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Kapitel 1
Evalueringsrapportens kapitel et rummer en introduktion, hvori der gøres rede for de overordnede
rammer for evalueringsarbejdet. I kapitel et gives der endvidere et resume af de væsentligste fund
i evalueringen og der formuleres en række fremadrettede råd med afsæt i disse fund. Endelig
gøres der i kapitel et rede for evalueringens metode og den anvendte model i evalueringsarbejdet.
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Introduktion
Denne evalueringsrapport er resultatet af en toårig arbejdsproces, hvor et evalueringsteam i JCVU
i samarbejde med opdraggiverne Sønderjyllands Amt, CVU-Sønderjylland og Danmarks
Pædagogiske Universitet og en række informanter har arbejdet på at indsamle, analysere og
formidle data, der kan bidrage til en fremadrettet vurdering af det tiårige (1995-2005) projekt ”De
Sundhedsfremmende Skoler” (DSFS) i Sønderjyllands Amt.
Der var fra opgavestiller lagt et metodisk evalueringsdesign fast, som blev forventet benyttet i
evalueringen. Designet trækker på en række kvalitative metoder samt en kvantitativ metode i form
af en spørgeskemaundersøgelse. Designet var formuleret med henblik på at udføre en evaluering
af projektet DSFS, som giver et billede af hvilke tiltag, der har været iværksat på de deltagende
skoler og hvilke tiltag projektet selv har iværksat med henblik på at kvalificere, forankre og
ringsprede sundhedsundervisningen på folkeskoler i amtet. Evalueringen har således også haft til
hensigt at beskrive og vurdere udbyttet af disse tiltag og endelig har evalueringen skullet danne
grundlag for formuleringen af en række fremadrettede perspektiver og konkrete råd til opgavestiller
og lignende interessenter.
Fra JCVUs og evalueringsteamets side skal der lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere i
evalueringsarbejdet for deres særdeles konstruktive og positive bidrag til evalueringsopgaven.
Rapporten rummer tre hovedafsnit.
I første hovedafsnit (kapitel 1) gøres der rede for generelle rammer og forløb i
evalueringsprocessen og de centrale udbytter, udfordringer og fremadrettede anbefalinger
fremstilles i et resume. Afsnittet rummer også en redegørelse for de anvendte metoder.
Andet afsnit (kapitel 2) rummer en mere dybdegående præsentation af evalueringsarbejdet og dets
resultater vedrørende hver enkelt af de syv evaluerede genstande: Elevhandlinger,
elevmedbestemmelse, sundhedsfagligt indhold, sundhedspolitikker, kulturelle og strukturelle
udviklinger på organisationsniveau samt projektdesign.
Tredje hovedafsnit (kapitel 3) bestræber sig på at give et samlet billede af det aktionsgrundlag, der
aktuelt må skønnes at være på skolerne i Sønderjyllands Amt med henblik på eventuelle nye tiltag
i forhold til videreudvikling af sundhedsundervisningen. Afsnittet rummer ligeledes mere
tværgående konklusioner på baggrund af evalueringen af de enkelte genstande, som der gøres
rede for i andet hovedafsnit.
Evalueringsteamet har arbejdet tæt sammen om udarbejdelsen af hele rapporten. Finn Mogensen
har særligt arbejdet med afsnittet om elevhandlinger, Elsebeth Jensen særligt med afsnittet om
elevmedbestemmelse og Jens H. Lund særligt med de øvrige afsnit. Rasmus Byskov og Søren
Riemann har især arbejdet med metodisk rådgivning.

Overordnet redegørelse for konstruktionen af
evalueringens genstande og succeskriterier
Evalueringens genstande
Evalueringens ramme, forløb og indhold har udviklet sig løbende gennem hele
evalueringsprocessen. En nærmere præcisering af evalueringens genstande og metoder blev
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fastlagt gennem en række indledende møder mellem opdraggivere (Sønderjyllands Amt, CVUSønderjylland, Danmarks Pædagogiske Universitet) og JCVUs evalueringsteam.
Opdragsgivers ønske om anvendelse af en meget bred vifte af evalueringsmetoder (jf. afsnittet om
metode længere fremme) er forsøgt tilgodeset. Praktiske, tids- og ressourcemæssige forhold har
dog bevirket, at alle metoder ikke er kommet i spil i det omfang det oprindeligt var ønsket og
planlagt.
Evalueringens genstande var fra start afgrænset til at omhandle:
•

Undervisningen – nærmere afgrænset til genstandene:
o Elevhandlinger
o Elevmedbestemmelse
o Sundhedsfagligt indhold

•

Udviklinger på organisationsplan – nærmere afgrænset til genstandene:
o Sundhedspolitikker
o Kultur
o Strukturer

•

Udviklinger i elevudbytte

•

Projektdesign

Blandt andet foranlediget af udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 23. juli –03 blev det ved
evalueringens start besluttet, at afdækning af spørgsmålet om projektets effekt på elevernes
handlekompetence mm. ikke var mulig inden for rammerne af en evaluering. Sundhedsstyrelsen
udtaler blandt andet i denne skrivelse, at evaluering af denne genstand kræver ”et større
forskningsdesign”, som hverken projektdesignet for De Sundhedsfremmende Skoler eller den
planlagte evaluering kan honorere. Den foreliggende evaluering forsøger således ikke at indfange
dokumentation på mulig effekt på de deltagende elevers udvikling af handlekompetence – men
visse steder drister vi os som evaluatorer os dog til at fremsætte hypoteser om mulige
sammenhænge.

Evalueringens genstande og mål
Efterfølgende i evalueringsprocessen er evalueringens genstande blevet kategoriseret i forhold til
projektets egne overordnede mål, som omhandler:
• Kvalitetsudvikling af sundhedsundervisningen på de deltagende folkeskoler
• Forankring af sundhedsundervisning på de deltagende skoler
• Ringspredning af projekt De sundhedsfremmende skoler til andre skoler i Sønderjyllands Amt
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I nedenstående skema illustreres det, hvorledes evalueringens genstande fordeler sig i forhold til
disse mål:
Overordnede
projektmål:

Kvalitetsudvikling af
Forankring
sundhedsundervisningen

Evalueringsgenstande:

Undervisningen:
•
•
•

Elevhandling
Elevmedbestemmelse
Sundhedsfagligt
indhold

Ringspredning

Organisationsniveau: Projektdesign:
•
•
•

Sundhedspolitik
Kulturelle
udviklinger
Strukturel
udviklinger

•

Designkvaliteter

Denne kategorisering af evalueringens syv genstande strukturer formidlingen af
evalueringsarbejdet, hvilket vil fremgå af evalueringsrapportens andet hovedafsnit.
Visse steder i evalueringen drøftes evalueringsresultaterne også i forhold til andre mål end de her
opstillede. I disse tilfælde gøres der eksplicit rede for disse mål i det skrevne (jf. andet
hovedafsnit).

Vedrørende mål for kvalitetsudvikling af sundhedsundervisningen ”Paradigme A og B”
I nedenstående model gengives en model for projektet DSFSs anvendelse af to forskellige typer af
paradigmer, der kan ligge bag sundhedsundervisningen: ”Den moraliserende sundhedslære” og
den ”Demokratiske sundhedsundervisning”1. Disse to paradigmer udgør så at sige to forskellige
typer af kvalitetsmål for sundhedsundervisningen. Projektet DSFS bygger på den forståelse af
kvalitet i sundhedsundervisningen, som kommer til udtryk i paradigme B og tilsvarende trækker
evalueringen af projektets indsats i forhold til udvikling af sundhedsundervisningen ligeledes på
dette paradigme. Der vil løbende i evalueringsrapporten blive henvist til denne paradigmetænkning
og ofte vil paradigmerne blot blive omtalt som paradigme A eller paradigme B.
Moraliserende
Sundhedslære
Sundhedsbegreb
• Adfærd/livsstil
• Sygdom
• Sundhed som lukket begreb

• Levevilkår og livsstil
• Livskvalitet og fravær af sygdom
• Sundhed et åbent begreb

• Mål: adfærdsændringer
• Moraliserende, læreren bestemmer
• Sund skole

• Mål: øge handlekraft
• Elevmedbestemmelse
• Sundhedsfremmende skole

• Læreren som rollemodel

• Læreren som rollemodel

Pædagogisk begreb

Skjulte læreplan

(rygning, alkohol, kost...)
• Skolens miljø
(kantinemad, røgfrie områder...)
1

Demokratisk
sundhedsundervisning

(åben, demokratisk, dialog-partner...)

• Skolens miljø

(udfordrende, stimulerende...)

Modellen her hentet i Inspirationshæfte 2, Sørensen, K. ”Udvikling og forankring af
sundhedsundervisning”, 1999
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Skole/lokalsamfund
• Eksperter fra samfundet inddrages i skolen

eller klassen

• Skolen og eleverne tager del i samfundslivet,

fungerer som dialogpartnere. Eleverne
handler og tages alvorligt.

Evaluering
• Måling af elevers adfærd indenfor rygning,

alkohol...
• Specificering af betingelser i skolens kultur,
liv og undervisning, der fremmer

• Måling af elevers handlekraft (tænkning,

engagement, visioner)

• Specificering af betingelser i skolens kultur, liv

og undervisning, der fremmer

Evalueringens genstande og metoder
Hver af evalueringens syv genstande er blevet evalueret via en række forskellige
evalueringsmetoder. I afsnittet om metoder længere fremme gøres der nærmere rede for hver
enkelt af disse metoder samt den overordnede evalueringsforståelse, der ligger til grund for
evalueringsdesignet. Nedenstående oversigt, har blot til hensigt, at give et overblik over hvilke
metoder, der har været anvendt i forhold til hvilke genstande:
Undervisningen:

Organisationsniveau: Projektdesign:

Genstande:
•
•
•
Anvendte
metoder:

•
•
•
•
•
•
•
•

Elevmedbestemmelse •
•
Elevhandling
•
Sundhedsfagligt
indhold

Sundhedspolitik
Kulturel forankring
Strukturel
forankring

Dokumentanalyse
Elevinterview
Lærergruppe
interview
Dybde lærergruppeinterview
Konsulentinterview
Survey
Interview med
forskningstilknyttede
Interview med
repræsentanter fra
Amt

Dokumentanalyse
8 enkelt
lærerinterview
2 enkelt
lederinterview
Konsulentinterview
Survey
Interview med
forskningstilknyttede
Interview med
repræsentanter fra
Amt

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Designkvaliteter

Dokumentanalyse
8 enkelt
lærerinterview
2 enkelt
lederinterview
Konsulentinterview
Survey
Interview med
forskningstilknyttede
Interview med
repræsentanter fra
Amt
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Resume
Dette resume rummer indledningsvist en kortfattet redegørelse for projektet DSFS og evalueringen
af dette projekt. Herefter følger en kortfattet redegørelse for de vigtigste evalueringsfund og
fremadrettede perspektiver vedrørende evalueringens syv genstande: Elevhandlinger,
elevmedbestemmelse, sundhedsfagligt indhold, sundhedspolitikker, kulturelle og strukturelle
udviklinger på organisationsniveau samt projektdesign. Resumeet afsluttes med angivelsen af en
række overordnede og tværgående fund og fremadrettede perspektiver og der tegnes et
’landskabsbillede’ via en profil af skoleledere og lærere i amtet.

Om projektet De Sundhedsfremmende Skoler,
Sønderjyllands Amt
Projektet tog sin begyndelse i 1995 og lå på dette tidspunkt i direkte forlængelse af et to-årigt
nationalt udviklingsarbejde om udvikling af sundhedsundervisningen i grundskolen. Dette nationale
udviklingsarbejde var knyttet til det europæiske samarbejde Health Promoting Schools, som blandt
andet Europarådet og WHO står bag. Danmarks Pædagogiske Universitet (daværende Danmarks
Lærerhøjskole) havde koordinatorfunktionen af det nationale netværk v. prof. Bjarne B. Jensen.
Ca. 12 danske skoler deltog i dette nationale netværk.
Som det første amt i Danmark gik Sønderjyllands Amt ind i et samarbejde med DLH Kbh. og den
regionale afdeling heraf i Haderslev med henblik på at ringsprede, forankre og videreudvikle
erfaringerne fra det nationale netværk.
I 1995 etableredes et netværk af skoler i amtet – 21 i alt repræsenterende 20 af amtets kommuner.
På hver af disse skoler blev der udpeget en ressourcelærer, samt enten en sundhedsgruppe (kun
bestående af lærere) eller et sundhedsråd (tværfaglig).
Ressourcepersonerne også kaldet kontaktlærerne i projektet har deltaget i et særligt kursusforløb
bestående af i alt fem kursusdage pr. år og derudover er der hvert år gennemført en kursusdag for
alle deltagere.
På Danmarks Lærerhøjskole i Haderslev etableredes der en konsulentgruppe (bestående af tre
personer), der har haft til opgave at planlægge og gennemføre kursusforløbene samt at fungere
som konsulenter på de enkelte skoler.
Der etableredes endvidere en administrativ styregruppe bestående af de tre konsulenter, amtets
projektleder, Gregor Gurevitsch og repræsentanter fra Danmarks Lærerhøjskole i Kbh., primært
Bjarne B. Jensen. Der etableredes endvidere en overordnet styregruppe. I denne gruppe var over
den administrative styregruppe repræsentanter fra Amtets Sundhedsforvaltning, Amtscentralen for
undervisningsmidler, Lærerforeningen, Skoledirektørerne, leder af regional afdeling af DLH
(senere CVU-Sønderjylland).
I 2000 afsluttedes den første projektperiode og det blev besluttet at gennemføre endnu en femårig
projektperiode. I denne anden projektperiode stopper nogle af de oprindelige skoler og andre
fortsætter i enten et ’kernenetværk’ eller et ’netværk med løsere tilknytning’ og der kommer
endvidere en række nye skoler til. Alt i alt deltager i perioden 2000-2005 ca. 20 skoler. I den
samlede projektperiode har ca. 30 skoler deltaget mellem 2 og 10 år. Ca. 30-35 lærere har
fungeret som kontaktlærere og i alt har ca. 100 lærere været tilknyttet projektet på den ene eller
den anden måde.
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Om evalueringen
Evalueringen af projektet DSFS stiler overordnet mod at beskrive og vurdere de tiltag og
udviklinger som har fundet sted på de deltagende skoler set i lyset af projektets tiltag og løbende
udvikling. Evalueringen sigter desuden på at indfange projektets bidrag til ny viden på området.
Evalueringen er endvidere fremadrettet, hvorfor evalueringsarbejdet, hvor det har været muligt på
baggrund af de indsamlede data, også har været orienteret mod at formulere og konstruere en
række fremadrettede råd og perspektiver i forhold til hver enkelt evaluerede genstand og på tværs
af disse.
De anvendte kvalitetsmål i evalueringen baserer sig hovedsageligt på projektets egne kvalitetsmål
og præmisser. Disse kommer især til udtryk i, hvad projektet selv benævner det ”Demokratiske
paradigme for sundhedsundervisning”2.
Evalueringsarbejdet er gennemført i perioden januar 2004 til januar 2006 og det er gennemført i
tæt samarbejde med projektets opdraggivere Sønderjyllands Amt, CVU-Sønderjylland og
Danmarks Pædagogiske Universitet samt en række informanter. Fra JCVUs side er opgaven
blevet løst af et evalueringsteam bestående af Finn Mogensen som særligt har arbejdet med
genstanden elevhandlinger, Elsebeth Jensen som særligt har arbejdet med elevmedbestemmelse
og Jens H. Lund som særligt har arbejdet med evalueringens øvrige genstande. Rasmus Byskov
og Søren Riemann har især arbejdet med metodisk rådgivning. Evalueringsopgaven er i øvrigt
blevet løst i et tæt samarbejde i dette team.
Der var fra opdraggiver lagt et metodisk evalueringsdesign fast. Dette har så vidt muligt været fulgt
i evalueringen. Der har således været anvendt følgende kvalitative og kvantitative metoder i
evalueringen: Dokumentanalyse, elevinterview, fokusgruppeinterview med lærere, dybdeinterview
med lærere, enkeltinterview med lærere, enkelt interview med skoleledere, interview med
projektets konsulenter, interview med repræsentanter for Sønderjyllands Amt samt interview med
forskningstilknyttede for DPU. Endelig er der også blevet gennemført en
spørgeskemaundersøgelse. Denne tog form af en totalundersøgelse blandt alle lærere og ledere
på folkeskoler i Sønderjyllands Amt. Dette survey var internetbaseret.

Evalueringens fund vedrørende de evaluerede
genstande
I det følgende præsenteres i kort form de væsentligste evalueringsfund vedrørende de evaluerede
genstande: Elevhandlinger, elevmedbestemmelse, sundhedsfagligt indhold, sundhedspolitikker,
kulturelle og strukturelle udviklinger på organisationsniveau samt projektdesign. Der nævnes
endvidere en række fremadrettede perspektiver i forhold til hver af disse genstande.

Elevhandlinger
Den empiriske undersøgelse har vist, at på en række områder har DSFS-projektet haft betydning
med hensyn til at kvalificere lærernes arbejde med elevhandlinger, således at
sundhedsundervisningens overordnede mål om at udvikle elevernes handlekompetence er blevet
fremmet. På andre områder har undersøgelsen imidlertid også vist, at er der en række udfordringer
for projektet med hensyn til inddragelse af elevhandlinger i sundhedsundervisningen.

2

”Udvikling og forankring af sundhedsundervisning”, Inspirationshæfte 2, af Karsten Sørensen. Sundhedsforvaltningen i
Sønderjyllands Amt (september 1999). Model v. Bjarne Bruun Jensen, DLH
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Undersøgelsen viser således, at handlebegrebet er blevet udviklet og præciseret som følge af
projektet, og at projekt-DSFS-skolerne i større udstrækning har arbejdet handleorienteret end
skoler, der ikke har deltaget i projektet - selvom dette ikke har sat sig spor i skolernes officielle
målsætninger/handleplaner/virksomhedsplaner. På baggrund af det faktiske antal gennemførte
handleorienterede forløb vurderes det dog (af evaluatorteamet), at projektet ikke fuldt ud har
indfriet de forventninger, man kunne sætte til det. Mange lærere ønsker at arbejde på denne måde,
selvom de ikke gør det. Handlingerne gennemført i forbindelse med projektet er ofte relateret til
livsstilsdimensionen eller skolens psykosociale eller fysiske miljø, men der er også i mindre grad
elevhandlinger knyttet til lokalsamfundet. Elevernes inddragelse i forbindelse med de
handleorienterede forløb i projektet har været høj, hvilket eleverne selv opfatter som et centralt
forhold.
På baggrund af lærernes vurdering har eleverne fået styrket deres tiltro til egen indflydelse
gennem arbejdet med projektet, mens deres udbytte med hensyn til handleorienteret viden ikke er
blevet styrket på alle de fire områder begrebet omfatter samt i forhold til at øge deres lyst og
engagement til at beskæftige sig med at forandre sundhedsmæssige tilstande. Det kan hænge
sammen med undersøgelsens resultat om, at kun et mindretal af lærerne mener, det er vigtigt at
arbejde systematisk med elevernes handleerfaringer og/eller inddrage faglige elementer i
forbindelse hermed. Samles tre centrale indikatorer på handlekompetence i et indeks viser
analysen imidlertid, at DSFS-projektet på signifikant måde adskiller sig fra de øvrige skolers
arbejde med handleorienterede forløb.
Det anbefales at intensivere arbejdet med handleorienteret viden, med elevernes erfaringer gjort i
forbindelse med handlingerne samt udbrede handlingsrummet til i højere grad at involvere
lokalsamfundet med henblik på at give eleverne handleerfaringer af bredere levevilkårsmæssig
karakter. Det foreslås, at det bl.a. gøres ved at styrke konsulentfunktionen i forhold til de enkelte
læreres projekter.

