturelle spørgsmål som:




Hvordan sikres at alle lærere uddannes med sundhed som en almen
lærerkompetence?
Hvordan kan temaet sundhed få en mere central placering på uddannelserne?
Hvordan kan undervisning i sundhed integreres i uddannelsen uden at dette ville
føre til yderligere krav til uddannelserne?

Denne dialog kan dels ske ved, at vi som projektmedarbejdere retter henvendelse til
uddannelseslederne, og at Læreruddannelses faglige foreninger tager sundhedstemaet op
som fokusområde.
Udvikling af konkrete redskaber og materialer
Rambøll rapporten anbefalede i 2004 at der udarbejdes en national materialebank til
sundhedsfremmende undervisning. Denne anbefaling er der ikke taget hånd om, men vi
mener stadig at kunne se værdien af et sådan initiativ. I vores daglige arbejde som
nationalt videncenter oplever vi efterspørgsel efter konkrete redskaber og materialer, der
understøtter lærernes arbejde med Faghæfte 21.
 Etablering af national materialebank (sundhedsmaterialer til folkeskolen og
læreruddannelsen) under det nationale videncenter KOSMOS

Anbefalinger til et lokalt/institutionelt niveau
Det er vores vurdering, at de lærerstuderende er af den opfattelse, at der et behov for at
arbejde med en bevidstgørelse om, at de har unikke muligheder som lærere for at påvirke
børns og unges sundhedsadfærd fagligt og pædagogisk. Det er derfor væsentligt, at
denne bevidstgørelse sker gennem hele uddannelsen.
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Lærere som rollemodeller og sundhedsformidlere
 Udbydelse af et selvstændigt obligatorisk kursusforløb, hvor der sættes fokus på
læreres funktion i det sundhedsfremmende arbejde i skolen.
 Lærere skal bevidstgøres om både deres egen adfærd i relation til sundhed og
hvordan de påvirker elever.
Institutionen som sundhedssetting
 Øget sundhedsfremmende fokus på den enkelte institution via facilitering af en
sundhedskultur (fysiske rammer, pauser, indhold i undervisning,
ledelsesforvaltning, forplejning)

Perspektivering
Vores kortlægning peger ligesom Rambøll rapporten i 2004 på, at
sundhedsundervisningen ikke har en central placering, men så at sige befinder sig midt i
mellem læreruddannelsens linjefag og udbudte kurser. Undervisning i sundhed varetages
stadig i overvejende grad af linjefagene hjemkundskab, idræt, biologi og lignende, hvilket
også betyder, at det timeløse fag ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”
i mindre grad har en selvstændig position på læreruddannelsen. Trods ændret
bekendtgørelse med LU2007 vedr. de timeløse fag, findes der stadig barrierer for at styrke
undervisningen i sundhed. Den måde, hvorpå uddannelsen er struktureret nu og det
nuværende timeantal, giver stadig ikke megen plads til en styrkelse af undervisning i
sundhed.
Perspektivet må derfor være at sundhedstemaet og sundhedsemner samt faghæfte 21 i
højere grad kommer i fokus på læreruddannelsen fx ved:
 Tværprofessionelle samarbejder på campus niveau
 Arbejde med sundhed gennem innovation og entreprenørskab
 Krav om deltagelsespligt til undervisningen i de timeløse fag
- øget formelle krav til de studerende
- øget brug af sundhedsfaglige eksperter
- øget brug af praktikere


Tilbud til studerende om yderligere fordybelse i sundhed, som giver en lærerpersonlig
sundhedsprofil



Kompetenceudvikling gennem efteruddannelse af underviserne på læreruddannelsen
og i folkeskolen
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Bilag ”Sundhed i læreruddannelsen – hvordan står det til?”
Opsamling over Rambøll rapportens undersøgelsesområder
Overordnet set skal der i undersøgelsen ske en kortlægning, analyse og vurdering af
sundhedsområdets omfang og indhold på lærer- og pædagoguddannelser samt de
holdninger og barrierer, der kan være i forhold til at sikre, at lærere og pædagoger bliver i
stand til at formidle viden om sundhed videre til børn. Der har været tre
undersøgelsesområder.
• Der skal ske en kortlægning af sundhedsundervisningen på lærer- og
pædagogseminarierne blandt andet af sundhedsemnets placering i undervisningen, krav til
undervisningen, emner i undervisningen, sammenhæng med andre temaer etc.
• Der skal gennemføres en undersøgelse af holdninger til sundhedsundervisningen blandt
andet af holdninger til sundhedsundervisningen, relevante emner inden for sundhed,
barrierer for inddragelse af sundhedsemner i undervisningen etc.
• Der skal gennemføres en undersøgelse af lærer- og pædagogstuderendes oplevelse af
sundhed i undervisningen – blandt andet af, om de studerende føler sig klædt på til at
undervise om sundhed, emner som de studerende oplever som relevante, viden om
sundhed etc.?
Endelig er et vigtigt element i undersøgelsen at pege på muligheder for at styrke
undervisningen i sundhed og få skabt mere opmærksomhed omkring sundhedsemner på
seminarierne. (Rambøll 2004 s.3)

Rambøll rapportens anbefalinger
I udgangspunktet vil vi fremlægge vores anbefalinger i forhold til to niveauer: et
nationalt/ministerielt niveau og et lokalt/institutionelt niveau. Derefter vil vi operationalisere
vores anbefalinger i forhold til opgaver, som vi vurderer, at Sundhedsstyrelsen har i forhold
til at føre anbefalingen ud i livet.
På baggrund af undersøgelsens resultater vil Rambøll Management anbefale
følgende:

Anbefalinger til nationalt/ministerielt niveau
Skærpelse af bekendtgørelser for pædagog- og læreruddannelsen
Det bør overvejes, om der skal ske en skærpelse af bekendtgørelsen for både
pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, hvor sundhed i bred forstand får en mere
central placering.
I forhold til læreruddannelsen kunne det være i form af:
• Oprettelsen af et egentligt sundhedsfag i læreruddannelsen. Dette kunne ske ved at gøre
faget ”Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab” til et obligatorisk kursus for
alle på læreruddannelsen
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• Skærpelse af et sundhedsfagligt indhold for de timeløse fag
• Forankring af de timeløse fag i ét fagområde, således at et fagområde/faggruppe
ansvarliggøres for at samtlige studerende, ikke kun særlige linjefag, modtager
undervisning i de timeløse fag, herunder sundhed og klasselærerfunktionen
• Præcisering af, at der bør arbejdes med sundhed – eksempelvis gennem tværfaglige
projekter – f.eks. i form af eksplicit krav om, at der skal være et sundhedsfagligt indhold i
mindst ét tværfagligt projekt eller skriftlig opgave i løbet af studietiden.
Opgave for Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har ikke nogen formel kompetence til at ændre ved bekendtgørelsen
for pædagog- og læreruddannelsen, men det kunne være en idé at påbegynde en dialog
med Undervisningsministeriet vedr. en mulig ændring af bekendtgørelsen.
Dialog med rektorforsamlingen
Der bør indledes en dialog med rektorforsamlingen om sundhedstemaets placering på
pædagog- og læreruddannelserne. Denne dialog kunne forholde sig til spørgsmål som:
• Hvordan kunne temaet sundhed få en mere central placering på uddannelserne?
• Hvilken funktion har pædagoger og lærere i forhold til at formidle sundhed?
• Hvordan kunne undervisning i sundhed integreres i uddannelsen uden at dette ville føre
til yderligere krav til uddannelserne?
Denne dialog tjener et dobbelt formål: For det første har Sundhedsstyrelsen en mulighed
for så at sige at komme fra sidelinjen og iværksætte en åben debat, og samtidig give
udtryk for sine politiske prioriteringer og mål. Og for det andet vil dialogen i sig selv være
med til at øge rektorernes – og dermed også seminariernes – fokus og bevidsthed om
sundhed.
Opgaver for Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen bør indkalde til en strategikonference med rektorerne fra pædagog- og
læreruddannelsen. Dette kan ske som en fælles konference,men det ville være mest
hensigtsmæssigt at holde de to uddannelser adskilt, fordi det er to forskellige uddannelser
med forskellig faglig fokus.
Udvikling af en samlet strategi for pædagogernes og lærernes funktion
som sundhedsformidlere og rollemodeller
Det er for rektorer, undervisere og studerende ikke klart, hvilken rolle de kan spille i forhold
til at fremme sundhed. Der bør derfor udvikles en samlet
strategi, hvor det tydeliggøres:
• Hvordan Sundhedsstyrelsen ser pædagoger og lærere i det forebyggende
sundhedsarbejde?
• Hvordan hænger pædagogernes og lærernes funktion og rolle sammen med indsatsen
fra andre involverede aktører, som praktiserende læge,
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tandlæge, sundhedsplejerske, skolelæge etc.?
• Hvordan pædagoger og lærere kan arbejde med forebyggende sundhedsarbejde?
• Hvordan Sundhedsstyrelsen vil fremme pædagogers og læreres muligheder
for at arbejde med sundhedsformidling?
Opgaver for Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen bør udvikle en samlet strategi for, hvordan man ser pædagogernes
og lærernes funktion som sundhedsformidlere og rollemodeller.
Denne strategi bør sendes i høring hos relevante udvalg og forsamlinger. Dette kunne
være rektorforsamlingen, Sundhedsfaglærernes Forening, Sex
og Samfund etc.
Fremme best practice-arbejde med sundhedsprojekter
Der er seminarier, der arbejder målrettet med sundhed, eksempelvis ved at have etableret
en art videnscenterfunktion eller have konkrete projekter omkring sundhed. Dette positive
arbejde bør understøttes enten i form af midler, ved at formidle de gode erfaringer og
synliggøre de gode erfaringer.
Opgaver for Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen bør fremme best practice-arbejde med sundhedsprojekter. Dette bør
ske ved at give målrettede midler til de seminarier, der ønsker at arbejde med
sundhedsprojekter. Derudover bør Sundhedsstyrelsen formidle de gode erfaringer ved
eksempelvis at udgive et idékatalog med gode eksempler på, hvordan man kan arbejde
med sundhed på seminarierne eller institutioner og skoler.
Endelig bør Sundhedsstyrelsen overveje at udbyde en pris til gode sundhedsprojekter.
Relevante aktører kunne indstilles til en pris og Sundhedsstyrelsen kunne uddele en årlig
pris til seminarier, der har gjort noget særligt for at sætte sundhed på dagsordenen. Prisen
kunne uddeles ved en konference med ministeriel repræsentation.

Anbefalinger til et lokalt/institutionelt niveau
Lærere og pædagoger som rollemodeller og sundhedsformidlere
Børn og unge tilbringer en forholdsvis stor andel af hverdagen med lærere og pædagoger,
og det stiller lærere og pædagoger i en unik position i forhold til at præge og påvirke børn
og unge. På trods af at pædagogers og læreres primære formål med samværet med børn
og unge ikke er at fremme sundhed, sker der dog helt automatisk også en påvirkning og
prægning i forhold til sundhed og sund adfærd. Det er derfor på den ene side væsentligt,
at pædagoger og lærere er bevidste om både deres egen adfærd i relation til sundhed og
hvordan de påvirker deres brugere. Dette handler om at bevidstgøre pædagoger og lærere
om deres funktion som rollemodeller. På den anden side har både pædagoger og lærere
en unik mulighed for at påvirke børns og unges adfærd. Pædagogerne kan aktivt arbejde
med børns adfærd i aktiviteter med børn, mens lærere har mulighed for at tage dialogen
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med de unge i den konkrete situation. Dette handler om at bevidstgøre pædagoger og
lærere om deres funktion som sundhedsformidlere.
Det er Rambøll Managements vurdering, at særligt når det angår lærerne er der et behov
for at bevidstgøre om, at de har unikke muligheder for at påvirke børns og unges
sundhedsadfærd. Denne bevidstgørelse kan ske gennem eksempelvis regionale
konferencer om pædagogers og læreres funktion i det sundhedsfremmende arbejde eller
målrettet efteruddannelse til lærere og pædagoger.
Opgaver for Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen bør tage initiativ til regionale konferencer eller workshops med fokus
på pædagogers og læreres funktion i det sundhedsforebyggende arbejde. Disse
konferencer kunne arrangeres i et samarbejde med relevante fagorganisationer, som
eksempelvis idrætslærernes fagorganisation, sundhedsfaglæreres fagorganisation etc.
Formålet er at sikre en bred forankring. Sundhedsstyrelsen bør ligeledes tage initiativ til at
iværksætte målrettet efteruddannelse til undervisere på pædagog- og lærerseminarierne
med rollemodel og sundhedsformidling som tematisk omdrejningspunkt. Dette kan
ligeledes gøres i et samarbejde med relevante fagorganisationer.
Udvikling af konkrete redskaber og materiale
Undersøgelsen peger på, at både de studerende og rektorerne mangler viden om,
hvordan sundhed indgår og håndteres i hverdagen på institutionerne.
Det virker derfor oplagt at styrke undervisningen i sundhed ved at øge inddragelsen i
praksis. Det kan f.eks. ske med udgangspunkt i de studerendes
praktikforløb eller ved at inddrage eksterne gæstelærere i højere grad end nu. Derudover
kunne det være gennem oprettelse af en materialebank med konkrete materialer,
redskaber og metoder til, hvordan man kan arbejde med sundhed i institutionerne og på
skolerne.
Opgaver for Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen bør tage initiativ til at oprette en materialebank, hvor der formidles
relevant undervisningsmateriale, konkrete redskaber og metoder til, hvordan man kan
arbejde med sundhed i institutionerne og på skolerne. Dette bør ligeledes ske i et
samarbejde med relevante fagorganisationer.
Materialebanken bør både rette sig mod seminarierne, institutionerne og
skolerne.(Rambøll dec.2004 s.12)
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Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137397)