Elevmedbestemmelse
På en lang række centrale områder har DSFS-projektet haft en betydning for udviklingen af
begrebet elevmedbestemmelse og for forståelsen af begrebets vigtighed. Lærerne vurderer
generelt, at medbestemmelsen har stor betydning for udviklingen af elevens demokratiske
kompetencer, deres engagement i undervisningen og for deres indsigt i forhold, der vedrører
sundhed. Deltagelse i eller et stort kendskab til DSFS betyder en mere positiv vægtning af disse
sammenhænge. Folkeskoleloven lægger op til, at samarbejdet mellem lærere og eleverne i den
daglige undervisning skal finde sted i videst muligt omfang. Deltagelse i eller stort kendskab til SFS
medfører en markant mere positiv vurdering af betydningen af elevmedbestemmelse i
undervisningen.
På det reelle plan har deltagelse i DSFS betydet en afgørende forskel i vægtningen af
elevmedbestemmelse i den konkrete undervisning: Deltagelse betyder markant mere omfattende
inddragelse af eleverne i beslutninger.
I sammenligning med anden forskning, som viser lærernes store vanskeligheder ved at
overkomme skellet mellem de gode intentioner på et normativt niveau og de praktiske realiteter i
undervisningen, giver resultaterne her anledning til at tro, at det er lykkes for deltagere i DSFS til
en vis grad at overskride denne barriere. Det lille forbehold skyldes, at eleverne gav udtryk for
vanskeligheder ved nogle gange at få øje på deres indflydelse – en problemstilling lærerne også
selv fremhævede. Samtidig gav både lærere og elever mange eksempler på stor
elevmedbestemmelse. En måde at imødegå problemet på kan være, at lærerne udøver indirekte
medbestemmelse ved i højere grad at italesætte undervisningens planlægning og gennemførelse.
På dette område tyder det ikke på en ringspredning til lærere med kendskab til projektet.
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Det anbefales at arbejde videre med at udvikle den didaktiske planlægningsmodel3 med henblik på
at øge medbestemmelsen yderligere og med henblik på at lærerne reflekterer disse forhold
sammen med eleverne. Dernæst er det en anbefaling at arbejde på at udbrede den didaktiske
tænkning, der vægter samarbejdet med eleverne til lærere, som ikke har deltaget i projektet.
Deltagelse i DSFS betyder for skoleledere, at disse vurderer det som vigtigere at arbejde med
elevmedbestemmelse i undervisningen. Desuden betyder deltagelse for skolerne flere
formuleringer i skolens officielle papirer om elevernes deltagelse i skolens styrelse. Kendskab til
DSFS betyder, at elevmedbestemmelse i de styrende organer vurderes mere positivt. Denne
tendens viser sig dog ikke ved et højere antal sager, hvor eleverne konkret har haft indflydelse. Det
anbefales at arbejde videre med den aktive inddragelse af eleverne i skolernes styrelse.

Sundhedsfagligt indhold
Begrebet sundhedsfagligt indhold fremstår som en både kompleks og meget bredt favnende
genstand såvel i de formelle bestemmelser heraf i ministeriets faghæfte som i projektet DSFSs
arbejde med dette genstandsfelt. At basere en didaktisk indsats på et indholdsområde med
sådanne karaktertræk stiller ikke mindst lærerne i en ganske krævende situation. Kravet til deres
vidensgrundlag for undervisningen kan som følge deraf opleves diffust eller meget omfattende. Det
er bemærkelsesværdigt, at projektet ikke har ekspliciteret sig tydeligere om denne problematik
vedrørende indkredsning af genstanden sundhedsfagligt indhold og det anbefales derfor, at et
sådant initiativ tages for eksempel i form af artikelproduktion eller lignende. Indholdsbegrebet
opfattes ganske anderledes i netop sundhedsundervisningen end så mange andre fag, herunder
skolefag, hvorfor det må formodes, at kunne fungere som en støtte for lærerne, hvis de i det
mindste kunne blive introduceret til de overvejelser og problemstillinger, der knytter sig til
sundhedsundervisningens begreb om fagligt indhold.
En nærmere indkredsning af, hvilket vidensgrundlag der med fordel kan erhverves med henblik på
at kunne bearbejde sundhedsdimensionen didaktisk anbefales derfor i forhold til det kommende
arbejde med handleorienteret sundhedsundervisning.
Det anbefales endvidere, at der - i tilknytningen til formuleringerne om disse overvejelser og
problemstillinger, som knytter sig til det særlige indholdsbegreb, som sundhedsundervisningen
baserer sig på - inddrages spørgsmålet om progression. Projektet rejser selv nogle overvejelser
vedrørende brugen af de faglige synsvinkler og progression.4 Disse overvejelser om progression
kan med fordel bredes ud og sættes i relation til hele det samlede faglige indholdsbegreb, som
projektet DSFS baserer sig på.
En sådan indsats vil givet støtte lærerne i deres fortsatte bestræbelser på at placere det
sundhedsfaglige indhold centralt i undervisningen. Bestræbelser, som nærmest alle deltagende
lærere oplever projektet i øvrigt har støttet dem i – knap 30 % af de ikke deltagende lærere har
samme oplevelse af projektets effekt på dette område.
Evalueringen giver grundlag for at antage, at det adfærdsregulerende mål og opnåelsen af trivsel
her og nu (´ha´ det godt projekter´) stadig har ganske godt tag i lærernes tænkning og praksis – og
indvirkningen på elevernes forståelse af mål. Der optræder tilsyneladende her et gab mellem den
generelle positive holdning til at arbejde med sundhedsfagligt indhold og så den faktisk udførte
praksis.
Evalueringen viser også, at det volder besværligheder, at få anlagt levevilkårsdimensionen, som
en synsvinkel. Disse fund sammenholdt med udfordringerne med overhovedet at få indkredset
3
4

Se afsnittet om elevmedbestemmelse i evalueringsrapportens kapitel 2
Se afsnittet om sundhedsfagligt indhold i evalueringsrapportens kapitel 2
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sundhedsfagligt indhold bestyrker anbefalingen af, at området bør ofres særlig bevågenhed i et
fremadrettet perspektiv.
En mulig fremadrettet og understøttende strategi i forhold til disse udfordringer vil være at fokusere
på udvikling af yderligere didaktiske strategier blandt andet i form af evalueringskultur og –
metoder. Didaktiske strategier, der kan støtte lærernes mulighed for at komme meget tæt på den
tænkning, som den handleorienterede sundhedsundervisning og den dertil knyttede faglighed
afstedkommer hos eleverne kan anbefales udviklet og understøttet.
Projektets strategi vedrørende uddannelse af kontaktlærere/ressourcepersoner kan anbefales.
Både deltagende og ej deltagende lærere vurderer, at tilstedeværelsen af kollegaer med særlige
kompetencer i forhold til undervisning i sundhed, som værende en vigtig faktor i forhold til at få det
sundhedsfaglige indhold placeret centralt i sundhedsundervisningen.
De kvantitative data viser, at lærerne generelt kan forvente opbakning vedrørende deres arbejde
med sundhedsfagligt indhold i undervisningen dels fra ledelsens side, dels fra kollegaernes side.
Mange lærere vil også kunne finde støtte i deres bestræbelser på at arbejde med sundhedsfagligt
indhold i skolernes officielle dokumenter. Evalueringen viser, at projektet DSFS har haft stor
betydning for udformningen af disse formuleringer på ca. halvdelen af de deltagende skoler – men
ingen indflydelse på formuleringerne herom på de ikke deltagende skoler. Der ligger et stort
potentiale i, at fremtidige indsatser målrettet orienterer sig mod disse formuleringer i officielle
skoledokumenter.
Lærerne kan således på denne baggrund generelt forvente opbakning på deres skoler, når de
arbejder med eller forsøger at praktisere sundhedsundervisning med et sundhedsfagligt indhold.
Dog tyder de kvalitative data på, at der rejser sig nogle særlige udfordringer og problemstillinger,
når kontaktlærere inddrager det brede og positive sundhedsbegreb i deres rådgivning af og
formidling til kollegaer (jf. afsnit om ringspredning og projektdesign vdr. sundhedsbegrebet.)

Sundhedspolitik
Projekt DSFS har i væsentligt omfang inspireret både deltagende og ej deltagende skoler i deres
arbejde med at formulere sundhedspolitikker. Ca. halvdelen af amtets skoler må skønnes at have
formuleret sundhedspolitikker, og der er en klar tendens til, at skoler der ikke har en sådan
formuleret ønsker at få en sådan formuleret. Projektets betoning af inddragelse af skolernes
forskellige aktørgrupper i forbindelse med sundhedspolitikkernes tilblivelse er slået ganske godt
igennem på såvel deltagende som ej deltagende skoler. Der er endvidere en tendens til at nogle få
skoler arbejder meget intensivt med formulering af og anvendelse af sundhedspolitikker.
Der er dog, i den konkrete svarafgivelse, nogle forskelle mellem deltagende og ej deltagende
skoler vedrørende formulering af og brug af sundhedspolitikker, der vækker til undren. Deltagende
skoler ser ud til at være mindre aktive end ikke-deltagende skoler vedrørende arbejdet med
sundhedspolitikker og over 17 % af de deltagende ledere angiver, at de ikke ved om skolen har en
sundhedspolitik.
Evalueringen giver endvidere et noget uklart billede af indholdet i de formulerede
sundhedspolitikker.
På baggrund af evalueringen skønnes det, at der ligger et stort potentiale i fortsat fokusering på og
understøtning af skolers arbejde med sundhedspolitikker.
Skolerne kan støttes i hvilke forhold eller genstande sundhedspolitikken kan forholde sig til ligesom
skolerne kan/bør støttes i deres arbejde med at inddrage lærere og ikke mindst eleverne i disse
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formuleringsprocesser. Projektet skønnes således at indeholde nogle få enestående eksempler på,
hvorledes netop eleverne kan tænkes inddraget i formuleringen af sundhedspolitikker.
Projektets Inspirationshæfte 8 om ”Sundhedspolitikker”5 kan tiltænkes en central rolle i dette
inspirationsarbejde. (Evalueringen viser nemlig også, at publikationer er et stærkt instrument i
ringspredningsarbejdet – se længere fremme om projektdesign).
Det anbefales endvidere, at eventuelle nye tiltag i storkommuner blandt andet baserer sig på en
dokumentanalyse, af de allerede formulerede sundhedspolitikker på skolerne– hvilke værdier
afspejler disse? Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen på ledernes og lærernes vurdering af
kvaliteterne i de formulerede sundhedspolitikker er så stor. Kun en tredjedel af de deltagende
lærere vurderer, at den formulerede politik i høj eller nogen grad svarer til projektets værdier
vedrørende sundhedspolitikkernes indhold. Til gengæld vurderer ca. 80 % af de deltagende ledere,
at de formulerede politikker netop passer fint sammen med projektets egne værdier. Evalueringen
giver ikke grundlag for en nærmere forklaring på disse forskelle i vurdering. Men den markante
forskel giver grundlag for at pege på et analysebehov på dette område: Hvad står der rent faktisk i
de formulerede sundhedspolitikker? – og hvorfor? En sådan viden skønnes at kunne være af stor
værdi i forhold til en kommende strategisk indsats fra de nye storkommuner.
Endelig må det formodes, at en støttende vej ind i skolernes arbejde med sundhedspolitikker med
fordel vil kunne bestå i et fokus på evaluering af sundhedspolitikker.

Kulturelle udviklinger på organisationsmæssige niveau
Projekt DSFS udvikler fra tidlig færd en særlig opmærksomhed på betydningen af skolekulturelle
forhold som hæmmende eller fremmende ramme for udvikling og gennemførelse af
handleorienteret sundhedsundervisning. Denne opmærksomhed manifesterer sig blandt andet i
udgivelsen af inspirationshæfte 2 v. Karsten Sørensen6.
Denne opmærksomhed fra projektets side på betydningen af skolekulturelle aspekter forbliver dog
gennem hele projektet på et forholdsvist overordnet plan. Dette forhold skal måske ses i lyset af, at
skolekulturelle aspekter ikke på noget tidspunkt i projektet udpeges som et selvstændigt
indsatsområde – men netop gennem hele projektet betragtes som et opmærksomhedsfelt og en
”rammefaktor”. De effekter på skolekulturen, der ses i løbet af projektperioden må således snarere
betragtes som indirekte eller afledte produkter af projektet end som direkte produkter. Effekterne
på skolekulturen er så at sige fulgt i kølvandet på projektets indsats på forhold - især
lærerkompetencer – med specifik tilknytning til sundhedsundervisning.
Det bør dog her nævnes, at projektets konsulenter ved flere lejligheder har bidraget med støtte til
processer på skolerne, hvor alle eller mange lærere har været involveret.
Projektet kan endvidere siges at have haft en betydelig effekt på nogle (få) af de deltagende
skolers kultur forstået som professionel kultur7 i almen forstand. Projektet har i disse tilfælde haft
betydelig indflydelse på forandringer i lærernes samarbejde med hinanden og på indholdet i det
generelle pædagogiske drøftelser på skolerne.
Både hvad angår effekt på denne generelle professionelle kultur og den mere specifikke
sundhedsdidaktiske kultur, tegner der sig et billede af en målelig effekt – samt en tendens til, at
disse effekter er særligt dybe og brede på nogle (få) af de deltagende skoler.

5

Koch, B. og Sørensen, K. og Jensen B. B, ”Sundhedspolitikker i skolen”, Sønderjyllands Amt 2004
Sørensen, K. ”Udvikling og forankring af sundhedsundervisning”, Sønderjyllands Amt 1999
7
Se mere herom i evalueringsrapportens kapitel 2
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Hvis projektets hypotese om, at den herskende skolekultur (både de generelle og de mere
specifikke kulturelle aspekter i forhold til handleorienteret sundhedsundervisning) har afgørende
betydning for mulighederne for sundhedsundervisningens udvikling og realisering er korrekt, må
det anbefales, at der ved fremtidige indsatser foretages beskrivelser, analyser og vurderinger af
sådanne kulturtræk på skoler, der evt. vil / kan indgå i projekter, der har intentioner svarende til
projektet DSFS i Sønderjyllands Amt. Indsatsen og støtten til de enkelte skoler, ledere og lærere
og andre involverede skoleaktører, må tilpasses og justeres med stor hensyntagen til den
eksisterende kultur på de forskellige skoler. Og denne kultur kan forventes at være ganske
forskellig.
Evalueringen peger dog også på et behov for yderligere forskning i, hvilke særlige kulturtræk, der
har særlig betydning for udvikling og realisering af handleorienteret sundhedsundervisning.
Skolekulturelle mekanismers specifikke betydning for og indvirkning på den praktiserede
handleorienterede sundhedsundervisning er et ganske svagt beskrevet vidensfelt og en sådan
viden må betragtes som væsentlig og grundliggende i en fortsat strategisk indsats.
Det er for eksempel bemærkelsesværdigt, at der tegner sig et billede af at nogle (få) skoler i meget
betydelig omfang lader sin skolekultur på udvalgte områder influere af projektet. Hvad kendetegner
disse skoler og deres kultur og de udviklingsprocesser, som har forløbet her? Sådanne spørgsmål
må betragtes som væsentlige at forfølge i denne sammenhæng.

Strukturel udvikling og fremadrettede perspektiver
Projektet DSFS bygger på en ide om, at forankring af sundhedsundervisning på
organisationsniveau er af væsentlig betydning og i høj grad skal forstås som et mål for projektet.
Denne bevidsthed om skolestrukturelle elementers betydning i forhold til forankring afspejler sig i
en vedvarende opmærksomhed på dette område gennem hele projektet. Evalueringen giver
grundlag for at antage, at effekten på skolernes anvendelse af strukturelementer har været ganske
betydelig på nogle (få) af de deltagende skoler. Et signifikant udslag af disse bestræbelser er, at de
deltagende skoler i højere grad end ej deltagende skoler har den sundhedsmæssige dimension
med som et fast punkt på lærernes årsplaner.
Men skolernes muligheder for at forankre rækker ifølge evalueringen langt videre end blot dette
ene strukturelement. I et fremadrettet perspektiv kan det anbefales, at disse mange muligheder
bliver konkretiseret og synliggjort. Det kan endvidere anbefales, at der gennemføres yderligere
forskning i hvilke strukturelementer, der har hvilke kvaliteter i forhold til at forankre skolers arbejde
med handleorienteret sundhedsundervisning. De forskellige strukturelementers funktionsdygtighed
i forhold til forankring bør endvidere sammenknyttes med de enkelte skolers særtræk af både
strukturel og kulturel art.8 En sådan viden bidrager projektet DSFS og evalueringen heraf kun i
begrænset omfang med. Kommende projektinitiativer med tilsvarende mål (forankring) formodes i
høj grad at kunne drage strategisk nytte af en sådan viden. Viden om de forskellige
strukturelementers forskellige kvaliteter i forhold til forankring bør anvendes målrettet og støttende i
forhold til skolernes arbejde med at kvalificere og forankring den handleorienterede
sundhedsundervisning.

Projektdesign
Evalueringens resultater vedrørende projektdesign knyttes i det følgende tæt sammen med et
forslag til et revideret projektdesign på en række udvalgte områder. Det er ikke ambitionen her at
komme med bud på et totalt og detaljeret beskrevet projektdesign på baggrund af erfaringerne fra
projekt DSFS. Det skal også understreges, at der i nedenstående tanker og forslag ikke er taget
højde for økonomiske og juridiske aftaleforhold lokalt og konkret. Men evalueringen af projekt
DSFS kan give grundlag for udpegning af en række overordnede anbefalinger og centrale
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overvejelsesfelter i forbindelse med eventuelle fremtidige projektindsatser. Disse gøres der rede
for i det følgende.
Skitsering af et projektdesign må naturligvis tage afsæt i, hvilke mål og hvilke opgaver designet
skal løse. I nedenstående udkast og anbefalinger tages der afsæt i intentioner svarende til dem,
der ligger til grund for projektet DSFS. Det drejer sig som nævnt om udvikling, forankring og
ringspredning af sundhedsundervisning i folkeskolerne i Sønderjyllands Amt. Skitsen til
projektdesign er endvidere forsøgt indtænkt i den kommende nye kontekst med storkommuner,
som er tillagt den tidligere amtslige forebyggelsesopgave.