Bilag 7
Kurser i folkeskolens timeløse fag
2. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
2.1. Kursets identitet
Kurset sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab har et almendannende sigte
vedrørende undervisning i livsstil, levevilkår, identitet, eksistentielle spørgsmål og værdier i
grundskolens undervisning
2.2. Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig kundskaber og færdigheder på de fagdidaktiske og
fagmetodiske områder, som det timeløse fag omfatter, samt kompetence til at
a) tilrettelægge undervisning og diskussioner vedr. sundhed og seksualitet med respekt
for elevernes forforståelse, mangfoldighed og forskellige værdier,
b) arbejde med fagets emner og problemstillinger i tværfaglige sammenhænge,
c) tilrettelægge læringsforløb for elever med forskellige forudsætninger og i forskellige
faglige sammenhænge og
d) være i dialog med elever og forældre omkring mål for undervisningen i sundhed,
seksualitet og familiekundskab.
2.3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Indholdet er:
a) Sundhedspædagogik, tværfaglige, projekt- og problemorienterede arbejdsgange.
b) Undervisning med hensyntagen til en konkret målgruppes forudsætninger, behov og
alder.
c) Undervisning med udgangspunkt i seksualundervisningens særlige faglighed og
udfordringer.
d) Sundhedsfremmende undervisning baseret på et positivt, bredt og åbent
sundhedsbegreb med inddragelse af elevmedbestemmelse og handlekompetence.
e) Samarbejde internt i skolen samt inddragelse af parter uden for skolen.
f) Årsager og betydning i forhold til livsstilens og levevilkårenes sammenhæng med
sundhed, seksualitet og familieliv.
g) Sundhedsmæssige forhold på individniveau, herunder krop, kost, motion, rygning,
alkohol og stoffer, samspillet mellem sundhed og miljø og livsstils- og miljørelaterede
sygdomme.
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h) Værdier og levevilkår i Danmark set i lyset af historiske, flerkulturelle og
internationale perspektiver.
i) Familiekundskab, herunder samlivsformer.
j) Identitetsdannelse, herunder udvikling fra barn til voksen, drenge-/pigeroller,
fysiske/psykiske forandringer i pubertet, seksualitet set i forhold til følelser, værdier og
kønsroller.
k) Seksualitet, grænser, seksuelt relaterede sygdomme, familieplanlægning og
prævention.
l) Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, dets betydning for menneskets sundhed, også
med udgangspunkt i skolen som arbejdsplads.
m) Børns og unges rettigheder i familien, skolen og samfundet, herunder det virtuelle
rum.
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Kortlægning over udmøntningen af det timeløse fag Faghæfte 21 på landets
læreruddannelser

Professionshøjskole/ Læreruddannelsen Studieordning
University College

Udmøntning (indhold og
form)

UCC

Udbydelse og tilmelding
Kurset udbydes til 2. årgang og
foregår en gang om året. Kurset
er frivilligt og gennemføres med
80 % mødepligt.

Læreruddannelsen
Blaagaard/KDAS

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Tilmeldingen ligger på omkring 60
studerende ud af 400 studerende.
Kurset udbydes med opslag og
genopslag! Samt på SkoleKom
der er kommunikations-platform
med de studerende.
Form
Kurset løber over fire dage fra kl.
9.00 -15.00.
Indhold
To dage med fokus på sundhed,
hvor vores egne lærere
underviser (kan være
hjemkundskab, biologi og idræt)
To dage med fokus på
seksualundervisning og
familiekundskab, hvor Sex &
Samfund kommer.

UCC

Læreruddannelsen
Bornholm

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Form og indhold
Læreruddannelsen
Bornholm
udbyder i samarbejde med CFU
Bornholm ad hoc kurser i
faghæfte 21.
Udbydelse og tilmelding
De udbudte kurser tilbydes både
til studerende på
læreruddannelsen og som led i
efteruddannelse af lærere.
Tilmeldingen foregår gennem
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CFU.

UCC

Læreruddannelsen
Zahle

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Udbydelse og tilmelding
Kurset tilbydes studerende på 4.
årgang.
Form
Kurset udbydes over 18
lektioner.
Indhold og organisering
Undervisningens form bygger på
aktiv deltagelse og vil veksle
mellem korte oplæg, praktiske
øvelser, diskussioner og
gruppeopgaver, herunder
arbejde med eksempler på
eksisterende
undervisningsmaterialer.
Undervisningens indhold baseres
på et positivt, bredt og åbent
sundhedsbegreb med vægt på
at udvikle handlekompetence.
Seksualundervisningen tager
udgangspunkt i forestillinger om
fysiske og psykiske
forandringsprocesser fra barn til
voksen.
Familie og samlivsformer vil,
hvor det er relevant, blive sat i
relation til de problemstillinger,
kurset behandler.
Obligatoriske forhold
Der udstedes kursusbevis til
studerende, der har deltaget i
alle lektioner.
Læs i øvrigt kursuspjece i
mappen ”Kurser” i dueslaget på
Fronter.

Professionshøjskolen
Metropol

Læreruddannelsen
Metropol

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Indhold og organisering
Kurset er under udvikling. Den
nærmere tilrettelæggelse vil blive
lagt på læreruddannelsens
intranet, Fredsnyt, i forbindelse
med tilmeldingsprocedure.

25

UCSjælland

Læreruddannelsen
Holbæk

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Udbydelse og tilmelding
Frivillig undervisning tilbydes på
1.årgang i uge 6 (2011)
Indhold og organisering Faghæfte
21 Sundheds- og
seksualundervisning og
familiekundskab varetages i
2011af en intern
idrætsunderviser.
Der er ikke mødepligt, men det er
lagt på 1.årgang, hvor de
studerende har mødepligt og
erfaringen viser, at det giver
større deltagelse på kurserne.
Der føres afkrydsningslister til
registrering til brug for
eksamensbeviset.