Skolelederen som central aktør
Det er en central erkendelse i projektet vedrørende projektdesign, at skolelederen er en helt
central aktør. På baggrund af projektets erfaringer med at inddrage skolelederne foreslås følgende:
Når en indsats i skoleverdenen ønskes udviklet, forankret og ringspredt på den enkelte skole, må
skolelederen under de givne forhold betragtes som helt central. I et projektdesign med disse
intentioner bør skolelederen være indtænkt som en aktør, der kommunikeres og forhandles meget
med og forventes meget af.
I én eller anden udstrækning kan forløbet for skolelederen på samme måde som forløbet for de
implicerede lærere tænkes som et kompetenceudviklingsforløb, der bør støttes målrettet. Både i
forhold til at ringsprede og forankre projektet den Sundhedsfremmende Skole på den enkelte
skole, står kontaktlærer og andre lærere ganske svagt under de givne forhold. Med blik for
problematikken omkring forholdet mellem forankring og udvikling og med blik for behovet for
udvidede ansøgningsprocedurer kunne et scenarium være, at en mindre gruppe (for eksempel 4-5)
skoleledere indgår en flerårig kontrakt med en eller flere samarbejdende kommuner/CVU. Første
del (for eksempel et år) af dette flerårige forløb kunne bestå i uddannelse af skoleledere/førledere/
pædagogiske ledere funderet i et netværk. Denne først del af forløbet kunne også rumme udvikling
af handleplaner for den enkelte leder med henblik på udvikling, ringspredning og forankring af
sundhedsundervisning på egen skole. Den første del af forløbet kunne også indebære en afklaring,
der indebærer, at lederen ikke ønsker at fortsætte i kontrakten.
Anden del (for eksempel to år) kunne indebære gennemførelse af egen handleplan med
involvering af lærere på egen skole. Tredje del (for eksempel to år) kunne indebære konsolidering,
evaluering og forankring.
Med de nye strukturer i storkommunerne kan det også forventes, at projekter af denne art må have
særligt blik for den forvaltningsmæssige ledelse og dennes konkrete opbakning bag skoleledernes
bestræbelser.

Udviklings-, forankrings- og ringspredningsaspektet
Projektet DSFS har benyttet et projektdesign med særligt blik for intentioner om forankring og
ringspredning. Udviklingsaspektet i projektet bliver efterhånden tydeligere og der gøres løbende
tiltag for at imødekomme dette behov (udvikling af sundhedsundervisningen). De fremadrettede
designovervejelserne i forhold til både udvikling, forankring og ringspredning lyder således:
Skitserne til design, som de er formuleret ovenfor med afsæt i skoleledernes forløb, tilgodeser især
et ringsprednings- og forankringsaspekt internt på den enkelte skole. En intention om også at
ringsprede til andre/alle skoler i storkommunen kombineret med ønsket om at drage nytte af de
indhøstede erfaringer fra det første netværk (udviklingsaspektet) kunne tilgodeses, hvis der
tænkes i løbende opstart af nye mindre netværk af skoleledere ved for eksempel for hvert år at
starte et nyt netværk med løbende mulighed for at knytte disse netværk sammen.
Udviklings- og forskningsaspektet må endvidere indebære, at der afsættes tilstrækkelige
ressourcer til at netop opgaver, der knytter sig hertil kan blive løst. Der tænkes her på blandt andet
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tid til detaljeret iagttagelses- og beskrivelsesarbejde, systematisk analyse og formidling af de
løbende erfaringer. Og generelle erfaringer viser, at dette arbejde vanskeligt kan overlades til
lærere/ledere. Det bør foretages af eksterne forskningsassistenter/forskere i samarbejde med
aktørerne i skolens praksis.9
Projektets udviklings/forskningsaspekt (og i og for sig også projektets ringprednings- og
forankringsmål) kunne ydermere understøttes via intensiveret brug af projektstyringsredskaber så
som udpegning af mulige foki, krav om fokuseret indsat, udpræget brug af strategi- og
handleplaner på flere niveauer, planlagte kort- og langsigtede evalueringsstrategier herunder
tydeliggørelse af kvalitetskriterier og lignende.

Forskningstilknytningen - udvidet workshop?
Projektets to årlige workshops med deltagelse af konsulenter, amtslig projektleder og tilknyttet
forsker fra DPU tillægges meget stor værdi i forhold til projektets indholdsmæssige styring og
begrebs- model- og teoriudvikling. Det kan overvejes at udvide aktørkredsen i sådanne forskningsudviklingsfora. Det må være muligt at etablere fora, hvor skolens praksisaktører knyttes tættere
sammen med konsulent- og underviserlag samt forskningstilknyttede.

Projektrammer på den enkelte skole
I projektets første femårige periode lå det nogenlunde fast, hvilke muligheder for projektstrukturer,
der skulle og kunne etableres på den enkelte skole (én kontaktlærer og enten et sundhedsråd eller
en –gruppe). I den anden projektperiode frasiger projektet sig muligheden for dannelse af
sundhedsråd. Decentralisering af sådanne beslutninger og udviklinger af projektstrukturer på de
deltagende skoler kan overvejes. Det ville være et oplagt tema for en skoleleders udformning af
handleplan for egen skole at udvikle bud på adækvate projektstrukturer, -processer og –redskaber
mm. tilpasset forholdene (for eksempel skolekultur og samarbejde med lokalsamfund etc.) på egen
skole.

Øvrige fremadrettede perspektiver vedr. projektdesign
Ud over de nævnte opmærksomhedsfelter, som er gennemgået lige ovenfor giver evalueringen
også grundlag for at opfordre til yderligere undersøgelser/forskning.
Blandt andet er det væsentligt at hæfte sig ved, at publikationer tilsyneladende er en væsentligt
adgang til skolelederes kendskab til projekter af denne art. Evalueringen giver ikke grundlag for at
udsige noget om, hvorledes skolelederne bruger denne information, eller hvorledes de vurderer
forskellige publikationer, endsige hvilke behov skoleledere måtte have i forhold til publikationer.
Viden om sådanne forhold vil være et stærkt redskab for fremtidige projekters
publikationsstrategier.
Betoningen af skoleledernes centrale rolle i det hele taget skærper også behovet for viden om
netop denne aktørgruppes behov, strategier, tænkning og praksis. En nærmere kortlægning af
sådanne forhold må ligeledes siges at kunne udgøre et afgørende og væsentligt redskab i forhold
til kommende projektindsatser over for skoler – ikke blot hvad angår sundhedsområdet.
Endelig må det forudskikkes, at etablering af nye storkommuner vil afstedkomme nye relationer
mellem forvaltningsledelsesniveau og den enkelte skole/skoleleder, som evt. nye projektinitiativer
må give sin bevågenhed. Nye relationer som sikkert på én gang vil rumme både lokale
centraliserings- og decentraliseringstendenser. Endvidere er forvaltningsledelsesniveauet også
væsentligt at medtænke, i det omfang projektet bygger på en ide om, at én skole i en kommune
skal kunne generere ringspredning til øvrige skoler i kommunen.
9

Se for eksempel: Lund, Jens H. og Sørensen, K.: ”The ripple effect” artikel i ”Network News” fifth edition, WHO,
Kbh. 1999

17

Overordnede og tværgående fund
På baggrund af en tværgående analyse af evalueringen af samtlige syv evalueringsgenstande
træder følgende tendenser og forslag til fremadrettede perspektiver frem:

Vedrørende begrebsmæssig udvikling
Projektet DSFS har på en række områder bidraget med nuanceringer og præciseringer af en
række begreber og vidensfelter med afgørende betydning for de forsatte bestræbelser på at
udvikle, forankre og ringsprede handleorienteret sundhedsundervisning i folkeskolen. Dette gør sig
især gældende i forhold til følgende evaluerede genstande: Elevmedbestemmelse, sundhedsfagligt
indhold og sundhedspolitikker.
Projektet har løbende taget en række initiativer med henblik på at formidle disse praksisbaserede
teoretiske erkendelser både ind ad til og ud ad til i forhold til projektet. Disse bestræbelser har ud
ad til i forhold til projektet genereret kendskab til projektet. De generelle resultater af de indad
rettede bestræbelser, vil der blive gjort rede for nedenfor.

Forholdet mellem holdningsmæssig effekt og effekt på praksis
Projektet har i høj grad påvirket de deltagende lærere og ledere på et holdningsmæssigt niveau.
Der kan således iagttages og dokumenteres en klar tendens til, at projektdeltagerne udvikler
positive holdninger til en række centrale værdier i projektet. Deltagerne tilkendegiver således både
forståelse for og vilje til at arbejde med sundhedsundervisning på projektets værdigrundlag.
Evalueringen viser dog også en klar tendens til gab mellem deltagernes udviklede holdninger på
den ene side og deres professionelle praksis i form af handleorienteret sundhedsundervisning på
den anden.

Forankret på nogle (få) skoler
Evalueringen viser endvidere, at projektet er slået både dybt og bredt igennem på nogle (få, 2-4) af
de deltagende skoler og i den forstand kan projektet forventes at være forankret på disse skoler.
På en række af de øvrige skoler, tegner der sig et billede af, at projektet har haft en effekt på det
holdningsmæssige plan på organisationsniveau – det har således for eksempel haft indvirkning på
de pædagogiske drøftelser på skolerne mm. mens det kan være sværere at iagttage og
dokumentere en forankring af projektet i form af strukturel forankring på organisationsniveau.

Projektdesign
Erfaringerne med projektets design giver for det første anledning til at bekræfte styrken i
samarbejdet mellem praksis, uddannelses- og forskningsniveauet. Erfaringerne med det
pågældende design giver endvidere anledning til at pege på en række væsentlige overvejelser
vedrørende justeringer af design for kommende projektinitiativer med tilsvarende intentioner.
Der skal endvidere i denne forbindelse tilføjes et forhold, som kun i begrænset omfang er gjort til
genstand for opmærksomhed i redegørelserne for resultaterne af de enkelte evalueringsgenstande
ovenfor i rapportens 2. hovedafsnit. Forholdet drejer sig om en tilsyneladende forskel.
Evalueringens surveyundersøgelse giver et billede af, at lærere, der har deltaget i projektet via
råd/grupper (og altså deltaget i mindst omfang i projektinitiativerne) på en række områder
udtrykker sig signifikant mere positivt end lærere, der har fungeret som kontaktlærere i projektet
(deltagerne med høj deltagelse i projektaktiviteter). Dette forhold er der nærmere redegjort for i
rapportens 3. hovedafsnit.
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Samlende anbefaling
Ovenstående generelle konklusioner giver grundlag for at pege på én samlende anbefaling for
kommende initiativer af lignende art. Det anbefales, at eksterne støttende initiativer i forhold til
handleorienteret sundhedsundervisning i folkeskolen baserer sig på målrettede og fokuserede
(for)undersøgelser af de deltagende skolers kultur og struktur samt placering i og samarbejde med
det omgivende samfund på udvalgte parametre. For eksempel kunne det være relevant at
undersøge, hvorledes og i hvilket omfang, der i den enkelte skoles pædagogiske kultur professionelle såvel som sundhedsdidaktiske kultur - kan findes afsæt for en eventuel
projektindsats. Tilsvarende kan parametre med relation til skolens struktur og samarbejde med det
omgivende samfund identificeres og efterfølgende undersøges på eventuelle projektskoler, i den
indledende fase af et eventuelt projekt.
Det anbefales i forlængelse heraf, at der gives mulighed for, at der udvikles yderligere viden om,
hvilke parametre på organisationsniveau, der kan udpeges som særligt væsentlige betingelser for
en skoles arbejde med at udvikle og forankre handleorienteret sundhedsundervisning.
Ovennævnte eksempler på parametre er blot overordnede eksempler. Tilsvarende anbefaling
formuleres i forhold til de deltagende lærere: Der bør udvikles yderligere viden om, hvilke
betingelser på individ niveau/undervisningspraksis niveau, der har afgørende fremmende effekt på
lærernes praksis i forhold til handleorienteret sundhedsundervisning. Mulige parametre, der kan
kunne gøres til genstand for videre forskning, kunne for eksempel være lærernes holdning til,
begreb om og praksis (forstået som samarbejde om og gennemførelse af undervisning)
vedrørende elevhandlinger, medbestemmelse og sundhedsfagligt indhold. Et andet parameter på
dette niveau kunne for eksempel være lærernes holdninger til og forudsætninger for at arbejde
udviklings- og forskningsbaseret med egen praksisudvikling.
Sådanne forundersøgelser af udvalgte parametre på såvel organisations- som individniveau på
potentielle projektskoler anbefales indlagt som en første fase i eventuelle nye projekter.
Sådanne forundersøgelser vil endvidere kunne anvendes som en form for ’baseline’ for
evalueringsarbejdet i eventuelle nye projekter.
En væsentlig forudsætning for at sådanne forundersøgelser kan gennemføres er dog som nævnt,
at der udvikles yderligere viden om, hvilke parametre på de to niveauer, der er særligt væsentlige
at afdække.

’Landskabsbillede’
Evalueringen har også indsamlet data, der giver grundlag for at tegne en profil af skoleledere og
lærere i Sønderjyllands Amt på en række områder. Profilen kan danne grundlag for kommende
eksterne initiativer, der sigter mod at støtte skolernes arbejde med sundhed.
Nedenfor tegnes først en profil af lederne, dernæst af lærerne og endelig peges der på en række
fremadrettede perspektiver.

Profil af lederne
Der tegner sig en samlet profil af skolelederne i Sønderjyllands Amt, som er kendetegnet ved:
• At det generelt er erfarne skoleledere, der indgår i projektet
• At der kan forventes opbakning fra alle ledere til arbejdet med den sundhedsmæssige
dimension.
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• At der kan forventes en meget positiv holdning til arbejdet med sundhedspolitikker, og der kan
her erindres om, at ca. halvdelen af amtets skoler tilsyneladende ikke har en sådan, og at de
fleste af disse ledere ønsker at have en sådan (jævnfør afsnittet om sundhedspolitikker).
• At der især kan forventes opbakning til arbejdet med den sundhedsmæssige dimension, hvis
dette arbejde kan kobles til nogle af de andre aktuelle skolepolitiske tiltag (læsning,
rummelighed, etc.), som skolelederne generelt prioriterer højere end arbejdet med sundhed.
• At der på lignende vis kan forventes opbakning fra lederne til en indsats omkring sundhed i
skolerne, hvis det kan tydeliggøres, hvorledes arbejdet med den sundhedsmæssige dimension
understøtter skolens overordnede opgave. De deltagende lederes erfaringer hermed kan med
fordel ekspliciteres i eventuelle nye projekttiltag.

Profil af lærerne
Der tegner sig en samlet profil af lærerne i Sønderjyllands Amt, som er kendetegnet ved at:
• Det typisk er en kvinder, over 50 år med høj anciennitet og med humanistiske linjefag, der
deltager i projektet
• Lærerne generelt finder skolernes arbejde med sundhed vigtigt eller meget vigtigt
• En prioritering af skolernes arbejde med sundhedspolitikker vil kunne forvente klar opbakning
fra lærernes side, hvad enten de har deltaget eller ej deltaget i projektet
• Mindst halvdelen af amtets lærere i en eller anden forstand og i et eller andet omfang har
erfaring med at undervise i sundhed. Hyppigheden er klart størst hos deltagende lærere, hvorfor
der tegner sig et billede af, at denne type erfaring med sikkerhed er repræsenteret på mindst én
af skolerne i alle amtets kommuner (de deltagende skoler).
• At der især kan forventes opbakning til arbejdet med den sundhedsmæssige dimension, hvis
dette arbejde kan kobles til nogle af de andre aktuelle skolepolitiske tiltag (læsning,
rummelighed, etc.), som lærerne på tilsvarende vis som skolelederne generelt prioriterer højere
end arbejdet med sundhed.

Fremadrettede perspektiver
Ovenstående analyser giver baggrund for at pege på følgende fremadrettede perspektiver: Det kan
forventes:
• At eventuelle eksterne tiltag vedrørende skolernes arbejde med sundhed vil blive modtaget
positivt at skolerne.
Det kan anbefales at sådanne eventuelle initiativer fokuserer på:
• Sundhedspolitikker
• At knytte sig til eller tydeliggøre mulige relationer til andre aktuelle skolepolitiske
skoleudviklingstiltag
• At tydeliggøre sundhedsundervisningens støttende muligheder i forhold til skolens løsning af
den overordnede opgave (skolens formål) - og at de projektdeltagende skoleleders erfaring
hermed nyttiggøres og ekspliciteres.
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1. Metode
I dette afsnit redegøres kortfattet for den anvendte evalueringsmodel og for evalueringens
metodiske design. Der gives desuden en kort redegørelse for de enkelte delundersøgelser, som er
gennemført som led i evalueringen.

1.1 Den anvendte evalueringsmodel
Med det givne udgangspunkt i opdragsgivers ønske om anvendelse af en meget bred vifte af
evalueringsmetoder som led i evalueringen af De sundhedsfremmende Skoler, har det været
vanskeligt at vælge en entydig (evaluerings-)model som grundlag for evalueringen.
Det valgte evalueringsdesign og den foreliggende evaluering af projekt De sundhedsfremmende
Skoler udtrykker derfor snarere en metodisk pluralistisk tilgang, som refererer til forskellige
idealtypiske evalueringsmodeller for så vidt angår identifikation af relevante evalueringskriterier og
undersøgelsesmetoder:
• Målopfyldelsesmodeller, som fordrer vurdering af, i hvilken udstrækning projektets officielle

formål og målsætninger er opfyldte. Det indebærer, at evalueringen vil fokusere på de formelle
beskrivelser af formål og målsætninger, som er formuleret og offentliggjort i centrale
publikationer om De sundhedsfremmende Skoler (se oversigt over kildemateriale). Dette
formelle kvalitetsperspektiv er oplagt og relevant, fordi det repræsenterer demokratiske
beslutninger truffet af sundhedsudvalget i Sønderjyllands Amt, hvor også det overordnede
projektejerskab er placeret. Programmets officielle formål og målsætninger er primært
identificeret via den gennemførte dokumentanalyse.

• Interessentmodeller, som betoner uofficielle programformål og -målsætninger. Da De

sundhedsfremmende Skoler dels er et projekt, som har udviklet sig over lang tid, dels har været
bredt forankret i Sønderjyllands Amt, og dels er udmøntet på de deltagende skoler, kan de
officielle formål og målsætninger ikke stå alene som kvalitetsperspektiv. Evalueringen vil derfor
også fokusere på mere implicitte og uofficielle forståelser af programformål og -målsætninger,
som de opleves af centralt placerede aktører. I den forbindelse vil samtaler med projektets
administrative styregruppe og interview med projektets konsulentgruppe spille en central rolle.
Desuden vil skolelederne på de deltagende skoler som pædagogisk ansvarlige for
udmøntningen af De sundhedsfremmende Skoler bidrage til at eksplicitere lokale
programformål og -målsætninger.