UCSjælland

Læreruddannelsen
Trekroner

Se bilag Sundhed
*Samme som i Holbæk
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

UCSjælland

Læreruddannelsen
Vordingborg

Se bilag Sundhed
Har ikke kunnet skaffe
på
informationer ang. kurser i det
læreruddannelsen
timeløse fag
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

UC Lillebælt

Læreruddannelsen
Odense

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen

Udbydelse og organisering
De studerende deles i fire hold.
Holdfordelingen oplyses på
Fronter før kurset. Der undervises
i alt 17 lektioner, dertil kommer
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om uddannelse til
forberedelse og evt. arbejde med
professionsbachelor hjemmeopgaver.
som lærer i
folkeskolen”
Indhold
Der arbejdes med temaerne:
 Sammenhæng mellem
levevilkår og livsstil
 Sammenhænge mellem
sundhed, forbrug og miljø
 Dialog om sundhed,
seksualitet og familieliv i
historisk, flerkulturel og
internationalt perspektiv.
 Forestillinger om det gode
liv, herunder forholdet for
den enkelte og
fællesskabet.
 Tilrettelægge undervisning
og læringsforløb, i såvel
faglige som tværfaglige
sammenhænge, i forhold
til det brede
sundhedsbegreb.
(Alle temaer henvises til aktuelle
Fælles Mål – faghæfte 21 for
folkeskolen.)
Mere specifikt indholdsopbygning
3 Fællesmoduler
- Faget i skolen –
Sundhedskulturer i
folkeskolen
- Oplæg om
seksualundervisning fra
Sex og Samfund
- Sundhedspolitikker i
skolen

3 Rotationsmoduler
- Sundhed, mad og måltider
- Sundhed og levevilkår
- Sundhed, krop og
bevægelse
Undervisnings- og arbejdsformer.
Undervisningen vil bestå af
oplæg, diskussioner og
gruppearbejde om formål, mål,
indhold og
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undervisningsorganisering af det
obligatoriske emne sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen.

UC Lillebælt

UC Syddanmark

Læreruddannelsen
Jelling

Læreruddannelsen
Haderslev

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Form og omfang
20 lektioner

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Indhold og formål
Formål med kurset er, at de
studerende skal få viden om og
opnå kompetencer i forhold til
folkeskolens timeløse fag:
færdselslære incl. førstehjælp;
sundheds- og sexualundervisning
og familiekundskab og
uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering.

Kursets samspil med andre fag
Kurset er placeret på
uddannelsens 3. studieår.
Deltagelsespligt
Deltagelsespligten opfyldes ved
mødepligt, hvor den studerende
deltager aktivt i kurset, samt udarbejdelse af et afsluttende projekt.

Opbygning og organisering
Kurset består af fire dele fordelt
over 28 lektioner:
a) en fælles indledning,
b) workshops/oplæg
omhandlende hvert af de
tre faglige områder,
c) vejlednings/skrivefase,
d) opgaveaflevering
Ad a) I den fælles indledning vil
de studerende blive gjort bekendt
med de timeløse fags rolle og
placering i folkeskolen, samt
kursets opbygning, kriterier for
opgaven
Ad b) Herefter arbejdes der med
relevante problemstillinger for
fagområdet.
Ad c) Dette arbejde leder frem til,
at de studerende i grupper på to -
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tre beskriver et
undervisningsforløb for mindst et
af fagområderne. Præcisering af
krav til opgaven præsenteres i
begyndelsen af kursusugen
Ad d) Opgaven afleveres og
bedømmes: Bestået eller Ikke
bestået.

UC Syddanmark

VIAUC

Læreruddannelsen
Esbjerg

Læreruddannelsen
Skive

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Udbydelse og tilmelding
Kurset udbydes til 2. Og 3.
årgang.
Form
Varighed 8,5 time
Indhold og organisering
- Sundhedsundervisning set
i forhold til Fælles Mål
faghæfte 21 (1,5 time)
- At arbejde med sundhed i
praksis (1,5 time)
- Hvordan taler vi om sex
med de unge (5,5 timer)
Udbydelse
Frivillig undervisning
Læreruddannelsen udbyder i
løbet af studiet følgende frivillige
kurser:
Form
Tilbydes studerende på 3.årgang

VIAUC

Læreruddannelsen
Nr. Nissum

Se bilag Sundhed
*Se Skive læreruddannelse
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

VIAUC

Læreruddannelsen
Silkeborg

Se bilag Sundhed
på

Udbydelse og tilmelding
Kurserne tilbydes
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læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

og oprettes normalt hvert år.
Mødepligt
Form og organisering
Placering på 3. årgang
Gennemført Frivilligt kursus
indføres i eksamensbeviset.

Sportstrænerlinje.
tilbydes alle studerende der
ønsker idræt som linjefag.
Placering på 1.og 2. studie år.
Herunder et sunhedsmodul på 30
timer
Tværprofessionelt modul har
temaet sundhedsfremme.
Obligatorisk med mødepligt på 3.
studieår. Her arbejdes med en
kobling til § 7 forløbet således det
giver mulighed for fordybelse

VIAUC

Læreruddannelsen
Århus

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”

Udbydelse og organisering
Læreruddannelsen udbyder en
række frivillige kurser, hvis
indholdsmæssige bestemmelser
fremgår af bilag 27 – 31inkl.
Alle kurser placeres inden for
samme uge og er tilgængelige for
1., 2. og 3. årgang.
Kursernes omfang er forskellig;
og deres indbyrdes placering i
kursusugen fastsættes
administrativt og meddeles på
læreruddannelsens hjemmeside.
Indhold og omfang
Kurset i sundheds- og
seksualundervisning og
familiekundskab har et omfang på
20 lektioner. Bestemmelserne om
kurset er anført i bilag 31.

UC Nordjylland

Læreruddannelsen
Aalborg

Se bilag Sundhed
på
læreruddannelsen,
2)
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til

Udbydelse og organisering
Kursus i færdselslære, i
sundheds og seksualundervisning
og familiekundskab samt i
Uddannelses-, erhvervs- og
arbejdsmarkedsorientering udgør
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professionsbachelor tilsammen et kursus.
som lærer i
folkeskolen”
Deltagelsespligt
Deltagelsespligten opfyldes ved
mødepligt. Det er en
forudsætning for udstedelse af
kursusbevis, at den studerende
har deltaget aktivt i kurset.
Form og omfang
Omfang er på 34 lektioner. Der
må yderligere påregnes tid til
selvstændigt studiearbejde.
Indhold og organisering
Kurset i Sundheds- og
seksualundervisning og
familiekundskab fokuserer på:
Sundhed i skolens undervisning:
På hvilke måder, i hvilke fag og
med hvilket indhold skal skolen
behandle temaet
sundhed, herunder
problematikken ulighed i
sundhed?
Samarbejde mellem skole og
eksterne aktører
Forestillinger om det gode liv,
herunder forholdet for den enkelte
og fællesskabet.
Seksualundervisning
Der henvises til de aktuelle
faghæfter for folkeskolen.
Kurset bliver organiseret som en
vekselvirkning mellem oplæg,
problemuddybning, selvstændigt
studiearbejde og korte
fremlæggelser.