• Brugermodeller, der særligt vægtlægger perspektivet hos modtagerne af den ydelse, som

leveres i forbindelse med fx projekt De sundhedsfremmende Skoler. Udover de officielle og
uofficielle programformål og -målsætninger vil derfor også de brugere, som er direkte involveret
i undervisningen i folkeskolerne i Sønderjyllands Amt, bidrage til at sætte en ramme for
evalueringens kvalitetsperspektiv. I den forbindelse tillægges også de deltagende læreres
synspunkter på og oplevelse af projektet centralt betydning i evalueringen. Begrundelsen for at
betone lærernes synspunkter og oplevelser er primært erkendelsesmæssig (da de som brugere
af projektet har et førstehåndskendskab til og erfaring med projektet, som er afgørende for
præcist at kunne vurdere dets kvalitet), men inddragelsen har også en deltagerdemokratisk
begrundelse.

• Teoribaserede evalueringsmodeller, idet en central kvalifikation ved evalueringen er, at den er

gennemført af fagkyndige evaluatorer med særlig pædagogisk-didaktisk teoretisk kompetence
inden for evalueringens genstandsfelter. Inddragelsen af en teoretisk begrebsramme i
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evalueringen vil bidrage til at fastlægge evalueringens kvalitetsperspektiv, idet anvendelsen af
en fast begrebsramme udtrykker evalueringsgruppens forståelse af en række væsentlige
forhold og relationer i De sundhedsfremmende Skoler. I det perspektiv vil brugen af faglig teori
supplere de øvrige kvalitetsperspektiver og have betydning for vurderingen af projektets kvalitet.
På den måde indebærer brugen af faglig teori et fagligt-kritisk perspektiv i evalueringen.

1.2 Evalueringens metodedesign
Den valgte metodepluralistiske evalueringsmodel er realiseret gennem en række
delundersøgelser, som via anvendelsen af forskellige undersøgelsesmetoder samlet set sigter på
en grundig og udtømmende belysning af de tre overordnede projektmål (kvalitetsudvikling af
sundhedsundervisningen, forankring & ringspredning) på de tre overordnede
evalueringsgenstande (undervisningen, organisationsniveau og projektdesign).
På næste side (figur 1.2.a) vises grafisk, hvilke delundersøgelser, der er gennemført som led i
evalueringen herunder i hvilken sekvens de enkelte undersøgelser er gennemført frem mod
udgivelsen af denne rapport.
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Figur 1.2.a: Evalueringens delundersøgelser med tidsangivelse
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Enkeltinterview m.
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Enkeltinterview med
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v.
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(Okt. 2005)
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ved
eval.team
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(Nov. 2004 aug. 2005)

Enkeltinterview m.
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v.
evaluerings.
team
(Jan. 2006)

Evalueringsrapport
(Dec. 2005 - feb. 2006)

23

Delundersøgelserne har informeret evalueringsrapporten direkte med de fund, som er gjort i de
respektive undersøgelser. Men delundersøgelserne har også i vid udstrækning været
forudsætningsskabende for hinanden gennem den videnakkumulering, som er muliggjort af
undersøgelsessekvensen illustreret i figur 1.2.a.

1.3 De enkelte metoder i evalueringsdesignet
I det følgende gives en kort metodisk præsentation af de enkelte delundersøgelser og deres
indbyrdes samspil i evalueringen. For indsigt i de fund, som er gjort i undersøgelserne, henvises
til evalueringsrapportens hovedafsnit to og tre.

1.3.1 Dokumentanalyse
1.3.1.1 Formål
Anvendelse af dokumentanalyse som metode i dette evalueringsdesign har haft til hensigt at
støtte evalueringens beskrivelse og analyse af, hvad der er foregået på de deltagende skoler.
Det har også været hensigten, at beskrive prioriteringer i indsatsområder og tiltag, som projekt
DSFS har gennemført i hele projektperioden. Dokumentanalysen har desuden haft til hensigt at
støtte evalueringens bestræbelser på at indfange de bevægelser og udviklinger, der samlet set
har fundet sted op gennem hele projektperioden. Disse bevægelser fokuserer blandt andet på
udviklinger, som de har fundet sted i form af begrebsudvikling og kvalitet i
sundhedsundervisningen, samt udviklinger i form af forankring og ringspredning af
handleorienteret sundhedsundervisning.
1.3.1.2 Fokus
Dokumentanalysen har været anvendt på samtlige genstande i evalueringsdesignet:
Elevhandlinger, elevmedbestemmelse, sundhedsfagligt indhold, sundhedspolitik,
organisationsstruktur, organisationskultur og projektdesign.
1.3.1.3 Gennemførelse
Dokumentanalysen er foregået på den måde, at samtlige dokumenter fra projektet som de
foreligger i Sønderjyllands Amts arkiver indledningsvist er blevet gennemlæst. Under
gennemlæsningen er en række dokumenter blevet udvalgt til nærmere analyse. Kriteriet for
udvælgelsen af disse dokumenter har hovedsageligt været, i hvilket omfang dokumentet
rummer væsentlig information om evalueringens forskellige genstande. Arkivmaterialet fra
Sønderjyllands Amt er desuden blevet suppleret med dokumenter fra konsulentgruppen fra
CVU-sønderjylland.
Næste led i arbejdet har bestået i at prioritere de udvalgte dokumenter, og på denne baggrund
er der udarbejdet (og valgt) følgende liste over materiale, der primært ligger til grund for
evalueringens dokumentanalyser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Materialebog 1 og 2 ”Den sundhedsfremmende Skole”, DLH 1993 og 1994
Kursusplaner for 1. – 5. projektår samt diverse dokumenter om kursusaktiviteter i 6.-10.
projektår
Årsrapporter for 1. – 8. projektår, ”Statusrapporter”
Evalueringsrapport 1-5. projektår, marts 2001, Sundhedsforvaltningen
Strategi- og handleplan 2000-2005, april 2001, Sundhedsforvaltningen
Inspirationshefte nr. 1, ”Handleorienteret sundhedsundervisning”, 1999
Inspirationshefte nr. 2, ”Udvikling og forankring af sundhedsundervisning”, 1999
Inspirationshefte nr. 3, ”Forankring af sundhedsfremmende skole”, 2000
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•
•
•
•
•
•

Inspirationshefte nr. 4, ”Skolelederen som pædagogisk leder i en SFS”, 2001
Inspirationshefte nr. 5, ”Et pædagogisk udviklingsarbejde på Østerlundskolen”, 2002
Inspirationshefte nr. 6, ”Mobning ud af Løjt Kirkeby skole”, 2003
Inspirationshefte nr. 7, ”Lærerrollen i sundhedsundervisnigen” Sundhedsforvaltningen nov.
2004
Inspirationshefte nr. 8, ”Sundhedspolitikker i teori og praksis”,Sundhedsforvaltningen nov.
2004
Opfølgning på rapport om sundhed og trivsel blandt elever i Sønderjyllands Amt 2002,
HBSC-undersøgelsen”, Sundhedsforvaltningen – august 2005

Samt diverse enkelt dokumenter, som er nærmere præciseret i de enkelte
deldokumentanalyser.
De enkelte deldokumentanalyser (jf. de forskellige genstande ovenfor) er blevet struktureret og
formidlet ud fra en skabelon, som ser således ud:
•
•

•
•
•
•
•

En liste over anvendt materiale
Et afsnit, hvor der gøres rede for iagttagede udviklinger i det evaluerede projekts
anvendelse af begreber med tilknytning til den evaluerede genstand og udviklingen i
forståelser heraf
Et afsnit om iagttagede tiltag i det evaluerede projekt
Et afsnit om iagttagede resultater i det evaluerede projekt
Et afsnit, der gør rede for projektets selvformulerede problematiseringer af den pågældende
genstand og evalueringsmetodiske problematiseringer mm.
Et afsnit med vurderinger af de opnåede resultater i projektet
Et afsnit med anbefalinger

Efterhånden som dokumentanalyserne er blevet udarbejdet er de blevet udsat for kommentarer
og kritik, dels på møder i JCVUs evalueringsteam, dels på møder med styringsgruppen for
evalueringen. Der har således foregået en løbende justering og opfølgning på
dokumentanalyserne helt frem til evalueringsprojektets afslutning.
Dokumentanalyserne har endvidere løbende dannet grundlag for udarbejdelse af spørgsmål til
evalueringens survey samt spørgeguider til evalueringens interview.
1.3.1.4 Metodiske forbehold
Der er naturligvis en række metodiske forbehold at være opmærksom på i forbindelse med
gennemførelsen af denne dokumentanalyse. For det første er der store både kvalitative og
kvantitative forskelle på de deltagende skolers skriftlige bidrag. Endvidere bygger
dokumentanalysen i en vis udstrækning på allerede fortolkede og vurderende udsagn/skriftlige
formuleringer – for eksempel fra konsulenters og den administrative styregruppes side. Endelig
er der blandt andet i kraft af projektperiodens længde samlet set tale om en særdeles stor
mængde dokumenter, hvorfor det har været nødvendigt at foretage begrænsninger i antallet af
de dokumenter, der indgår direkte i dokumentanalysen. Ved valg af dokumenter, har
dokumentets direkte udsagn om de pågældende evalueringsgenstande været et afgørende
kriterium. Derudover indgår en række dokumenter på baggrund af anbefalinger fra den
administrative styregruppe i projektet DSFS.
1.3.1.5 Dokumentanalysen i rapporten
Resultaterne af dokumentanalysen indgår i samtlige afsnit i evalueringsrapportens afsnit 2.

25

1.3.1.6 Health Behaviour in School-aged Children HBSC
Som led i opdraget herunder metodedesignet i evalueringen af projekt DSFS, blev JCVU bedt
om at inddrage resultaterne af det internationale forskningsprojekt Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC).10 Sigtet med inddragelsen af HBSC var at identificere og vurdere
elevtrivsel og sundhedsadfærd i forhold til relevante parametre i HBSC, at identificere forskelle
mellem sundhedsfremmende skoler og sønderjyske skoler, som ikke deltager i projektet og at
foretage en gruppering og rangering af skolerne i den sundhedsfremmende skole i
Sønderjyllands Amt i forhold til deres gennemførelse af undervisning ud fra elementer i
paradigme B-tænkning, elevdeltagelse og -handleerfaringer.
Evalueringsteamet har imidlertid kun haft adgang til rapporter, der er udarbejdet i forbindelse
med evalueringer af HBSC i 1998 og 2002., og ikke HBSCs rådata. Fraværet af adgang til
rådata blev begrundet med henvisning til materialets fortrolighed.
På baggrund af det tilgængelige datagrundlag i form af de to rapporter, som alene præsenterer
udvalgte bearbejdede undersøgelsesresultater, har det således ikke været muligt at
gennemføre nye selvstændige og systematiske undersøgelser med udgangspunkt i HBSCundersøgelserne endsige at tilfredsstille opdragsgivers ønske om tilvejebringelse af ny viden
byggende på HBSC. Problemet er forelagt for opdragsgiver tidligt i evalueringsprocessen, og
opdragsgiver har accepteret konsekvenserne af konditionerne omkring HBSC-data.
Som kompensation for den manglende adgang til HBSCs rådata, stillede opdragsgiver
resultaterne af en empirisk analyse foretaget af Eva Hasholt i forbindelse med udarbejdelsen af
en masterafhandling til rådighed for evalueringsteamet.11 Den udleverede analyse, der er
gennemført som et tværsnitsstudie på basis af data fra tre større surveys, er gennemlæst af
evalueringsteamet. Den sammenfattende vurdering af analysen er, at der nok er tale om en
velgennemført, relevant og interessant undersøgelse, men at den ikke kaster nyt lys i det valgte
evalueringsperspektiv. Denne evalueringsrapport vil derfor ikke betjene sig af resultaterne af
den pågældende analyse.

1.3.2 Elevinterview
1.3.2.1 Formål
Gennemførelsen af elevinterview sigter mod at rejse elevperspektivet på de evaluerede
genstande. Ved at indfange eksempler på denne aktørgruppes oplevelser af, holdninger til og
udbytte af at deltage i undervisningsforløb eller projekter med afsæt i værdierne bag projektet
DSFS har det været hensigten at rejse et spejlingsgrundlag for de fund, som de øvrige metoder
måtte indfange. Elevinterviewene tjener således både det formål at tjene som
diskussionsgrundlag for de øvrige fund i evalueringen samt som inspirationskilde til udformning
af spørgsmål til survey og øvrige interview.
1.3.2.2 Fokus
Elevinterviewmetoden har været anvendt i forhold til genstandene: Elevhandlinger,
elevmedbestemmelse og sundhedsfagligt indhold.
1.3.2.3 Gennemførelse
Der har været interviewet elevgrupper fra tre forskellige skoler, som har deltaget i projektet
DSFS. Der er tale om elever fra 5. – 9 . klassetrin, som alle har deltaget i et eller flere forløb
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HBSC, der er en omfattende kvantitativ undersøgelse af 11, 13 og 15 åriges trivsel, er gennemført i 1980érne og
90érne. 18 skoler i Sønderjylland har deltaget i HBSC-undersøgelsen.
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eller projekter med afsæt i værdierne bag projektet DSFS. Deres lærere har været deltagere i
projektet DSFS.
Interviewene tog alle form af et 2-3 timers forløb baseret på den kvalitative metode
”Hukommelsesanalyse”12. Interviewene er herefter blevet transskriberet og der er blevet
udarbejdet meningskondenseringer på denne baggrund. Dette data- og analysemateriale har
herefter fungeret som grundlag af gennemførelsen af øvrige interview, survey samt
rapportskrivning.
1.3.2.4 Metodiske forbehold
Praktiske og tidsmæssige forhold i forbindelse med evalueringen og skolernes begrænsede
praktiseren af handleorienteret sundhedsundervisningen i evalueringsperioden, har gjort det
umuligt at gennemføre elevinterview, der lå i umiddelbar tilknytning til elevernes deltagelse i et
forløb eller et projekt og evaluators observationer af disse forløb. De interviewede elever havde
derfor i alle tilfælde vanskeligheder med at udfolde sig i forhold til de stillede spørgsmål og
evaluator har haft svært ved at støtte eleverne i deres svarudfoldelser ved for eksempel
henvisning til konkrete observationer. Hukommelsesanalysemetoden var en klar støtte i en
sådan situation, men metoden i sig selv kunne naturligvis ikke overkomme udfordringer, der er
forbundet med afstand mellem oplevelsestidspunkt og interviewtidspunkt.
1.3.2.5 Elevinterviewene i rapporten
Fundene fra elevinterview er placeret og anvendt i rapporten i 2. hovedafsnit i forbindelse med
redegørelsen for evalueringen af genstandene: Elevhandlinger, elevmedbestemmelse og
sundhedsfagligt indhold.

1.3.3 Fokusgruppeinterview med lærere
1.3.3.1 Formål
Hensigten med lærerinterviewene har været at etablere et mere dybdegående indblik i,
hvorledes denne informant- og aktørgruppe har oplevet egen professionelle erkendelses- og
kompetenceudvikling i forbindelse med bestræbelserne på at praktisere undervisning med
afsæt i værdierne for projektet DSFS. Det har desuden været hensigten, at opfange
nuancerede syn på projektet DSFS´s samspil med og effekt på disse læreres udvikling. Endelig
har lærerinterviewene også sigtet mod at indfange baggrunde for, hvad der kan opleves som
fremmende og hæmmende faktorer i forhold til gennemførelse af handleorienteret
sundhedsundervisning med effekt på elevernes udvikling af handlekompetence.
Fokusgruppe-lærerinterviewene har endvidere skullet danne grundlag for spørgeguide til
interview med skoleleder, konsulenter, repræsentanter for Sønderjyllands Amt og
forskningstilknyttede fra DPU, samt spørgsmål til survey.
1.3.3.2 Fokus
Lærerinterviewene er gennemført med fokus på evalueringsgenstandene: Elevhandlinger,
elevmedbestemmelse og sundhedsfagligt indhold.
1.3.3.3 Gennemførelse
Lærerinterviewene har været gennemført i to faser. Den første fase rummede et
fokusgruppeinterview med kontaktlærere fra fem forskellige skoler. Interviewet havde form af et
semistruktureret interview med fokus på alle tre evalueringsgenstande (se lige ovenfor).
Efter transskribtion og analyse af dette første interview blev der gennemført tre dybdeinterview
– ligeledes fokusgruppeorganiseret, med afsæt i det første fokusgruppeinterviews fund. Det ene
12
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med fokus på elevhandlinger, det andet med fokus på elevmedbestemmelse og det tredje med
fokus på sundhedsfagligt indhold. Informanterne i disse tre interview var enten kontaktlærere
eller lærere fra sundhedsgrupper/råd. Disse interview tog form af dels en fase med
semistruktureret interview, dels en fase med et fiktivt caseforløb, hvor de interviewede agerede
et samarbejdende lærerteam, der planlægger et forløb i sundhedsundervisningen.
Disse fire lærergruppeinterview har alle bidraget både til fund og formulering af spørgeguide til
øvrige interview i evalueringsarbejdet.
Kontakten til og valg af informanter er foregået via et samarbejde med projektets konsulenter.
1.3.3.4 Metodiske forbehold
Praktiske og tidsmæssige forhold i forbindelse med evalueringen og skolernes/lærernes
begrænsede praktiseren af handleorienteret sundhedsundervisningen i evalueringsperioden,
har gjort det umuligt at gennemføre lærerinterview, der lå i umiddelbar tilknytning til lærernes
egen praksis og deltagelse i et forløb eller et projekt og evaluators observationer af disse forløb.
Evaluators mulighed for at spejle lærernes udsagn i observeret praksis har derfor ikke været til
stede. En sådan mulighed ville klart have kunnet kvalificeret lærerinterviewenes dybdeniveau.
Endvidere skal det nævnes, at der i det første lærerfokusgruppeinterview også deltog en
skoleleder, hvorfor interviewgruppen ikke var helt ’stringent’. Det er dog ikke evaluators
vurdering at dette faktum har haft afgørende betydning for resultaterne af det gennemførte
fokusgruppeinterview.
Det må formodes, at de interviewede lærere repræsenterer den del af de deltagende lærere,
som forholder sig positivt til projektet.
1.3.3.5 Fokusgruppeinterview med lærere i rapporten
Resultaterne af ovennævnte lærerinterview er at finde i evalueringsrapportens hovedafsnit 2
under evalueringsgenstandene: Elevhandlinger, elevmedbestemmelse og sundhedsfagligt
indhold

1.3.4 Enkeltinterview - lærere
1.3.4.1 Formål
Hensigten med disse enkeltinterview har været at indfange dybdelag og variationer i, hvorledes
kontaktlærere har oplevet betydningen af den organisationsmæssige ramme, som deres egen
skole udgør for ringspredning og forankring af handleorienteret sundhedsundervisning. Fra tidlig
færd i projektet DSFS blev man opmærksom på det afgørende samspil der er mellem udvikling,
ringspredning og forankring af den handleorienterede sundhedsundervisning på den ene side
og skoleorganisationsmæssige forhold på den anden. Enkeltlærerinterviewene sigtede mod at
belyse disse forhold og mekanismer nærmere. Enkeltlærerinterviewene har endvidere skullet
danne grundlag for spørgeguide til interview med skoleleder, konsulenter, repræsentanter for
Sønderjyllands Amt og forskningstilknyttede fra DPU, samt spørgsmål til survey.
1.3.4.2 Fokus
Enkeltlærerinterviewene har koncentreret sig om evalueringsgenstandene: Sundhedspolitik,
strukturel organisationsmæssig udvikling, kulturel organisationsmæssig udvikling samt
projektdesign.
1.3.4.3 Gennemførelse
Enkeltlærerinterviewene er blevet gennemført på otte forskellige skoler med kontaktlærere.
JCVU-evalueringsteamet har udviklet spørgeguide til interviewene, som herefter er gennemført
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at CVU-konsulenter fra CVU-Sønderjylland. Transskribtion er foretaget af CVU-Sønderjylland,
mens analyserne er foretaget af evalueringsteamet.
1.3.4.4 Metodiske forbehold
Intervieweren havde begrænset kendskab til projektet, hvorfor forståelse, fortolkning og
registrering af data kan være påvirket heraf.
1.3.4.5 Enkeltinterview med lærere i rapporten
Fundene fra disse otte enkeltlærerinterview er at finde i evalueringsrapportens 2. hovedafsnit
under evalueringsgenstandene: Sundhedspolitik, strukturel organisationsmæssig udvikling,
kulturel organisationsmæssig udvikling samt projektdesign.