UC Nordjylland

Læreruddannelsen
Hjørring

Se bilag x –
Se Læreruddannelsen Aalborg
”Bekendtgørelsen
om uddannelse til
professionsbachelor
som lærer i
folkeskolen”
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Kvalitativt spørgeskemainterviews til nøglepersoner på læreruddannelserne.
UC Sjælland, Holbæk læreruddannelse: Louise Thiem
VIA UC, Silkeborg Læreruddannelse: Britta Riishede
UC Syddanmark, Haderslev Læreruddannelse: Knud Fink Ebbesen
Hvilke overvejelser gør ledelsen på læreruddannelserne om sundhedsundervisning
i læreruddannelsen?
o Hvordan prioriterer du sundhedsundervisningen?
o Hvor mange timer stilles til rådighed?
 SVAR Silkeborg: § 7 = 250 timer i alt, Det tværfaglige element (DTE) = 400
arbejdstimer til undervisere. Sportstrænerlinje modul 30 lektioner pr. hold. Tilbud til
idrætsstuderende
 SVAR Holbæk: Ikke et selvstændigt projekt. Holder jeg sig til bekendtgørelsen. Via
Det tværfaglige element (DTE) er ca. 50 arbejdstimer + i fagene + De timeløse fag
ca. 15 arbejdstimer
 SVAR Haderslev: Ingen timer. Området er integreret i fagene
o




Har I en vision?
SVAR Silkeborg: Nej
SVAR Holbæk: Nej, vigtig da vi prioriterer DTE, Kantine har en politik
SVAR Haderslev: Ikke eksplicit

o Synes du, der er vanskeligheder mellem kravet fra bekendtgørelsen og
rammerne i uddannelsen?
 SVAR Silkeborg: Nej. DTE og § 7 er indskrevet i studieordningen
 SVAR Holbæk: Nej ikke
 SVAR Haderslev: Kan ikke besvares
o Hvor forankres sundhedsundervisning i læreruddannelsen?
o Er sundhedsundervisningen forankret i et fag, personer, faggruppe el.lign.?
 SVAR Silkeborg: Idræt, biologi. Fagpersoner og faggrupper som er tilknyttet disse
to fag. Sportstrænere uddannes til at være sundhedsambassadører i skolen.
 SVAR Holbæk: Fordeles på personer med kompetencer og interesse i feltet. Den
pædagogiske faggruppe består af fagpersoner med idræt – dansk –psykologi.
 SVAR Haderslev: I fagene, f.eks. idræt, hjemkundskab, samt i kurset ”De timeløse
fag”.
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o Er sundhedsundervisningen forankret i det tværprofessionelle element?
Hvorfor, hvorfor ikke?
 SVAR Silkeborg: Ja, naturligt da vi i DTE bl.a. samarbejder med
sygeplejerskeuddannelsen
 SVAR Holbæk: Ja, ud fra pædagogiske dage blev lærergruppen samlet om DTE,
hvordan arbejder man i sektoren med sundhed?
 SVAR Haderslev: Ikke på nuværende tidspunkt
Hvordan opfattes sundhedsundervisning af underviserne på læreruddannelserne?
o Hvordan besættes det timeløse fag?
o Er der mange der gerne vil undervise indenfor området?
 SVAR Silkeborg: Faget besættes af interesserede og udpegede undervisere. Men
der er ikke mange som gerne vil undervise i området – så dertil må der svares NEJ.
 SVAR Holbæk: Kan kun svare ud fra fornemmelser. Det har opbakning.
 SVAR Haderslev: Der har de sidste år været en fast stab, så det er uklart om
hvorvidt at ”der står folk i kø”.
Hvordan vurderer du de studerendes udbytte af undervisningen?
o Hvis det er et kan kursus; hvordan er tilmeldingen?
 SVAR Silkeborg: § 7 er et skal kursus og på Læreruddannelsen her i Silkeborg er
det obligatorisk med mødepligt
 SVAR Holbæk: Det er obligatorisk at være med i DTE, de timeløse fag giver
tilmeldinger på 80-90 % af de studerende. Høj score i evalueringen. Mest kritik; tid
til mere fordybelse. Nyttigt i forhold til lærerprofessionen
 SVAR Haderslev: ca. 1/3 af en årgang deltager i kurset ”De timeløse fag”
o




Skrives der bacheloropgaver indenfor området?
SVAR Silkeborg: Ja, det gør der. Målrettet et linjefag.
SVAR Holbæk: Altid ja, idræt mad og motion. Men har ikke nogen opgørelse
SVAR Haderslev: Ja

o Er der fora hvor sundhed tydeliggøres?
o Har de studerende fokus på sundhed? Kantine, studiemiljø,
 SVAR Silkeborg: Primært inden for de nævnte områder. De studerende har
igangsat en spørgeskemaundersøgelse vedr. kantinens udbud.
 SVAR Holbæk: Kantine politik fra organisationen. Evt. foredrag. Samt adgang til
bevægelsesmiljø
 SVAR Haderslev: Kantinen har fokus på sundhed, ellers er de studerendes fora
mest fagene.
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Hvad er din baggrund? Hvilken funktion har du (titel)?
 SVAR Silkeborg: Uddannelsesleder med baggrund i Cand. mag. med bifag i idræt.
 SVAR Holbæk: Uddannelsesleder med baggrund i Cand. Mag. i dansk
 SVAR Haderslev: Praktikleder
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen, Sundhed på Læreruddannelsen
Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Respondenter

Procent

Læreruddannelsen Haderslev

41

22,8%

Læreruddannelsen Holbæk

79

43,9%

Læreruddannelsen Silkeborg

60

33,3%

180

100,0%

Respondenter

Procent

Årgang 2007

39

20,3%

Årgang 2008

54

28,1%

Årgang 2009

33

17,2%

Årgang 2010

59

30,7%

7

3,6%

192

100,0%

I alt

Hvilken årgang tilhører du?

Andet
I alt

Hvilken årgang tilhører du? – Andet
1996
2006
2006
Merit 2009
2006

35

Hvilken årgang tilhører du? – Andet
2011
2006

Hvilket køn er du?
Respondenter

Procent

39

20,3%

Kvinde

153

79,7%

I alt

192

100,0%

Respondenter

Procent

60

34,1%

104

59,1%

Slet ikke

5

2,8%

Ved ikke / ikke relevant

7

4,0%

176

100,0%

Mand

Mener du, at sundhed er en almen lærerkompetence?