1.3.5 Skolelederinterview v. CVU-konsulenter
1.3.5.1 Formål
Hensigten med disse enkeltinterview med skoleledere har været at indfange dybdelag og
variationer i, hvorledes skolelederne har oplevet betydningen af den organisationsmæssige
ramme, som deres egen skole og de selv som leder udgør for ringspredning og forankring af
handleorienteret sundhedsundervisning. Som nævnt blev man fra tidlig færd i projektet DSFS
opmærksom på det afgørende samspil der er mellem udvikling, ringspredning og forankring af
den handleorienterede sundhedsundervisning på den ene side og skoleorganisationsmæssige
forhold på den anden – herunder ikke mindst lederens rolle. Enkelt-lederinterviewene sigtede
mod at belyse disse forhold og mekanismer nærmere. Enkeltlederinterviewene havde desuden
til hensigt at bidrage med inspiration til de afsluttende interview med repræsentanter for
Sønderjyllands Amt og forskningstilknyttede fra DPU.
1.3.5.2 Fokus
Enkeltlederinterviewene har koncentreret sig om evalueringsgenstandene: Sundhedspolitik,
strukturel organisationsmæssig udvikling, kulturel organisationsmæssig udvikling samt
projektdesign.
1.3.5.3 Gennemførelse
Enkeltlederinterviewene er blevet gennemført på to forskellige skoler. JCVU-evalueringsteamet
har udviklet spørgeguide med halvåbne spørgsmål til interviewene, som herefter er gennemført
at konsulenter fra CVU-Sønderjylland. Transskribtion og analyser er foretaget af JCVUevalueringsteam.
1.3.5.4 Metodiske forbehold
Praktiske og tidsmæssige forhold reducerede antallet af lederinterview til to. Et tilsyneladende
dalende aktivitetsniveau i projektets afsluttende fase kan også have haft en mulig indflydelse på
ledernes villighed til og mulighed for at stille sig til rådighed for disse enkeltinterview. Det lille
antal lederinterview kan have haft en betydning for de fund, der er anvendt i evalueringen for
disse interview i den forstand, at det kan formodes, at netop de interviewede skoleledere
repræsenterer skoler, hvor udvikling, ringspredning og forankring af sundhedsundervisningen
har haft gode organisationsmæssige betingelser for at finde sted.
Endvidere kan det også problematiseres, at projektets egne konsulenter gennemførte disse
interview. Denne problematik vurderes dog af evalueringsteamet at være af begrænset omfang
idet både spørgeguide og analyser er foretaget af evaluator.
1.3.5.5 Enkelt-lederinterview i rapporten
Fundene fra enkeltlederinterview er anvendt i evalueringsrapporten i 2. hovedafsnit i forbindelse
med redegørelsen for evalueringen af genstandene: Sundhedspolitik, strukturel
organisationsmæssig udvikling, kulturel organisationsmæssig udvikling samt projektdesign.
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1.3.6 Konsulentinterview
1.3.6.1 Formål
Konsulenterne i projektet DSFS repræsenterer et helt centralt omdrejningspunkt i projektet
DSFS. De har som den eneste aktørgruppe direkte kontakt med samtlige aktører i projektet og
deres oplevelser, tolkninger, erfaringer og anbefalinger er derfor særdeles vigtig i
evalueringssammenhæng. Deres vinkel på de forskellige evalueringsgenstande bliver særlig
eller unik om man vil, fordi de har nogle helt særlige erfaringer og muligheder for at se
sammenhænge i kraft af disse mange berøringsflader i projektet. Konsulenterne kan endvidere
forventes at repræsentere et interessant viden- og erfaringsreservoir for evalueringen i kraft af
deres placering mellem forsknings-udviklingsdimensionen og praksisimplementeringsdimensionen i projektet. Interviewet med konsulenterne stilede derfor mod at
indfange denne særlige viden og erfaring, - denne sammenhængsviden, som konsulenterne
repræsenterer.
Ud over at konsulentinterview i sig selv bidrager til fund, havde interviewet også til hensigt at
bidrage med inspiration til spørgsmål til de afsluttende interview med repræsentanter for
Sønderjyllands Amt og forskningstilknyttede fra DPU.
1.3.6.2 Fokus
Samtlige evalueringens genstande var i fokus i interviewet med konsulenterne.
1.3.6.3 Gennemførelse
Interviewet med konsulenterne blev gennemført i to faser. Fase 1 bestod i et semistruktureret
parinterview v. evalueringsteam. Genstandene var her: Elevhandlinger, elevmedbestemmelse
og sundhedsfagligt indhold. Fase 2 blev gennemført i umiddelbar forlængelse heraf, men blot
med en enkelt evaluator. Også her var der tale om et semistruktureret interview. Genstandene
var: Sundhedspolitik, strukturel organisationsmæssig udvikling, kulturel organisationsmæssig
udvikling samt projektdesign.
1.3.6.4 Metodiske forbehold
Projektet har haft flere konsulenter tilknyttet end de to interviewede. Praktiske og tidsmæssige
forhold vedrørende evalueringsdesign har ikke gjort det muligt at interviewe nogle af de
konsulenter, som af en eller anden grund har stoppet deres tilknytning til projektet. Disse
konsulenters udsagn kunne måske også have videnmæssig værdi? For eksempel ville de
måske kunne repræsentere andre perspektiver på projektet.
1.3.6.5 Konsulentinterview i rapporten
Fund baseret på interview med konsulenter er at finde i 2. hovedafsnit i evalueringsrapporten
under samtlige de beskrevne evalueringsgenstande.

1.3.7 Interview med amtsrepræsentanter
1.3.7.1 Formål
Sønderjyllands amt kan vi i vid udstrækning betragtes som projektejer, hvorfor amtets
oplevelser af og vurderinger af projektets forløb og udbytter må betragtes som et væsentligt
perspektiv at få rejst. Amtsrepræsentanterne udgør endvidere en særlig aktørgruppe i projektet,
fordi de som den eneste aktørgruppe er så tæt forbundet med det politiske styringsniveau i
deres praksisudøvelse. Endelig skal det forhold fremhæves, at amtet er underlagt en generel
forebyggelsesopgave, men ikke har folkeskolen som kompetenceområde. Interviewet med
amtsrepræsentanterne tog derfor sigte på at rejse netop denne projektaktørs perspektiv på og
analyser af projektforløbet og dets resultater.
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1.3.7.2 Fokus
Interviewet fokuserede på evalueringsgenstanden projektdesign.
1.3.7.3 Gennemførelse
Interviewet blev gennemført som et semistruktureret parinterview. Der blev endvidere taget
afsæt i foreløbige skriftlige produkter fra evalueringsarbejdet. Disse var dels en
dokumentanalyse vedrørende projektdesign, dels skitser til et afsnit om projektdesign til den
færdige evalueringsrapport. Interviewet tog i praksis i høj grad afsæt i informanternes respons
på disse skriftlige dokumenter.
1.3.7.4 Metodiske forbehold
Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt afsættet i disse skriftlige dokumenter har været
indsnævrende for informanternes udsagn. Fra evaluators side vurderes det, at kombinationen af
afsæt i reaktioner på skriftlige oplæg og semistrukturede spørgsmål i høj har bidraget til at få
rejst netop amtets vinkel på den evaluerede genstand.
1.3.7.5 Interview med amtsrepræsentanter i rapporten
Fund baseret på interview med amtsrepræsentanter er at finde i 2. hovedafsnit i
evalueringsrapporten under redegørelsen for evalueringsgenstanden projektdesign.

1.3.8 Interview med forskningstilknyttede
1.3.8.1 Formål
Interviewet med forskningstilknyttede stilede mod at rejse og italesætte den forskningsmæssige
dimension i projektet DSFS. Det var endvidere hensigten via dette interview at foretage en mere
dybdegående analyse af netop de foreløbige resultater af evalueringen, som umiddelbart kunne
vække til undren eller som måske konflikter med projektets egne intentioner og forventninger.
Endelig var det også hensigten, at interviewet skulle bidrage til en udpegning af mulige
fremadrettede råd til projektaktørerne på baggrund af evalueringsfundene.
1.3.8.2 Fokus
Samtlige evalueringens genstande var i fokus i interviewet med forskningstilknyttede.
1.3.8.3 Gennemførelse
Interviewet med forskningstilknyttede var den sidste dataindsamlingsaktivitet i
evalueringsarbejdet. Der var derfor rig mulighed for at tage afsæt i foreløbige resultater af
evalueringen i dette interview. Styrende for spørgeguiden til dette interview blev derfor
evalueringsfund, som har givet anledning til undren og overraskelse hos evaluator eller fund
som i en eller anden grad kan vurderes at konflikte med projektets intentioner.
Interviewet blev gennemført som et semistruktureret interview, hvor informanten blev bedt om at
forholde sig til foreløbige resultater fra evalueringen.
1.3.8.4 Metodiske forbehold
Her bør det naturligvis - på samme måde som det gør sig gældende i interview med
amtsrepræsentanter og konsulenter - have sin bevågenhed, at interviewede er en part i
projektet.
1.3.8.5 Interview med forskningstilknyttede i rapporten
Fund baseret på interview med forskningstilknyttede er at finde i 2. hovedafsnit i
evalueringsrapporten under samtlige de beskrevne evalueringsgenstande.
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1.3.9 Spørgeskemaundersøgelse
1.3.9.1 Formål
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har været dels på et statistisk repræsentativt
grundlag at kunne gøre status på projekt DSFSs udbredelse til og forankring på de sønderjyske
folkeskoler, dels at undersøge, i hvilken udstrækning prioriteringer og initiativer på skolerne kan
tilskrives projekt DSFS. I surveyet er der dels fokuseret på undervisningsaspektet med særligt
fokus på lærernes praksis og vurderinger og dels organisationsaspektet med særlig fokus på
skoleledernes vurderinger.
Surveyet har i vid udstrækning givet grundlag for, at evalueringsteamet har kunnet udsige noget
om, i hvilken udstrækning de i de forudgående kvalitative undersøgelser observerede
fænomener optræder på skolerne i amtet. Ud over at udgøre en selvstændig datakilde har
surveyet samtidig bidraget til at tematisere de efterfølgende kvalitative undersøgelser, hvor fx
de interessante fænomener, som surveyet har identificeret, er undersøgt nærmere.
1.3.9.2 Fokus og tilrettelæggelse
Det gennemførte survey er i realiteten udgjort af to selvstændige spørgeskemaundersøgelser,
idet der er udsendt ét spørgeskema til lærere og ét skema til skoleledere i Sønderjyllands Amt.
Sondringen mellem de to respondentgrupper har været afgørende for at sikre relevans og
præcision i forhold til undersøgelsesobjekterne, der i undersøgelsen primært har været
fænomenerne/temaerne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elevhandlinger
Elevmedbestemmelse,
Sundhedsfagligt indhold,
Sundhedspolitikker,
Kulturelle forandringer
Strukturelle forandringer
Ringspredning/projektdesign

Der er anvendt ét spørgeskema til hver af de to respondentgrupper, uanset om disse har
deltaget eller ikke deltaget i DSFS. Baggrunden for at anvende samme spørgeskema til
personer i og udenfor projektet har dels været, at producere viden om situationen på
sundhedsområdet i de sønderjyske skoler og dels systematisk at kunne sammenligne
holdninger og praksis blandt deltagere og ikke-deltagere i projektet, for dermed at kunne
konkludere på, i hvilken udstrækning der kan iagttages forskelle i holdninger og praksis, som
kan tilskrives projekt DSFS.
De to spørgeskemaer er vedlagt som bilag 1 (spørgeskema til skoleledere) og 2 (spørgeskema
til lærere) til evalueringsrapporten. Af disse bilag fremgår, hvordan ovennævnte temaer er søgt
operationaliserede i relevante og udtømmende variable og items.
I forbindelse med tilrettelæggelsen af surveyet har det ikke været muligt meningsfuldt at
identificere hele skoler som sundhedsfremmende eller ej, dels fordi skolerne i projektperioden i
nogen grad har vekslet mellem deltagelse og ikke-deltagelse og dels fordi, der i projektperioden
har været medarbejderfluktuationer mellem skolerne. Spørgeskemaet er derfor udformet, så det
klart kan identificeres om og i hvilket omfang den enkelte skoleleder og lærer har deltaget i
projektet.
Som en konsekvens heraf, er spørgeskemaerne gjort dynamiske, sådan at de spørgsmål, som
den enkelte respondent er blevet stillet, har vært betinget af de forudgående svar. For eksempel
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er respondenterne, der har svaret ”ja” til at have gennemført handleorienteret undervisning,
blevet ført til en række uddybende spørgsmål, som ”nej-angivere” ikke anmodes om at forholde
sig til.
1.3.9.3 Gennemførelse
Surveyene er gennemført som internetbaserede spørgeskemaundersøgelser ved brug af
dataindsamlingsprogrammet Relationwise Survey Solution. Surveyet er altså gjort ”papirløst”
ved, at respondenterne elektronisk har modtaget, besvaret og returneret et spørgeskema pr. email.
Elektronisk distribuerede og besvarede spørgeskemaer har en række karakteristika, som gør, at
de ved brug af pålidelig software kan muliggøre indsamling af data via Internet med et
kvalitetsniveau som er fuldt ud på højde med den fra fx telefoninterview og trykte
spørgeskemaer. Fx kan elektroniske spørgeskemaer:
•
•
•
•

Sikre nem og hurtig adgang til et stort antal respondenter
Sikre den enkelte respondents anonymitet, hvilket giver en vis sikkerhed for oprigtige svar
Give respondenten mulighed for i ro og mag at gennemlæse spørgsmålene og besvare dem
på et for ham/hende passende tidspunkt og i et passende tempo, og endelig
Fjerne risikoen for kodefejl (fejlindtastninger) og fejl i forbindelse med overførsel af data
mellem forskellige systemer som i andre registreringssystemer

De adspurgte skoleledere og lærere er identificeret på baggrund af en totaloversigt over amtets
folkeskoler, som Sønderjyllands Amt stillede til rådighed. Med udgangspunkt i denne
skoleoversigt, kontaktedes hver enkelt skole (i første fase pr. brev og i anden fase pr. telefon)
med henblik på dels accept af at JCVU sendte spørgeskemaer til skolens leder og lærere og
dels med henblik på udpegning af en kontaktperson på skolen med ansvar for at videreformidle
skemaer til de enkelte lærere. Langt hovedparten af skolerne - 96 af Sønderjyllands Amts i alt
112 folkeskoler - gav den fornødne accept af at ville modtage spørgeskemaer.13 Herefter
sendtes i to omgange (første udsendelse og en genudsendelse / rykker) mails med links til
spørgeskemaer til kontaktpersonerne på de accepterende skoler. JCVU sendte mail med link til
spørgeskemaer direkte til skolelederne.
Efter de to udsendelsesrunder kunne der konstateres følgende svarprocenter:
1.3.9.4 Svarprocenter
53 af de 112 folkeskoleledere i Sønderjyllands Amt har besvaret spørgeskemaet, hvilket
medfører en svarprocent på 47 %. Udregnes svarprocenten i forhold til de 96 accepterende
skoleledere, som modtog spørgeskemaet, opnås en lidt højere svarprocent på ca. 55 %. Denne
svarprocent kan kun siges at være moderat tilfredsstillende, idet de øvrige 43 af 96
accepterende skoleledere også kunne forventes have svaret på en af de to direkte
henvendelser, der blev foretaget.
Godt 60 % af de skoleledere, som har været direkte involveret i DSFS har besvaret skemaet.
Igen kan det indvendes, at svarprocenten kunne have været højere, men alt i alt er den
tilfredsstillende i forhold til med acceptabel sikkerhed at kunne konkludere på status på de
deltagende skoler.
I alt 195 lærere har returneret et fuldstændigt udfyldt spørgeskema – et større antal lærere ( i alt
312 respondenter) har afleveret et delvist udfyldt spørgeskema. Da evalueringsteamet ikke har
kendskab til størrelsen af den samlede lærerpopulation i Sønderjyllands Amt, er det desværre
13

De resterende skoler angav alle tidspres og manglende deltagelse som begrundelse for ikke at deltage. Frafaldet
vurderes derfor ikke at påvirke reliabiliteten af analyserne systematisk.
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ikke muligt præcist at udregne en samlet svarprocent. Men det kan konkluderes, at ca. 43 % af
de i alt ca. 100 lærere, der har deltaget som enten kontaktlærere eller medlemmer af
sundhedsråd/-gruppe i projektperioden har besvaret spørgeskemaet. Herunder lykkedes det at
få svar fra ca. 40 % af de deltagende kontaktlærere og 50 % af medlemmerne af sundhedsråd/gruppe. Svarprocenten blandt lærerne generelt er overraskende lav – det samme må siges at
være tilfældet for gruppen af DSFS-deltagende lærere. Med de betydelige økonomiske
ressourcer, som er anvendt på særligt kontaktlærerne, og den opmærksomhed det
sundhedsmæssige område må forventes at have hos disse lærere, er det overraskende, at kun
ca. 40 % besvarer spørgeskemaet. Sammenfattende vurderes det dog, at undersøgelsen med
acceptabel sikkerhed kan udsige noget om gruppen af deltagende lærere, og kun i mindre grad
noget om den samlede lærergruppe på folkeskolerne i Sønderjyllands Amt.
1.3.9.5 Analytisk tilgang
Resultater fra survey er medtaget i rapporten, hvor de er teoretisk interessante. Det kan de
være i både positiv og negativ forstand forstået således, at de enten be- eller afkræfter
evaluatorteamets forventninger og projektets intentioner. Fokus har især været på følgende:
•
•
•
•

deltagelse i projekt DSFS
kendskab til projekt DSFS
gennemførslen af et eller flere forløb med sundhed som indhold
erfaring med handleorienteret sundhedsundervisning

De udvalgte variable har hver især empirisk relevans, idet de repræsenterer forskellige
berøringsformer i forhold til projekt DSFS. Ved at anvende flere uafhængige variable til at
forklare effekten af projekt DSFS øges analysens validitet og reliabilitet. Respondenter, der ikke
har deltaget i projektet, men svarer positivt på spørgsmål om projekt DSFSs betydning, kan
eksempelvis gøre dette, fordi de er ansat på en skole, der har deltaget i projektet, hvorfor de har
et stort kendskab til projektet.
Hovedparten af surveyresultaterne er baseret på krydskørsler, men varians-, regressions- og
kovariansanalyser har ligeledes været anvendt. Resultater fra survey er medtaget, hvor
analyserne angiver signifikante sammenhænge på mindst 95%-niveau (P<.05).
Signifikansniveauerne udtrykker, afhængig af data, Lambda og tau-b værdier.
Forudsætningstests er foretaget, hvor det har været relevant.
Enkelte steder er insignifikante resultater medtaget. Hvor det er tilfældet angives det i teksten,
og begrundes i hensynet til at gøre opdragsgiver opmærksom på forskelle i den konkrete
svarafgivelse. Forskellene mellem grupperne er altid over 10% og anvendes alene til at
kommentere på undersøgelsens konkrete svarafgivelser – ikke til at generalisere.
1.3.9.6 Metodiske forbehold
Der knytter sig en række forbehold til det valgte analysedesign. For det første anvender
spørgeskemaet hovedsageligt lukkede svarkategorier. De valgte items og kategorier har
imidlertid en høj gyldighed idet de er valideret af projektets eksperter og gennem en
pilotundersøgelse på en skole fra Vejle Amt.
For det andet må svarprocenten antages at være forholdsvis lav især for ikke-deltagende ledere
og lærere, selvom det præcise antal lærere i Sønderjyllands Amt er evalueringsteamet
ubekendt. Uanset om det skyldes, at den distributionsansvarlige på de enkelte skoler ikke har
videreformidlet spørgeskemaerne, lærerne ikke har fulgt linket, eller de er faldet fra under
besvarelse af spørgeskemaet, antages det at være en naturlig følge af, at undersøgelsen er
planlagt som en totalundersøgelse blandt folkeskolerne i Sønderjyllands Amt. Det er således
forståeligt, at ledere og lærere der ikke har deltaget prioriterer besvarelse af spørgeskemaet lavt

34

i en tidspresset hverdag. Vi har med det foreliggende datamateriale ingen mulighed for at
vurdere, om de manglende besvarelser skyldes modvilje mod projektet eller ej. Derfor er det
heller ikke muligt at vurdere, om de manglende besvarelser påvirker konklusionerne på en
systematisk måde eller ej.
For det tredje kan maildistributionen medføre en bias, såfremt der er systematisk forskel på
hvem der bruger mailadresser. Der er fx ingen indikationer på at ældre ledere og lærere
systematisk har undladt at svare på spørgeskemaet, og hensynet til pålidelighed som følge af
den automatiske registrering af respondentsvar er således fundet vigtigere end risikoen for en
bias i repræsentation.
Endeligt skal det, for det fjerde, understreges, at brugen af insignifikante data påvirker
gyldigheden af et mindre antal konklusioner – ikke mindst i afsnit 2.3 – 2.7. Hvor konklusionerne
er baseret på procentuelle forskelle er der tale om tendenser i den konkrete svarafgivelse. Det
er fundet empirisk interessant, men altså ikke statistisk signifikant, hvorfor det fundne resultat
ikke kan generaliseres.
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Kapitel 2. Evaluering af de syv
genstande
Dette 2. kapitel i evalueringsrapporten rummer en præsentation af evalueringen af syv
genstande. Disse er: Elevhandlinger, elevmedbestemmelse, sundhedsfagligt indhold,
sundhedspolitikker, kulturelle og strukturelle udviklinger på organisationsniveau samt
projektdesign.
Præsentationen af evalueringen af hver af disse syv genstande følger følgende struktur: Der
indledes med en introduktion til selve genstanden og herunder angives formålet med
evalueringen af den pågældende genstand. Herefter følger et afsnit om evalueringens
forståelse af den pågældende genstand og der gøres herunder rede for temaer og
operationaliserede variable, som evalueringen anvender. Efter dette følger et afsnit, hvor
resultaterne af evalueringen fremstilles. Hvert afsnit afsluttes med skitsering af en række
fremadrettede perspektiver.
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2.1 Elevhandlinger
2.1.1 Introduktion
2.1.1.1 Elevhandlinger – et centralt begreb i DSFS
Det har været et centralt anliggende for projekt DSFS at gøre erfaringer med og udvikle
handlebegrebet - herunder den mulige læringsmæssige betydning, det måtte have at inddrage
elevhandlinger i sundhedsundervisningen. Således fremgår det af statusmateriale for projektet i
den indledende fase, at ”der skal arbejdes med handlinger, der fører til udvikling og herigennem
styrker indlæring"14. Handleperspektivet ligger endvidere indlejret i forbindelse med projektets
overordnede formål om at udvikle elevernes handlekompetence inden for sundhedsområdet,
således at de opnår evne og lyst til at handle og påvirke både deres eget liv og de rammer,
dette liv leves inden for15. Her er der ikke tale om her-og-nu handlinger, men derimod om
handlinger, som de kommende borgere forventes at igangsætte – og som er blevet
kvalificerede gennem deltagelse i projekt DSFS
Samspillet og sammenhængen mellem handling og læring understreges i den måde, hvorpå
handlekompetence-begrebet forstås i projektet. Som et af de helt afgørende elementer, som
begrebet rummer i den forbindelse, fremhæves ’handleerfaringer’, der opfattes som en
erfaringsmåde, der i særlig grad kan styrke elevernes læreprocesser.

2.1.1.2 Formålet med evalueringen af elevhandlinger
Bl.a. foranlediget af udtalelse fra Sundhedsstyrelsen af 23. juli 2003 er det blevet diskuteret i
styregruppen, at det ikke er inden for rammerne af evalueringen at afdække projektets effekt i
relation til elevernes udvikling af handlekompetence – hertil kræves ”et større forskningsdesign”,
som det angives. I forbindelse hermed kan det anføres, at en sådan opgave i sig selv vil være
en problematisk opgave, idet handlekompetence-begrebets meget komplekse ’væsen’ gør, at
det kun vil være muligt at afdække aspekter heraf.
I et notat diskuteret med styregruppen16 angives det, at følgende områder ønskes belyst:
• Evalueringen tager sigte på at identificere faktisk stedfundne elevhandlinger i projektet
• Evalueringen skal forsøge at identificere, de implicerede læreres analyse af disse
elevhandlinger – hvilke forklaringskategorier bringer lærerne i anvendelse i forhold til disse
elevhandlinger?
• Evalueringen skal forsøge at identificere væsentlige barrierer for lærernes arbejde med at
tilvejebringe elevhandlinger i forhold til sundhed i skolen
• Evalueringen skal forsøge at indkredse betydningen af lærernes brug af de faglige
synsvinkler i forhold til elevernes udfoldelse af handlinger – denne relation ønskes særligt
belyst
• Evalueringen skal forsøge at kaste lys over betydningen af skolernes samarbejde med
lokalsamfundet i forhold til elevernes udfoldelse af handlinger – denne relation ønskes
særligt belyst.
• Evalueringen skal forsøge at indfange den begrebsmæssige udvikling vdr. ’elevhandlinger’,
som har fundet sted i projektet.
14

Status for 2. år med ”Den Sundhedsfremmende Skole” i Sønderjyllands Amt, Sundhedsforvaltningen 1997
Ibid.
16
Notat 3, Jens Lund
15
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• Evalueringen kan måske herudover i et eller andet omfang bidrage med yderligere
nuanceringer af begrebet om ’elevhandlinger’. Begrebsudviklingen er således også
kategoriseret som et udviklingsfelt i evalueringsprojektet. Dette er beskrevet som:
a) udvikling af bud på indikatorer for (komponenter i?) handlekompetence, samt
b) udvikling af metoder til iagttagelse af disse indikatorer (komponenter?)
Evalueringen af elevhandlinger vil derfor i relation til disse områder søge at undersøge og
analysere betydning af, at eleverne som del af sundhedsundervisningen arbejder med, hvordan
de kan forandre sundhedsmæssige tilstande/forhold i relation til eget liv, skolens liv eller
samfundslivet, således disse tilstande forsøges forbedret.

2.1.2 Evalueringens forståelse og
operationalisering af ’elevhandlinger’
2.1.2.1 Elevhandlinger og handlekompetence
Såvel teoretisk som relateret til den praktiske undervisning har interessen for elevhandlinger
været fremtrædende inden for sundhedsundervisningen siden slutningen af 80’erne. Imidlertid
har dette perspektiv på undervisningen også spillet en meget central rolle inden for andre
temamæssige områder. Således findes der inden for miljøundervisningsområdet en stor
mængde dansk og international litteratur om elevhandlinger og betydningen heraf.
At den fælles tilknytning til begge disse temamæssige områder er tilfældet skyldes både, at
begge områder er sammenknyttet i indholdsmæssig forstand, og at det for begge områder er en
vigtig pointe, at eleverne ikke blot skal erhverve sig viden og færdigheder i relation til dem, men
også lære at forholde sig til dem og udvikle handlekraft – handlekompetence – i forhold til
områderne. Det er derfor de samme grundlæggende pædagogiske-didaktiske overvejelser, der
gør sig gældende for begge områder, og den efterfølgende diskussion af begrebet og
relaterede begreber vil i overvejende grad trække på erfaringerne fra
miljøundervisningsområdet.
Inden for dette område har især Ramsey, Hungerford and Tomera17 (1981) været fortalere for at
inddrage elevhandlinger med henblik på at fremme elevernes holdninger og adfærd i mere
’miljøvenlig’ retning. Endvidere har Zelezny18 (1999) på baggrund af en omfattende metaanalyse af 22 forskningsartikler publiceret i peer-reviewed tidsskrifter vist, at
undervisningsforløb, som involverede eleverne aktivt i handlinger var mere - som hun skriver –
”effective in improving pro-environmental behaviour than those that did not”.
Litteraturen afspejler imidlertid, at der er forskelligt syn på handlebegrebet – herunder
forståelsen af det, formålet med inddragelsen og dermed også, hvorledes det indgår i
undervisningen. Således har den danske opfattelse, som er udviklet i forbindelse med
forskningen på Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedspædagogik (DPU), på flere
områder distanceret sig fra en opfattelse af handleorienteret miljø- og sundhedsundervisning,
som går på, at eleverne skal påduttes bestemte ’korrekte’ handlinger. Ligeledes har den nævnte
danske tradition været skeptisk med hensyn til at opfatte en ’vellykket’ handling, som det
vigtigste succeskriterium for handleorienteret undervisning. En sådan tilgang overser, at det kan
17

Ramsey, J.M. & Hungerford, H. & Tomera, A.N. (1981): The effects of environmental action and environmental
case study instruction on the overt environmental behaviour of eighth grade students. The Journal of Environmental
Education 13(1), 24-29
18
Zelezny L.C. (1999): Educational intervention that improve environmental behaviors: A meta-analysis, The Journal
of Environmental Education, 31(1), 5-14
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være vanskeligt at skelne mellem, om en given handling er resultat af elevernes egen
forudgående refleksioner og beslutninger, eller eleverne foretager handlinger på grund af frygt,
respekt, eller venlighed for læreren.
Betydningen af elevhandlinger er knyttet tæt sammen med undervisningens mulighed for
udvikling af elevernes handlekompetence. At udvikle elevernes handlekompetence rummer
nemlig forventninger om at udvikle elevernes evne og vilje til på sigt at være aktive deltagere i
samfundet, som på demokratisk måde kan forholde sig til og tage hånd om (sundheds-)
problemstillingerne på ansvarlig og kompetent måde. Det indebærer, at der skal skabes
undervisningsmæssige rammer for, at eleverne ikke blot erhverver sig en solid viden, kritisk
indsigt og forståelse inden for området. Det er også vigtigt at de kvalificerer og udvikler deres
kritiske tænkning og refleksion og får mulighed for at tage ’livtag’ med autentiske
problemstillinger ved at gennemføre handlinger som del af undervisningen. Formålet hermed
skal være, at de opnår tiltro til egne muligheder samt styrker deres baggrund for - og lyst til - at
tage stilling og handle, når det er dem, der har ansvaret og forpligtelsen.
Denne betydning af handlekompetence fremgår bl.a. af følgende formulering i forbindelse med
MUVIN-forskningen (Breiting19 m.fl., 1999), idet handlekompetence vedrører:
”..udfordringen om at skabe grundlag for, at eleverne kan udvikle en langsigtet evne og vilje til
at tage kritisk del i demokratiske processer vedrørende menneskets konfliktfyldte forhold til
naturgrundlaget”.
Selvom sidste del af definitionen naturligvis ikke har relevans i nærværende forbindelse, kan –
og vil - den grundlæggende tankegang bag denne forståelse af begrebet også overføres til
sundhedsundervisningen og dermed også som grundlag for denne evaluering.

2.1.2.2 Handlinger, handleerfaringer og erkendelsesudvikling
Det er således opfattelsen, at det kan være frugtbart, at eleverne gør sig konkrete erfaringer
med at handle i undervisningen, samt at eleverne i fællesskab med læreren efterfølgende gør
handlefaringerne til genstand for refleksioner og diskussion i klassen.
Interessen for at skabe og gøre brug af elevernes erfaringer i undervisningen kan knyttes til
såvel internationale som hjemlige pædagogiske teorier. Herhjemme er denne type tilgang i
undervisningen blevet kaldt erfaringspædagogik, mens den engelske version har fået
betegnelsen ”experiential learning”. Det var nogle teorier, som udvikledes sidst i 70’erne og
først 80’erne, og som både nationalt og internationalt rummede nogle bevidstgørende og
frigørende muligheder, og i den forstand var tæt knyttede til et kritisk teoretisk udgangspunkt
(Jakobsen, Schnack og Wahlgren20, 1980, Kolb21, 1984).
Begrebet erfaringspædagogik dækker over et bredt spektrum af pædagogiske opfattelser, der
har som fællesnævner, at undervisningsdeltagernes erfaringer skal indgå som et centralt
element i undervisningen. Bag disse pædagogiske opfattelser ligger en forestilling om, at man
lærer ved at handle, og at det, man lærer på denne måde, er værdifuldt at få bragt med ind i
undervisningen (Jakobsen, Schnack og Wahlgren, 1980).

19

Breiting, s. Hedegaard, K., Mogensen, F., Nielsen, K., & Schnack, K. (1999): Handlekompetence,
interessekonflikter og miljøundervisning, Odense, Odense University Press
20
Jacobsen, B., Schnack, K. Wahlgren, B. (1980): Erfaring og undervisning (in Danish), Gyldendals Pædagogiske
Bibliotek
21
Kolb, D (1984): Experiential learning - experience as the source of learning and development Englewood Cliffs,
N.J.: Prentice-Hall.
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I de nævnte danske forskeres forståelse har erfaringspædagogikken store muligheder for at
knytte den formelle viden sammen med livserfaring – eller at knytte teori og praksis sammen.
Det fremgår også af deres ide om erfaringspædagogikken, at erfaringsbegrebet ikke bare
relaterer sig til tidligere gjorte livserfaringer, men også og især fælles handleerfaringer gjort i
undervisningen. I forlængelse heraf argumenterer de for, at ud over at sætte deltagerne i stand
til at forklare og forstå den daglige praksis, ligger der også i det dialektiske forhold mellem teori
og praksis et handlingsaspekt – nemlig en forestilling om, at sammenknytningen af erfaringer og
formel viden sætter deltagerne i stand til at anvende den formelle viden som en
handlingsstyrende indsigt (Jakobsen, Schnack og Wahlgren, 1980). Dette aspekt af den
erfaringspædagogiske tilgang er vigtigt i forhold til udvikling af handlekompetence og er da også
fremhævet i det baggrundsmateriale (Den Sundhedsfremmende Skole, Materialebog 93/94 I og
II), som lærerne stiftede bekendtskab med i starten af projektet. Bl.a. peger Levin Hansen i en
af artiklerne på, at
”Erfaringer og handlinger hænger meget nøje sammen. Uden lyst og evne til at handle får man
ikke erfaringer, men erfaringer er en nødvendig forudsætning for at udvikle handlekompetence.
Det er derfor vigtigt, at eleverne i forbindelse med undervisningen får mulighed for at handle og
gøre erfaringer”.
I international sammenhæng har især Kolb (1984) med bogen ”Experiential Learning” også
plæderet for et erfaringspædagogisk udgangspunkt. Han er især kendt for sin model for
”experiential learning”, som på mange måder kan siges at korrespondere med elementer fra
den tidligere nævnte erfaringspædagogiske teori, omend han af nogle hævdes at indtage et
individualistisk udgangspunkt (Wittmer & Johnson22, 2000, Miettinen23, 2000).
Hensigten med at trække disse teoretiske synsvinkler frem er at begrunde ud fra et teoretisk
synspunkt, hvorfor elevhandlinger og de handleerfaringer, eleverne gør i forbindelse hermed,
kan være betydningsfulde i undervisningen med henblik på udvikling af handlekompetence. Og
netop tilknytningen af handleerfaringer til teoretiske udgangspunkter, der forstår handlingen og
handleerfaringen som funktionel i forhold til erkendelsesudvikling og læring, har derfor også
været begrundelsen for at problematisere det udgangspunkt (der nogle gange synes at være
tilfældet i dansk miljøundervisningstradition), at eleverne skal inddrages i handlinger, der alene
begrundes ud fra, at skolen skal spare xx kwh eller reducere y kg på affaldet. I MUVINforskningsprojektet, (Breiting m.fl., 1999) gøres således opmærksom på, at det er væsentligt at
skelne mellem værdien af handlingens erkendelsesmæssige betydning og dens materielle eller
objektive betydning. I det første tilfælde opfattes handling som pædagogisk middel i
undervisningen, og værdien af handlingen afgøres på baggrund af pædagogiske kriterier –
bliver eleverne klogere af at gennemføre handlingen. I det andet tilfælde vil et ”succeskriterium”
som nævnt relatere sig til, om sundhedsproblemet er blevet helt eller delvist løst.
Konklusionen på ovenstående betragtninger er derfor, at i forbindelse med evalueringen af
DSFS er det et centralt forhold, at elevhandlinger (og de dermed følgende handleerfaringer)
vurderes ud fra såvel deres erkendelsesudviklende funktion, deres potentiale for at styrke
elevernes tiltro til egne muligheder som deres lyst og engagement til at involvere sig.
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2.1.3 Undersøgelsens empiriske variable
Disse teoretiske overvejelser danner grundlag for den følgende beskrivelse af
operationaliseringsprocessen i forbindelse med den empiriske undersøgelse af elevhandlinger –
dvs. brobygningen mellem det teoretiske begrebsniveau og det empiriske, målbare niveau.
Derved er både anskueliggjort, hvilket teoretisk grundlag evalueringen foretages ud fra, og det
er gjort muligt mere konkret at foretage analyse- og tolkningsarbejdet med henblik på at uddybe
de tidligere nævnte områder for evalueringen. Samtidig søger denne operationaliseringsproces
at vise, at der er tilstræbt høj intern validitet af undersøgelsen.
Det betyder, at følgende 4 overordnede områder skal danne søgefelter for den empiriske
undersøgelse af elevhandlinger i forbindelse med projekt DSFS:
1. elevhandlinger – herunder forståelse, fremtræden og begrebsmæssig udvikling gennem
projektet
2. muligt udbytte af elevhandlinger af betydning for udvikling af handlekompetence
3. fremmende og hæmmende undervisningsmæssige betingelser i relation til et godt udbytte af
elevhandlinger
4. fremmende og hæmmende organisatoriske/strukturelle betingelser i relation til et godt
udbytte af elevhandlinger
Med henblik på at belyse elevhandlinger og betydningen heraf er således identificeret et antal
variable, som efterfølgende ligger til grund for udformningen af såvel de konkrete spørgsmål
(items) i den kvantitative af undersøgelsen som til udformning af interviewguides til den
kvalitative del af dataindsamlingen.
En skematisk opstilling af den samlede operationaliseringsproces ses på næste side (figur
2.1.3.a). Skemaet er uddybet i Bilag A.
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Figur 2.1.3.a: Undersøgelsens variable (elevhandlinger)
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2.1.4 Den empiriske undersøgelse af
’elevhandlinger’
2.1.4.1 Elevhandlinger som begreb: forståelse, fremtræden og
begrebsmæssig udvikling
Projektets forståelse af handlebegrebet
Deltagerne i projekt DSFS har arbejdet med handlebegrebet i forbindelse med
kursusvirksomhed, litteraturstudier og diskussioner fra projektets start. Der er endvidere fremført
definitioner af dette og andre (handlekompetence-)relaterede begreber i forbindelse med
udfærdigelsen af forskellige typer dokumenter bl.a. ” Den sundhedsfremmende Skole –
materialebog 93/94” og ”Den sundhedsfremmende Skole – materialebog II”, DLH, henholdsvis
1993 og 1994”. På den måde er der i projektet søgt at skabe konsensus omkring
handlebegrebet.
Med henblik på at indkredse en form for ”baseline” af projektets egen forståelse af begrebet
elevhandlinger tages der først og fremmest afsæt i artikler i den første af ovennævnte hæfte24.
Begge artikler henviser flere steder til formuleringer om handlebegrebet i ministeriets
undervisningsvejledning for sundhedsundervisningen fra 1991. Det skal naturligvis
understreges, at der med henvisningen til disse artikler først og fremmest er tale om det ’tilbud
af forståelsesramme’, som projektet bygger på, og som projektdeltagerne er blevet mødt med i
én eller anden form – henvisningen til disse artikler siger med andre ord ikke noget om
projektdeltagernes forståelse af handlebegrebet – se næste afsnit.
At arbejde med handling i sundhedsundervisningen fremstilles som et didaktisk element, der er
et alternativ til gældende praksis, hvor ændring af elevernes adfærd ses som det centrale mål.
Det handlingsorienterede alternativ består i ”at øge elevernes evne til at kunne handle alene og
sammen med andre; at øge deres handlekompetence”. Senere samme sted (s.10-11)
formuleres en præcisering af handlebegrebet
”Forud for en handling vil der altid ligge en bevidst stillingtagen, mens dette ikke behøver at
være tilfældet for en adfærdsændring. Det første element i definitionen af handling er med
andre ord, at man selv beslutter sig for at gøre noget (…).”. Et andet kriterium drejer sig om, at
”de pågældende aktiviteter (…) må bidrage til en løsning af det pågældende problem”.
Denne forståelse af handlebegrebet illustreres med nedenstående matrix:
Figur 2.1.4.1.a: Illustration af forståelse af handlebegrebet
Påvirkes til at
”gøre noget”
Aktivitet som modvægt til
teoretisk undervisning
Aktiviteter der er rettet mod
løsning af et problem