I høj grad
I nogen grad

I alt

Hvordan vurderer du lærerens rolle som sundhedsformidler?
Respondenter

Procent

Meget vigtig

43

24,3%

Vigtig

99

55,9%

Mindre vigtig

29

16,4%

Slet ikke vigtig

3

1,7%

Ved ikke

3

1,7%

177

100,0%

I alt
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Sundhedsundervisningen - Kender du faghæfte 21?
Respondenter

Procent

64

36,8%

Nej

110

63,2%

I alt

174

100,0%

Ja

Sundhedsundervisningen - Har du deltaget i den sundhedsundervisning, der tilbydes på
læreruddannelsen f.eks. §7 emne eller tværprofessionelle element?
Respondenter

Procent

73

42,0%

Nej

101

58,0%

I alt

174

100,0%

Ja

Hvordan oplever du sundhedsundervisningen på læreruddannelsen? Sundhedsundervisningen er spændende og relevant
Respondenter

Procent

Enig

47

28,8%

Hverken / eller

34

20,9%

Uenig

19

11,7%

Ved ikke / ikke relevant

63

38,7%

163

100,0%

I alt

Hvordan oplever du sundhedsundervisningen på læreruddannelsen? Sundhedsundervisningen giver mig større viden om, hvordan man kan arbejde med
sundhed i praksis
Respondenter

Procent

Enig

34

20,9%

Hverken / eller

42

25,8%

37

Respondenter

Procent

Uenig

22

13,5%

Ved ikke / ikke relevant

65

39,9%

163

100,0%

I alt

Inddrager sundhedsundervisningen gæstelærere med en praktisk viden?
Respondenter

Procent

I høj grad

23

14,2%

I nogen grad

51

31,5%

Slet ikke

12

7,4%

Ved ikke / ikke relevant

76

46,9%

162

100,0%

Respondenter

Procent

I høj grad

12

7,4%

I nogen grad

42

25,8%

Slet ikke

86

52,8%

Ved ikke / ikke relevant

23

14,1%

163

100,0%

Respondenter

Procent

9

5,5%

I nogen grad

44

27,0%

Slet ikke

76

46,6%

I alt

Oplever du fokus på sundhed i dine linjefag?

I alt

Anvender du sundhedsundervisningen i din praktik?

I høj grad

38

Respondenter

Procent

34

20,9%

163

100,0%

Ved ikke / ikke relevant
I alt

Føler du dig kompetent til at undervise i sundhed i skolen?
Respondenter

Procent

I høj grad

18

11,0%

I nogen grad

66

40,5%

Slet ikke

60

36,8%

Ved ikke / ikke relevant

19

11,7%

163

100,0%

I alt

Hvilke(t) linjefag oplever du sætter fokus på sundhed?
Idræt
hjemkundskab, idræt
biologi.
Hjemmekundskab, Naturfagene
Natur/teknik/biologi
ingen - måske hjemkundskab(har ikke haft det endnu)
vi har haft lidt i fysik/kemi.
Hjemkundskab
husgerning
har ikke hørt det omtalt på udd
Natur/teknik
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Hvilke(t) linjefag oplever du sætter fokus på sundhed?
ingen endnu, men har også kun haft matematik, klm og psykologi
Idræt går jeg ud fra?
Idræt - og en lille smule hjemkundskab.
Biologi i nogen grad
Det er jeg ikke klar over, jeg har haft dansk og engelsk - og har ikke oplevet noget fokus på
sundhed i disse fag
Ingen af dem jeg har pt. Men jeg vil da håbe idræt gør det når jeg skal have det på tredje år
:D
Vi havde en uge om sundhed i folkeskolen, men det var meget kedeligt og uinspi.raerne
De naturvidenskabelige fag hovedsageligt
Der er ingen af de fag, som jeg har nu, som sætter fokus på sundhed.
Idræt - hjemkundskab
Jeg har endnu ikke modtaget undervisning i dette aspekt, men har i kraft af mit sideløbende
arbejde som lærer beskæftiget mig lidt med sundhedsformidling til elever, og mine
forudgående svar beror således på dette grundlag.
Idræt
Dansk
I didaktik havde vi en smule om emnet.
Idræt, biologi, natur/teknik og hjemkundskab
Ntur/ Teknik
idræt, måske natur og teknik og husgerning (eller hvad det hedder). Da dansk jo ofte har
klasselærerfunktionen tilknyttet er det vigtigt at kunne tale om trivsel på en pædagogisk
måde.
Natur/Teknik Biologi
Ved ikke.
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Hvilke(t) linjefag oplever du sætter fokus på sundhed?
Idræt Natur/teknik
ingen fag, lige ud over hvis man selvfølgelig har idræt som linje fag.
Jeg har ikke oplevet eller hørt noget om sundhedsundervisning på læreruddannelsen.
Ikke dansk som er mit eneste indtil nu
jeg har matematik og her er der ikke focus på sundhed
Natur/teknik
Jeg har endnu ikke oplevet at der har været fokus på sundhed.
Forhåbentlig Bio, dansk, samfund, geo, madlavning
Ingen
Dansk Hjemmekundskab Natur/teknik Idræt
Jeg har kun dansk så jeg har slet intet haft om sundhed endnu
Idræt.
Hjemkundskab Gymnastik Biologi
idræt hjemkundskab
?
hjemkundskab, idræt, dansk
Ingen - indtil videre
Idræt
Ingen af mine... Har ingen sundhedsundervisning haft.
Natur Teknik
ingen af de linjefag jeg har!
Natur/teknik en smule
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Hvilke(t) linjefag oplever du sætter fokus på sundhed?
Natur/teknik
Jeg har matematik og der arbejder vi IKKE med sundhedN/T
Idræt
Idræt
Biologi, n/t
biologi hjemkundskab idræt
Idræt
Fysik/kemi Biologi Idræt
Det ved jeg ikke men mon ikke idræt og hjemmekundskab
Ikke nogen af dem jeg har haft.. Tror måske Idræt, Hjemkundskab, N/T og måske biologi
gør??
Idræt
Idræt og hjemkundskab
Natur/teknik
Idræt, biologi, Hjemkundskab, N/T, Matematik (hvis man selv ønsker det)
Idræt,biologi. Andre fag hvor hjernens funktioner inddrages.
Hjemmekundskab i høj grad. Emnet kan også sagtens tages op i f.eks. engelsk, i forbindelse
med et emne om USA/livsstil.
Specialpædagogik
Kunne forestille mig hjemkundskab
Jeg kunne forestille mig hjemkundskab og idræt gør det
Idræt
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Hvilke(t) linjefag oplever du sætter fokus på sundhed?
Biologi
Idræt (ikke et fag jeg selv har) Biologi (ikke et fag jeg selv har) hjemkundskab (ikke et fag
jeg selv har)
Hvert fald ikke engelsk og dansk, som er mine linjefag...
Pt ingen.
Ingen
hjemmekundskab, idræt
Idræt, men fokuset burde være støre
Idræt, hjemkundskab
Idræt
Idræt, men kun en smule, fordi det er skåret meget væk fra faget, hvilket er
uhensigtsmæssigt
Idræt
Alle fag. Jeg arbejder ud fra sundhed, som et bredt begreb. Det drejer ligeså meget, hvis ikke
mere, om mental sundhed som om fysisk sundhed. I alle fagene bør, læreren have blikket
rettet mod elevernes trivsel.
Idræt
Idræt
Idræt, biologi, samfundsfag
Idrætsundervisning
Idræt og biologi
Idræt, hjemkundskab, biologi
Idræt
Natur/teknik
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Hvilke(t) linjefag oplever du sætter fokus på sundhed?
-Idræt
Matematik
Idræt
N/T
Idræt
idræt og hjemkundskab
idræt hjemkundskab
Biologi, natur/teknik
Samfundsfag i henhold til arbejdsmiljø
n/t
natur/teknik
Er ikke støt på det
Idræt, Biologi
Indtil videre har jeg ikke oplevet det. desværre
Idræt
idræt, hjemkundskab, specialpædagogik

Har du øvrige kommentarer, forslag eller supplerende svar vedrørende
sundhedsundervisningen på læreruddannelsen, så må du meget gerne skrive dem her:
Det er ikke særlig meget sundhedsundervisning på læreruddannelsen
Jeg har ikke hørt om sundhedsundervisning.
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Har du øvrige kommentarer, forslag eller supplerende svar vedrørende
sundhedsundervisningen på læreruddannelsen, så må du meget gerne skrive dem her:
kunne være dejligt med et obligatorisk kursus på 1. året
god ide med mere sundhed :-)
Sundhedsundervisningen bør være obligatorisk for lærerstuderende. Jeg mener både det
burde være et obligatorisk særskilt kursus og jeg mener samtidig det burde inddrages i
undervisningen på de øvrige linjefag i væsentlig højere grad. Det er for mig at se ulogisk at
man kan blive lærer uden at stifte bekendtskab med dette emne, når man samtidig tænker
på at det er noget vi er forpligtet til at undervise i i skolen.
Gør noget mere ud af det - lad det fylde meget mere end det gør på nuværende tidspunkt.
Uanset hvilken liniefag man har, så er sundhed relevant i forhold til samfundsudviklingen i
forhold til fedme.
Jeg er udd sygeplejerske/sygeplejelærer og anvender denne viden på mange måder i min
dagligdag som nuværende lærer i folkeskolen. Der er både megen ny viden(det sidste ift
videregående udd karakterniveau, som er steget ifm et sådant projekt, offentliggjort i
medierne i indeværende uge)om hvilken forskel motion, kost mm kan gøre ift elevers
læringsniveau, udholdenhed, skærpet fokus og meget andet. Men det er samtidig en viden,
som man både indefor idrætten, sundhedsverden, forebyggelsesviden også har haft og på
mange måder har anvendt i mange år.Idrætsbørnehaver, skovbørnehaver, kostordninger,
motion er alle tiltag i denne retning. Men vigtigt er det nok også, at man, når man tænker
sundhedsundervisning, tænker i, hvordan kan evt tiltag i folkeskolen forenes med den
livsverden eleverne kommer fra? Således at motivationen styrkes og eleverne oplever, at der
er sammenhæng mellem deres skoleverden og hjemmet. Et projekt fra Holbæk sygehus med
overvægtige børn, også offentligt gjort i denne uge,viser at grunden til at de har haft stor
succes og mange børn har tabt sig, skyldes at de har haft familierne med ind over.
Mere fokus på sundhedsundervisning!!
Jeg er helt overrasket over, at der er et faghæfte om sundhed. Det har givet mig anledning til
at kigge alle faghæfterne igennem.
Jeg håber, at der i løbet af min uddannelse vil komme god undervisning, der gør mig bedre til
at håndtere det sundhedsmæssige aspekt i mit fremtidige virke som lærer.
Jeg synes der skal være nogen kurser som man kunne deltage for at lærer mere om
sundhed, jeg mener ikke små opgave/projekter.
Jeg går på Roskilde/Trekroner (ved RUC) lærerseminarium, ikke Holbæk. Men I har ikke
Roskilde/Trekroner som valgmulighed.
Nej
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Har du øvrige kommentarer, forslag eller supplerende svar vedrørende
sundhedsundervisningen på læreruddannelsen, så må du meget gerne skrive dem her:
Nej
Der må meget gerne komme mere af det!
Sundhed er en vigtig i faktir i vores samfund, og skal derfor sætte i fokus, men der er
selvfølgelig altid begrænsninger, men de seneste års undersøgelser viser vigtigheden i den
rigtig kost i forholf til læring etc. Derfor mener jeg også at lærere i højere grad skal være
informeret, men samarbejde skal komme fra sundhedsplejerske og tema dage på skolen - der
ud over på man gøre forældrene ansvarligt i forhold til madpakker og frugt - det er der fokus
på i børnehaverne så hvorfor ikke også i folkeskolerne?
Jeg har ikke modtaget nogen undervisning i sundhed..
Jeg mener ikke, at tre læreruddannelser kan gøre det ud for "landets læreruddannelser", som
i skriver i e-mailen. Jeg kommer ikke fra nogen af de tre udvalgte læreruddannelser, men fra
Roskilde lærerseminarium. Vordingborg mangler, ligesom alle læreruddannelser i København
(UCC) mangler. Jeg mener, det må give et ukorrekt billede af sundhedsundervisningen.
Jeg har ikke modtaget nogen form for sundhedsundervisning.
ingen kommentarer
Jeg synes der burde være meget mere sundhed på selve læreruddannelsen. Vi kunne starte
med selv at tilbyde en masse lækkert sund mad, samtidig sørge for ligegyldigt linjefag, at alle
på en måde fik rørt sig.
Det vil være relevant for denne undersøgelse, at man skal oplyse hvilke liniefag man har i sin
uddannelse.
Jeg er ikke blevet tilbudt sundhedsundervisning i mit lærerstudie, hvilket je da synes er
ærgerligt, for det ville jeg godt have haft med mig derfra, da jeg synes at det er forholdsvis
vigtigt at formidle!
Synes den uge, hvor der er tværprofessionelt element med fokus på sundhed var en uge, der
ikke var særlig/spor anvendelig. Den bør gennemtænkes rigtig meget, hvis det skal kunne
forsvares at tage en uge ud af undervisningen lige hen mod eksamenstiden. Overvej om det
kan gøres mere effektivt og på kortere tid.
Der være obligatoriske kursuser med sundhed.
Mere fokus på hvorledes det udføres i praksis, muligheden for rent faktisk at praktisere
sundhedsbegrebet samt sørge for at praktiklærerne ved noget om sundhed
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Har du øvrige kommentarer, forslag eller supplerende svar vedrørende
sundhedsundervisningen på læreruddannelsen, så må du meget gerne skrive dem her:
Jeg finder undervisningen i sundhed på læreruddannelsen meget banal. Den omhandler
praktisk talt kun sundhedsministeriets anvisninger om henholdsvis faren ved at ryge, drikke,
fedme, spiseforstyrrelse, usikker sex, uhensigtsmæssig færdsel i trafikken og kriminalitet.
Alle undersøgelser indenfor feltet viser at langt den største del af unge mennesker i dag lever
"sundt" i forhold til ovennævnte parametre. Det, børn og unge døjer med i dag, er efter min
mening forbundet med denne konstante fiksering på sundhed, i ordets snævre betydning.
Depression, angst og stress er sundhedsproblemer, som vi i højere grad burde beskæftige os
med. Faghæfte 21 burde måske begynde at tænke i en sundhedsforståelse, der omhandler
børn og unges mentale trivsel.
Jeg synes det burde ligge som et fast fag ligesom KLM, Psykologi, pædagogik og almen
didaktik. Synes også faget burde være et dicideret særskilt fag i folkeskolen. Paragraf 7, som
for mit personlige vedkomne er udskudt et år, virker meget uoverskueligt i og med at man
skal ud og rejse for det og ikke er i vante omgivelser. Det gør det hele forvirrende og
uoverskueligt.
Vi har ikke fået undervsing i sundhed andet en et enkelt foredarg i forbindelse med § 7. Der
kryds i ikke relevant til de spørgsmål der omhandler dette.
--Det er meget vigtigt at eleverne bliver bevidste om sundhedens betydning for deres krop, liv
og læring. Men mange undervisere på semimariet har slet ikke den nødvendige viden,
interesse, gejst (krop til spejling) til at kunne videreformidle de sundhedsmæssige budskaber.
Derfor er første skridt, at underviserne bliver uddannede, så hovedparten af undervisningen
på seminariet bliver gennemsyret af sundhedsaspektet på en for det specifikke fag relevant
måde. Inden da kan de studerende heller ikke højne deres niveau.
Jeg er ikke klar over hvornår jeg har modtaget eller skulle have deltaget i noget der decideret
hedder sundhedsundervisning?
Sundhedsundervisning burde i endnu højere grad være en del af læreruddannelsen med mere
fokus på sund kost og motion. Som lærerstuderende burde man desuden tilbydes et udvalg af
sunde fødevarer i kantinen, hvilket jeg ikke mener er tilfældet på Læreruddannelsen i
Silkeborg (Det er jeg godt klar over, at I måske ikke har indflydelse på).
Har ingen kendskab til emnet, men syntes det er vigtigt