Beslutter sig til at
”gøre noget”

HANDLING

En handling skal med andre ord være målrettet mod løsningen af det problem, der arbejdes
med samt have baggrund i en bevidst stillingtagen hos eleverne mht. at ’gøre noget’. Det vil
24

Jensen. B. B.: ”Handlekompetence, handling, adfærd og aktivitet” og Hansen, H. L.: ”Tidligere projekters erfaringer
med handling/handlekompetence”
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sige, at eleverne har foretaget overvejelser og beslutninger med hensyn til handlingen. I
forlængelse heraf skelnes der mellem, om elevernes aktiviteter/handlinger er rettet mod
symptomer på problemer eller årsager til problemer. Forskellige typer af handlinger søges
ligeledes indfanget, hvor der skelnes mellem handlinger rettet mod livsstil af individuel eller
kollektiv karakter, og handlinger rettet mod levevilkår af individuel eller kollektiv karakter. Det
fremhæves at en sådan tænkning af mange typer af handlinger kan styrke arbejdet med at
identificere ”handlemuligheder”.
Projektet knytter elevernes handlinger tæt samme med elevernes læring, således at formålet
med at søge at forandre og påvirke sundhedsmæssige forhold gennem handling først og
fremmest er, at eleverne skal blive klogere på dem. Det pointeres allerede i Inspirationshæfte
nr. 1, hvor det angives, at et forløbs succes primært ligger i den læring/erfaring, som eleverne
erhverver sig på baggrund af de gennemførte handlinger og forsøg på forandring. Opfyldelse af
selve forandringsønsket ses ikke som det primære mål.
Lærernes forståelser af elevhandlinger
Hvorledes forstår lærerne begrebet om elevhandling? Det kvalitative datagrundlag viser en vis
heterogenitet i deres opfattelser. I et fokusgruppeinterview, som havde dette som et centralt
søgepunkt, udtrykker nogle lærere således en opfattelse af begrebet som klart korresponderer
med projektets grundlæggende forståelse, som blev beskrevet før. Andre, derimod, formulerer
sig på en måde, som er på kanten af projektets opfattelse. Følgende citatudsnit kan illustrere
disse forskellige typer opfattelser:
”(...) for mig der er elevhandling, det er noget hvor eleven ud fra en indsigt om et område gør –
tager en beslutning og gør noget. Altså en handling den skal eleven på en eller anden måde
kunne underbygge (…) så det er også vigtigt, at man har den side med, at man gør noget, men
i virkeligheden når man skal ind til en – for mig – elevhandling i den her betydning, som vi
bruger det i DSFS, så skal det være en dybereliggende ide og tanke bag det og meget gerne
noget, som eleverne gør i fællesskab”.
En anden lærer anlægger imidlertid et mere praktiscistisk perspektiv på begrebet:
”Handling for mig, det er, når der sker et eller andet. Gang i den. Det kan jeg bedst lide. Ikke så
meget sniksnak (…) men, at der simpelthen sker et eller andet”
De forskellige forståelser af begrebet om elevhandling afspejler sig også i vurderingen af, hvilke
succeskriterier, der efter lærernes opfattelse relaterer sig til en gennemført handling. En af
lærerne peger således på betydningen af, at eleverne får indsigt i og kan begrunde en given
handling. En anden lærer bakker den første lærers opfattelse op og med udgangspunkt i et
konkret eksempel sætter fokus på elevernes læreprocesser i handlingen – og understreger
samtidig, at lærerne skal afholde sig fra at fremkomme med løsningsforslag. På spørgsmålet
om det var ’resultatet’ af handlingen i det konkrete eksempel, der var succeskriteriet, eller det
var tankeprocessen bag, svarer hun: ”Det er tankeprocessen – absolut.”. Hermed bliver
handlebegrebet i lærings- og erkendelsesmæssig sammenhæng interessant, fordi der til
handlebegrebet knyttes elementer som refleksioner, overvejelser og stillingtagen – og i den
forstand knyttes ind i erfaringsteoretiske baner. En tredje lærer knytter yderligere begreber som
’visioner’ og ’forandringer’ til succeskriterier – selvom vedkommende er usikker på sidstnævnte:
”Ja altså, jeg synes også, at det du fortæller der NN – den erkendelse af et problem, det er
meget vigtigt, men jeg synes også, det er vigtigt, at der er – at eleverne har nogle visioner (…)
at man har nogle børn, der har nogle visioner om, hvordan deres skole skal være – hvad retning
den skal gå. Og så synes jeg jo så også, at det næste skridt det er jo så det der ønske om, at
man kan forandre det. . Jeg ved ikke om det er en betingelse for en elevhandling, at der skal
ske en forandring på et eller andet plan. Måske tror jeg nok, at jeg mener, at der skal være en
forandring (…).”
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Lærerne bliver også anmodet om at give deres opfattelse af, hvad der kendetegner
elevhandlinger, som ikke opfattes at medgive eleverne et frugtbart udbytte. En lærer
understreger betydningen af, at læreren holder sig tilbage med hensyn til at pådutte eleverne en
ganske bestemt opfattelse
”Det ville jo f.eks. være, hvis det faktisk er lærerens budskab, de kommer med – det er jo ikke
lærerens mening, de skal komme med. Det er deres egen gennemarbejdede mening. Så man
skal som lærer kunne trække sig tilbage i sådan en proces”.
En lærer peger på, at det er vigtigt, at handlingen ’lykkes’:
”Altså en elevhandling uden succes? Jamen altså det synes jeg da.... det så vi da tegn på nede
ved os, fordi da vi for nogle år siden lavede – eller var med til at lave cafeen dernede, der var
det første eleverne sagde, det var at ”jamen vi har så tit siddet og snakket om nogle ting, men
det er aldrig blevet til noget”. Altså nogle tiltag til elevhandlinger, som ikke blev til noget – som
strandede. Det opfatter de meget meget dårligt og gjorde, at det var meget svært at motivere
dem til at gå i gang med det her nye projekt, som vi ville støtte dem i”.
Og igen imødegås denne opfattelse med understregningen af, at det er vigtigt, at læreren
bearbejder i samarbejde med eleverne, hvorfor handlingen ikke lykkedes. Det er hans
argument, at derved lærer eleverne vigtige aspekter af at indgå i et demokratisk samfund:
”Det er jeg ikke helt enig i, fordi det kommer an på, hvordan vi som lærer takler det. For hvis vi
så går ind og har en snak med eleverne om – og siger, der er nogle forskellige processer i det
demokratiske samfund, som spiller ind nu, der gør, at det, I har forsøgt på nu, kan ikke
gennemføres. Altså der kan vi bruge den handling til også at give eleverne noget undervisning i
hvordan demokratiet, det virker”.
Ifølge konsulenterne tilknyttet projekt DSFS har lærerne fået styrket deres forståelse af
handlebegrebet dels gennem efteruddannelsesprogrammer, gennem samtaler og sparring i
forbindelse med konsulentbesøg og dels gennem etablering af workshops for
ressourcepersonerne, hvor formålet bl.a. har været at udvikle og nuancere handlebegrebet. I
forbindelse med distinktionen mellem aktiviteter og handlinger udtrykker konsulenterne, at
lærerne efter deres opfattelse er klar over, at der er denne forskel. Men en af konsulenterne er
dog:
” (…) ikke så sikker på, at de alle sammen er lige præcise på, hvordan man kan definere
aktivitet i forhold til handling og slet ikke, hvordan man omsætter det til noget praksis. Men
bevidstheden om, at der er en forskel, den er der.”
Herved antydes en problemstilling vedrørende projektets intentioner om både at introducere og
diskutere et handlingsbegreb for lærerne og at kvalificere lærerne til at gennemføre
handlingsorienterede forløb, som korresponderer med dette teoretiske grundlag. Dette forhold
skal foldes ud i senere afsnit.
Udvikling af den begrebsmæssige forståelse af handlebegrebet
Den grundlæggende forståelse af handlebegrebet, der er redegjort for ovenfor, fastholdes
generelt gennem hele projektet. Således henvises i strategiplanen for 2000 - 2005 eksplicit til
samme kilder og formuleringer, som var gældende ved projektets start. Imidlertid nuanceres og
udvides handlebegrebet i den sidste halvdel af projektperioden, ligesom elevernes inddragelse i
beslutningerne om handlinger styrkes i løbet af projektet.
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En lærer udtrykker i forbindelse med et interview, at de i starten ikke umiddelbart kunne
acceptere den foreslåede 4-kantsmodel for handlebegrebet:
”Jeg kan huske, vi havde mange diskussioner om det, fordi vi kunne ikke umiddelbart acceptere
den (…) det gav i hvert fald mange diskussioner i starten – indtil vi ligesom fandt vores egne ben
at stå på”.
Dette gav anledning, at der i forbindelse med et efter- og videreuddannelsesprogram i
2002/2003 (statusrapport 2002/03) arbejdes målrettet med begrebet. I forbindelse hermed føjes
et element til kriteriet for en handling, som vedrører, at ”den handlende skal kunne begrunde sin
handling”. Elementet refererer til ’legitimering’ af en given handling, og der tilføjes en etisk og
demokratisk dimension til handlebegrebet. Det omtales således:
•
•

”Etisk legitim, hvilket betyder at hensigt og konsekvens af handlingen ikke må forvolde sig
selv eller andre skade. Dermed bliver handlinger som mobning illegitim
Demokratisk legitim betyder, at handlinger dels skal være et resultat af en demokratisk
proces, dels at handlingen ikke må være i modsætning til demokratiske værdier:
ytringsfrihed, ligeværd, rettigheder og pligter”

Senere samme sted understreges det, at det er en forpligtelse for læreren i samtaler med
eleverne at vurdere, om besluttede handlinger er etiske og demokratiske legitime – samt at
kvalificere eleverne til en sådan type samtale, således de bliver bevidste om, hvad der er etisk
og demokratisk legitimt.
Selvom opfattelsen af handlebegrebet og handlekompetence mere generelt, som den er
udviklet på DLH/DPU, har indlejret etiske og demokratiske dimensioner i den grundlæggende
tankegang og ideologi – bl.a. på baggrund af den tætte tilknytning af handlekompetence til
begreber som demokratisk dannelse (f.eks. Schnack, 199825) – er ovenstående præcisering
alligevel et tegn på begrebsmæssig udvikling, som kan tilskrives deltagernes arbejde med
handlebegrebet, som ifølge lærerne ”var meget meget givtigt for os alle sammen, for det gav
nogle rigtigt gode diskussion, som gjorde det mere åbent og – så det ikke blev så firkantet”.
Interviewet giver således anledning til at pege på betydningen af – og åbenheden i projektet for
- at deltagerne er med i udviklingen af begreberne og har mulighed for at påvirke det
idemæssige grundlag, de præsenteres for.
Det er ligeledes konsulenternes opfattelse, at tilføjelsen af denne etiske dimension er et
udviklingsaspekt i forbindelse med projektet. Derudover peger de på, at projekt DSFSs fokus
på elevmedbestemmelse også får øget betydning med hensyn til indholdet og retningen af
elevhandlingerne. Således fremgår det af interviewet, at der på langs af projektet er sket et skift
fra iscenesatte elevhandlinger til mere elevinitierede og -bestemte handlinger og på den måde
nærmer sig mere det handlebegreb, som ligger til grund for projektet:
” Det var meget konstrueret til at starte med fordi, at man ikke rigtigt vidste, hvor de kom hen i
verden, hvis de frit fik lov at handle ud fra deres egne visioner. Jeg vil sige, at vi har nærmet os
meget mere ifht projektets udvikling det, jeg reelt vil sige, er elevhandlinger (…). I første
omgang – de første tre-fire år af projektet der var vi nok bare glade for, at der begyndte at ske
en udvikling. Hvor vi så kvalitativt er gået mere i kødet på dem – så det har selvfølgeligt haft
noget at gøre med konsulentudviklingen også.”
Denne progression fra overvejende lærerinitierede handlinger til handlinger med højere grad af
elevinddragelse er et forhold, som også fremgår af de empiriske analyser af de handlinger, som
faktisk har fundet sted i projektet – se senere afsnit.
25

Schnack, Karsten: ’Handlekompetence’ i Bisgaard, Niels Jørgen (red) (1998): Pædagogiske teorier, Billesø &
Baltzer
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Elevhandlinger – forekomst og fremtræden
Elevhandlinger i officielle formuleringer
I hvilken udstrækning lægger officielle formuleringer fra skolen op til inddragelse af
handleaspektet; har lærerne inddraget handleaspektet i undervisningen og i givet fald hvilke –
og er der forskel på denne inddragelse i relation til, om man har været involveret i DSFS eller
ikke? Dette afsnit vil søge at belyse disse og lignende spørgsmål.
For at få et indblik i hvor formaliseret begrebet om elevhandlinger er på skolerne i form af at
være formuleret i forskellige officielle skrivelser, stilles i spørgeskemaet til skolelederne et
spørgsmål, som vedrører, om der findes formuleringer i skolens officielle
målsætninger/handleplaner /virksomhedsplaner, der direkte henviser til handleorienteret
undervisning. Men henblik på at give skolelederne et fælles grundlag at svare ud fra blev der
præsenteret en forståelse af begrebet26, som korresponderede med projektets grundlæggende
tanker, og som var udformet i overensstemmelse med konsulenterne i projektet.
Svarfordelingen viser samlet, at der kun i ringe udstrækning på skolerne i amtet forefindes
denne type officielle formuleringer. Af de skoleledere, der har svaret på spørgsmålet, angiver
kun hver femte (11 skoleledere), at sådanne formuleringer eksisterer i deres målsætninger eller
handleplaner. Til gengæld mener mere end 8 ud af 10 skoleledere, at det i høj (25 %) eller
nogen grad (58 %) er vigtigt at arbejde på denne handleorienterede måde i
sundhedsundervisningen. Undersøgelsen viser desuden, at DSFS-skoler i forhold til amtets
øvrige skoler ikke i signifikant højere grad har indføjet sådanne formuleringer i officielle
dokumenter, eller tillægger denne type undervisning større vigtighed.
Selvom der er mange skoleledere, der tilsyneladende tillægger handleorienteret undervisning
værdi, viser krydsanalyserne også, at der ikke er sammenhæng mellem denne angivelse og en
række andre af undersøgelsens mere ’organisatoriske variable’, f.eks. at man prioriterer den
sundhedsmæssige dimension højt; om man har og evaluerer sin sundhedspolitik – og som sagt
at skolen har deltaget i DSFS.
Det kan være vanskeligt at forklare den manglende sammenhæng, men noget kunne tyde på,
at nok tillægger man i teorien handleaspektet en betydning, men afsmitningen og/eller
konsistensen af denne opfattelse i forhold til andre organisatoriske forhold, der vurderes af
projekt DSFS som væsentlig, er i ringe grad til stede.
Lærernes inddragelse af elevhandlinger
Lærerne blev adspurgt i hvilken udstrækning, de sammen med en eller flere af deres klasser
havde arbejdet handleorienteret. På samme måde som skolelederne blev lærerne i
spørgeskemaet præsenteret for en beskrivelse af handleorienteret undervisning med henblik på
at øge validiteten af deres svar. Svarfordelingen viser, at 44 % af lærerne angiver, at de har
arbejdet på denne måde, mens lige knapt så mange (40 %) udtrykker, at det ikke har været
tilfældet. Det svarer til i faktiske tal, at 102 af de 231 lærere, der har svaret på spørgsmålet,
angiver at have arbejdet handleorienteret. En tilsvarende tidligere undersøgelse inden for
miljøundervisning, der ganske vist blev besvaret af elever, viste, at kun 16 % angav at have
deltaget i et handleorienteret undervisningsforløb (Nielsen & Mogensen, 1999)27. Der er
imidlertid ikke tilgængelige data fra undersøgelsen, som kan belyse, i hvilken udstrækning dette
resultat er et udtryk for en ringspredningseffekt fra DSFS-skolerne til amtets øvrige skoler.