Samlet status
Respondenter

Procent
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Respondenter

Procent

Ny

0

0,0%

Distribueret

0

0,0%

Nogen svar

38

19,4%

Gennemført

158

80,6%

0

0,0%

196

100,0%

Frafaldet
I alt

Mener du, at sundhed er en almen lærerkompetence?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

I høj grad

25,0%

39,0%

33,9%

34,1%

I nogen grad

67,5%

54,5%

59,3%

59,1%

Slet ikke

2,5%

2,6%

3,4%

2,8%

Ved ikke / ikke
relevant

5,0%

3,9%

3,4%

4,0%

40

77

59

176

I alt

Hvordan vurderer du lærerens rolle som sundhedsformidler?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

Meget vigtig

17,5%

28,6%

23,7%

24,4%

Vigtig

62,5%

51,9%

55,9%

55,7%

Mindre vigtig

15,0%

15,6%

18,6%

16,5%

2,5%

2,6%

0,0%

1,7%

Slet ikke vigtig
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Ved ikke
I alt

Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

2,5%

1,3%

1,7%

1,7%

40

77

59

176

Sundhedsundervisningen - Kender du faghæfte 21?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

Ja

22,5%

17,6%

69,5%

36,4%

Nej

77,5%

82,4%

30,5%

63,6%

40

74

59

173

I alt

Sundhedsundervisningen - Har du deltaget i den sundhedsundervisning, der
tilbydes på læreruddannelsen f.eks. §7 emne eller tværprofessionelle element?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

Ja

10,0%

18,9%

91,5%

41,6%

Nej

90,0%

81,1%

8,5%

58,4%

40

74

59

173

I alt

Hvordan oplever du sundhedsundervisningen på læreruddannelsen? Sundhedsundervisningen er spændende og relevant
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

Enig

20,0%

29,0%

32,8%

28,4%

Hverken / eller

28,6%

7,2%

32,8%

21,0%

8,6%

7,2%

19,0%

11,7%

Uenig
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Ved ikke / ikke
relevant
I alt

Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

42,9%

56,5%

15,5%

38,9%

35

69

58

162

Hvordan oplever du sundhedsundervisningen på læreruddannelsen? Sundhedsundervisningen giver mig større viden om, hvordan man kan arbejde
med sundhed i praksis
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

Enig

20,0%

17,4%

24,1%

20,4%

Hverken / eller

31,4%

13,0%

37,9%

25,9%

5,7%

10,1%

22,4%

13,6%

42,9%

59,4%

15,5%

40,1%

35

69

58

162

Uenig
Ved ikke / ikke
relevant
I alt

Inddrager sundhedsundervisningen gæstelærere med en praktisk viden?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

I høj grad

11,4%

7,2%

24,1%

14,2%

I nogen grad

17,1%

21,7%

51,7%

31,5%

Slet ikke

14,3%

5,8%

5,2%

7,4%

Ved ikke / ikke
relevant

57,1%

65,2%

19,0%

46,9%

35

69

58

162

I alt

Oplever du fokus på sundhed i dine linjefag?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
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Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

2,9%

1,4%

15,5%

6,8%

I nogen grad

22,9%

21,7%

32,8%

25,9%

Slet ikke

60,0%

56,5%

44,8%

53,1%

Ved ikke / ikke
relevant

14,3%

20,3%

6,9%

14,2%

35

69

58

162

I høj grad

I alt

Anvender du sundhedsundervisningen i din praktik?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

2,9%

7,2%

5,2%

5,6%

I nogen grad

28,6%

20,3%

32,8%

26,5%

Slet ikke

57,1%

37,7%

51,7%

46,9%

Ved ikke / ikke
relevant

11,4%

34,8%

10,3%

21,0%

35

69

58

162

I høj grad

I alt

Føler du dig kompetent til at undervise i sundhed i skolen?
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

5,7%

15,9%

8,6%

11,1%

I nogen grad

25,7%

37,7%

51,7%

40,1%

Slet ikke

57,1%

33,3%

29,3%

37,0%

Ved ikke / ikke
relevant

11,4%

13,0%

10,3%

11,7%

35

69

58

162

I høj grad

I alt
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Samlet status
Krydset med: Hvilken læreruddannelse kommer du fra?
Læreruddannelsen
Haderslev

Læreruddannelsen
Holbæk

Læreruddannelsen
Silkeborg

I alt

Ny

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Distribueret

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Nogen svar

22,0%

15,2%

3,3%

12,8%

Gennemført

78,0%

84,8%

96,7%

87,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

41

79

60

180

Frafaldet
I alt

52