26

”Handleorienteret sundhedsundervisning indebærer, at eleverne og læreren i fællesskab beslutter sig for at arbejde
med, hvordan de konkret kan forandre sundhedsmæssige tilstande/forhold i relation til eget liv, skolens liv eller
samfundslivet, således disse tilstande forsøges forbedret.”
27
1999: Nielsen, K & Mogensen, F (1999): Spørgeskemaundersøgelse af elevers holdning og viden om
miljøspørgsmål, Foreningen af Danske Biologer i samarbejde med Forskningscenter for Miljø- og
Sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole, København
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En nærmere analyse viser, at DSFS-skoler bidrager relativt meget til denne svarfordeling.
Således er det et signifikant resultat af krydsanalyserne, at lærere, der har deltaget i projekt
DSFS i højere grad har inddraget elevhandlinger end lærere, der ikke har været med i projektet.
Figur 2.1.4.1.b: Illustration af inddragelse af elevhandlinger
Deltaget i projekt DSFS
(%)
Har du sammen med
Ja
81,8 %
en eller flere af dine
klasser arbejdet
Nej
18,2 %
handleorienteret?

Ikke deltaget i projekt DSFS
(%)
47,4 %
52,6 %

N = 189, p<.01

Når der efterfølgende i dette afsnit om handleaspektet refereres til, at enten medlemmer af
sundhedsrådet/-gruppen eller kontaktlærere forholder sig signifikant forskelligt end ikke-deltager
i projektet bygger dette på et absolut antal på henholdsvis 26 og 11 respondenter.
Spørgsmålet er derfor, hvorledes dette antal bør vurderes. Ses på den relative
handleinddragelse kan det konkluderes, at projekt DSFS har gjort en forskel: flere DSFSdeltagere har inddraget handleperspektivet end ikke-deltagende lærere (samtidig med at projekt
DSFS også har sat sig spor på andre måder – se senere). Det er i sig selv naturligvis positivt,
men det er mere problematisk, om det faktiske antal deltagere, der har inddraget
handleaspektet, er tilfredsstillende for et projekt, der har løbet over 10 år. Det angivne antal på
henholdsvis 26 og 11 skal holdes op mod, at der i alt har været ca. 65 deltagere i skolernes
sundhedsråd/-gruppe og ca. 30 kontaktlære involveret i projekt DSFS i hele perioden.
Det vurderes af evaluatorgruppen, at set i en samlet projektsammenhæng er lærerens faktiske
angivelse af elevhandlinger i sundhedsundervisning over en 10-årig periode ikke stort. Taget
det forbehold at ikke alle DSFS-deltagere har svaret på spørgsmålet (og derved kunne rykke
det i anden retning) fremstår det faktum, at projektet på dette område således ikke fuldt ud har
indfriet de forventninger, man kunne sætte til det.
Det er imidlertid også et forhold, som gentagne gange er blevet iagttaget og kommenteret af
styregruppen og konsulenterne. Allerede et dokument dateret 1. sept. 1998 ”Internt ref. fra
workshop 3-4. august 1998” redegøres der for Bjarne Bruun Jensens opsamling på 3. projektår.
Hans gennemgang af skolernes arbejde med sundhedsundervisning og de forskellige
”elementer” heri (her forstået som: ”emnevalg, undersøgelse, visioner, handling, evaluering”)
viser, at elementet handling scorer lavest. I statusrapport for 4. år konkluderes det ligeledes, at
kun få af evalueringsrapporterne fra skoler beskriver elevhandlinger (s. 7). Samme forhold gør
sig gældende i evalueringsrapporten fra 2000, hvoraf det bl.a. fremgår, at:
”(…) handleperspektivet bør fremover være meget centralt i ”Den sundhedsfremmende Skole....
Der er behov for at udvikle eksempler både i forhold til sundhedsundervisning og i forhold til
sundhedspolitik, hvor elevhandlinger har været vigtige omdrejningspunkter.”
Denne prioritering giver sig igen til kende i strategiplan for de efterfølgende fem år. Heri indgår
elevhandlinger som et af 6 mulige temaer, skolerne kan fokusere på (s. 8).
Samtidig viser krydsanalyserne af mere generel karakter, at der er en signifikant sammenhæng
mellem høj anciennitet og handleorienteret arbejde, således at en lærer med anciennitet på 15
år eller mere scorer markant højere end lærere med en lavere anciennitet. Denne tendens giver
datamaterialet ikke umiddelbart mulighed for at uddybe nærmere. Men det hænger givet
sammen, at handleorienteret undervisning kræver erfaring, fagligt overskud samt ikke mindst
modet og viljen til at ville bevæge sig ud på ’pædagogisk tynd is’. Og disse egenskaber
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forudsætter en del år på bagen som lærer. Netop lærere med disse års erfaring er traditionelt
kendetegnet ved udviklingsparathed og ønsket om at søge nye pædagogiske veje.
Det er også et centralt resultat af analysen, at lærere, der har inddraget elevhandlinger i
undervisningen i signifikant højere grad angiver, at eleverne bør være medbestemmende i
sundhedsundervisning end de lærere, der ikke har inddraget handleaspektet. Analyseres denne
sammenhæng yderligere, således variablen holdes op mod deltagelse eller ikke i DSFS,
fremgår det også, at DSFS-deltagere på signifikant måde angiver sammenhængen mellem
elevhandling og elevmedbestemmelse, mens det ikke er tilfældet for ikke-deltager i projektet.
Undersøgelsen viser således den tendens, at deltagerne i projekt DSFS har taget budskabet fra
’fire-feltsmodellen’ vedrørende en handling til sig, som understreger betydningen af, at eleverne
er medinddraget i beslutningen om at gennemføre en handling. Dette forhold uddybes senere.
Vigtigheden af at arbejde handleorienteret
I forlængelse af disse resultater spørges respondenterne om, i hvilken grad de mener, at det er
vigtigt at arbejde handleorienteret i sundhedsundervisning. Fordelingen af svarene herpå kan
være en vigtig indikation på, hvorledes amtets lærere generelt vurderer den vejledende
læseplans intentioner om at inddrage elevhandlinger i sundhedsundervisningen. Lidt mere end
hver tredje (35 %) angiver, at dette perspektiv på undervisningen i høj grad er vigtig, mens
knapt 6 ud af 10 (57 %) i nogen udtrykker en sådan vigtighed. Hver 12. lærer angiver at dette
ikke eller i lav grad er vigtigt – eller har ingen mening herom.
Resultaterne viser endvidere, at der er signifikant sammenhæng mellem: at jo ældre læreren er
indtil 60 år, og jo højere anciennitet læreren har, desto mere tilbøjelige er de til at mene, at det
er vigtigt at arbejde handleorienteret.
Derimod er der både for variablen ’gennemført handleorienteret sundhedsundervisning’ og
variablen ’vigtigheden af at arbejde handleorienteret’ signifikante sammenhænge (p< .06) med
hensyn til nedenstående variable i forhold til de lærere, der ikke har gennemført en sådan
undervisning eller vurderer vigtigheden heraf højt:
• positiv vurdering af betydning af at inddrage den sundhedsmæssige dimension i egen

undervisning
• har gennemført et eller flere forløb/projekter med sundhedsfagligt indhold
• positiv vurdering af at eleverne bør være medbestemmende i sundhedsundervisning
• evaluerer sin egen sundhedsundervisning

Det betyder, at ikke blot scorer respondenterne højt på disse variable samtidig med, at de
vurderer handleorienteret sundhedsundervisning som vigtig – svarfordelingen fastholdes også i
krydsanalysen med faktisk angivelse af elevhandling. Denne korrespondance kan tages som
udtryk for, at sammenhængen er troværdig og konsistent og derfor kan tillægges betydning.
Endeligt bør det også fremhæves, at det på et højt signifikantniveau i særlig grad er DSFSdeltagere, der angiver vigtigheden af at arbejde handleorienteret. Dette er også et positivt
resultat af undersøgelsen og peger på betydningen af projekt DSFS med hensyn til at fremme
handleperspektivet.
Et særligt spørgsmål i spørgeskemaet vedrørte, om de respondenter, der af forskellige årsager
ikke har gjort erfaringer med at arbejde på en handleorienteret måde, gerne ville gøre det. Det
er et tankevækkende resultat, at 73 lærere ud af de 127 lærere, der har svaret på spørgsmålet,
angiver, at de gerne ville arbejde på denne måde. Det er et resultat af undersøgelsen, som bør
give anledning til overvejelser over, hvordan denne dimension mere målrettet bør indgå i
fremtidige efteruddannelse / projektudvikling.
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Nogle af lærernes begrundelser for ikke at arbejde på handleorienteret måde er:
”det er svært med små børn”
”kun med større børn – ikke i indskolingen”
”ikke muligt med specialklasseelever”
”det er i øjeblikket ikke muligt i min nuværende klasse af forskellige årsager. Men i en anden
klasse håber jeg det er muligt, da det er meget vigtigt, bl.a. i forhold til fedme”
• ”I må da være fuldstændigt vanvittige – det er da på ingen måde lærerens opgave at
opdrage eleverne på nogen som helst måde beskrevet. Det har grimme overtoner af
totalitarisme, som man som lærer skal holde sig meget langt fra”

•
•
•
•

De første begrundelser relaterer sig til, at eleverne ikke er modne til at indgå i
handleorienterede undervisningsforløb. Det er en opfattelse, som også er erfaret i forbindelse
med handleorienterede forløb inden for miljøundervisning (Breiting m.fl., 1999). Den sidste mere
bramfrit formulerede opfattelse understreger den udfordring, det er i forbindelse med udvikling
og implementering af denne type undervisning at gøre det klart for lærerne, at der netop ikke er
tale om totalitarisme, men derimod opdragelse til demokrati og udvikling af handlekompetence.
DSFS-projektets tidligere nævnte tilføjelse af en etisk og demokratisk dimension til legitimering
af en given handling illustrerer netop projektets bestræbelser på at undgå denne opfattelse hos
lærerne. Interviewet med projektets konsulenter viser således, at det er noget, man har forsøgt
at sætte fokus på. En af dem er inde på en barriere for en handleorienteret
sundhedsundervisning , som han kalder en ’kompetencebarriere’, og som involverer et
ideologisk aspekt:
”Men der kan også godt ligge den ideologiske barriere i det at – jeg kan huske at vi havde den
diskussion på et tidspunkt, hvor der faktisk var nogle af ressourcepersonerne, der forholdt sig
kritiske til, om perspektivet nu var som lærer, at de skulle få eleverne til at ændre på samfundet.
Hele den der socialistiske tænkning kan man sige, hvis man er forankret i en konservativ eller
liberalistisk ideologi, kan man godt have modstand mod det der hedder handleperspektiv.”
Indlejret i projektforståelsen ligger, at handlingen skal rette sig mod at forandre på såvel det
levevilkårsmæssige niveau som det livsstilsmæssige. I forbindelse hermed er en af
konsulenterne inde på, at i starten af projektforløbet foregik en nuancering– eller snarere en
indsnævring - af levevilkårsbegrebet til ikke i første omgang at referere til det
samfundsmæssige niveau, men derimod til ’levevilkårene på skolen’. Ifølge konsulenterne
gjorde det det mere legitimt for lærerne at arbejde med handlebegrebet:
”Det vi kalder rammefaktorer, det fysiske miljø, det psykosociale miljø, samarbejdskultur osv og
der har jeg indtrykket af, og det er så min subjektive tolkning – at det der med at tale om
levevilkår i forhold til skolen er en mere legitimt måde at tale om handlinger på i forhold til det
samfundsmæssige perspektiv.”
Spørgsmålet er imidlertid, om det er hensigtsmæssigt at foretage og efterfølgende i projektet
fokusere på en sådan indsnævring al den stund, at det alene vedrører en mindre del af
elevernes samlede levevilkår – og på spørgsmålet om, hvorvidt konsulenterne vurderer det som
en styrke eller en svaghed i forbindelse med arbejdet med handlebegrebet, svarer de:
”Helt klart en svækkelse, hvis det kun forholder sig til skolen. Det er det da helt bestemt. Men
det er heller ikke en generel tendens, men det er der, det har været nemmest at få dem til at gå
i gang og også synliggøre projektet ifht den måde – det er så en helt anden sag, som lærerne jo
har været meget forhippede på, det er jo at gøre DSFS synlig, og det er jo via elevhandlinger
blandt andet”.

50

Typer af elevhandlinger og deres forandringsmæssige betydning
Hvad er det for typer af elevhandlinger, der er igangsat i forbindelse med
sundhedsundervisningen og hvilke forandringstiltag har de medført? 51 lærere har givet
eksempler på en eller flere elevhandlinger, som de har gennemført med deres klasser. Et
uddrag fra lærernes angivelser viser diversiteten af disse - bl.a.:
• ”mad og motion – ung til ung-undervisning”
• ”eleverne havde deltaget i et ”Julemærkehjem” projekt på skolen, som gjorde, at nogle elever

•
•

•

•

•

blev aktive i foreninger, elevråd, turde fremlægge i klassen, fik sociale kompetencer,
omlagde kost, tabte sig (…)”
”alle elever ved, hvad de burde spise, og hvor meget motion de burde dyrke, men et er teori
noget andet praksis!”
i et emne om elevernes fritidsliv fik en del af grupperne ændret måder, hvorpå deres
fritidsinteresser og idrætsliv blev drevet på, mere træning til fodbold og flere kampe, bytte
hest til ridning, renovering af to af byens legepladser, afslag til en svømmehal i byen”
”elever og lærere har i fællesskab lavet antimobbepolitikker. Eleverne har ligeledes lavet
handleplaner for, hvordan man modtager nye elever på skolen, så de føler sig mere
velkomne. Lærere + elever har lavet naturopretningsaktiviteter sammen med
lokalbefolkningen og har forbedret miljøet omkring skolen både for dyr og mennesker”
”at få etableret en skaterbane i lokalområdet – at få gjort en aktiv politik omkring rygning på
skolen, arbejde med en sorghandleplan på skolen, at arbejde med samvær ikke mobning, at
få lavet en mobbepolitik på skolen m.m.”
”miljø i klassen, legepladsprojekter, elevrådsarbejde på skolen, f.eks. omkring toiletter,
etablering af cafe, madudbud/drikkevarer på skolen, madpolitik”

En analyse af alle svarene viser imidlertid, at det er et karakteristisk træk ved en stor del af
elevhandlingerne, at handlingsrummet er skolen og meget ofte det ’interne’ psykosociale miljø
(trivsel, mobning) eller det fysiske miljø (udsmykning, madboder, m.m.). Et andet karakteristisk
træk er, at mange elevhandlinger vedrører egen sundhed (rygning, motion m.m.). Men der er
også flere som antyder ovenfor eksempler på elevhandlinger, som har haft lokalsamfundet som
handlingsrum og derved rækker ud over og inddrager andre erkendelsesområder end dem,
elever møder i sine vante omgivelser.
I forlængelse heraf udtrykker eleverne, der havde arbejdet handleorienteret i undervisningen,
forskellige opfattelser af det sundhedsbegreb, som havde dannet grundlaget for deres projekter
- fra en snæver opfattelse relateret til egen livsstil: ”Og sund mad. Og at du laver noget motion”
til en forståelse af sundhed, som knyttet til psykisk velvære: ”Jamen altså, sundhed det må vel
være velvære. At man har det godt”, og sundhed knyttet til skolen som repræsentant for
elevernes ’livsbetingelser’ – f.eks. i forbindelse med en hærværkskampagne: ”Ja sundhed.
Smadrede ruder og utætte døre. Ja, hvis skolen har det godt, har eleverne det vel også godt”.
Eleverne er ikke alle enige i denne bredere sundhedsforståelse. På et spørgsmål, om de
projekter, som de har arbejdet med, har styrket deres oplevelse af dette bredere sundhedssyn
som et, der involverer mere end alene livsstilsdimensionen, svarer samme elev: ”Nej, det meste
af projektet har mere været med motion og sund mad”.
Lærernes - og til dels også elevernes - angivelser af handlingstyper afspejler således ret klart
det forhold, som blev trukket frem af konsulenterne, at handlingens levevilkårsmæssige
dimension i stor udstrækning er reduceret/indsnævret til elevernes ’skolelevilkår’ og i mindre
grad de samfundsmæssige levevilkår. Mange af projekterne har derved fået en snært af ”ha’det-godt-projekter”. Eleverne kan naturligvis få mange gode og nyttige erfaringer af denne type
handlinger med hensyn til forståelse for og tiltag rettet mod at forbedre de nære
levevilkårsforhold og egen livsstil. Men denne type elevhandlinger giver i mindre grad anledning
til at beskæftige sig med problemstillinger og spørgsmål, der relaterer sig til samfundslivet og
derved give eleverne erfaringer med ”synliggørelse og bearbejdning af muligheder og barrierer
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for handling og forandring i et demokratisk samfund”, som det understreges er et central
anliggende i forbindelse med handling og forandring i Inspirationshæfte 1.

2.1.4.2 Muligt elevudbytte: empiriske sammenhænge mellem
inddragelse af elevhandlinger og udbyttet heraf
Dette afsnit skal søge at redegøre for nogle empiriske sammenhænge mellem at have deltaget i
handlingsorienterede forløb og udvalgte variable, som ud fra teorigrundlaget antages at være
centrale i forhold til udvikling af handlekompetence. Dermed er også antydet, at formålet med
afsnittet er ikke at give et dækkende og samlet billede af, hvad eleverne har fået ud af disse
forløb – hvad enten de har været med i projekt DSFS eller ikke. Dertil har evalueringen ikke
været designet.
Tidligere har det overordnet været formuleret (Breiting m.fl. 1999, Mogensen, 1995), at den
samlede erkendelse, eleverne kan erhverve sig ved at deltage i handlingsorienterede forløb,
kan inddeles på følgende måde:
• deklarativ erkendelse
erkendelse om handlingens objektive indhold, - dvs. hvad handlingen vedrørte. Det kan være
en erkendelse af eller indsigt i det sagsforhold, en given "handlingsgenstand" indbefatter,
hvor man får sat nogle ord og begreber på sagsforholdet - hvem, hvad og hvorfor.
• procedural erkendelse
erkendelse om fremgangsmåde og handleprocessen - hvordan visionen og handlingen blev
gennemført og herunder erkendelsen af de barrierer, der eventuelt stiller sig hindrende i
vejen. Denne erfaring vil med andre ord medgive en erkendelse om de ressourcer, der kan
få/får handlingen til at lykkes/mislykkes, respektive.
• meta-erkendelse
erkendelse, som ofte vanskeligt kan ekspliciteres, men som måske er den mest afgørende
erfaring, en gennemført og vellykket handling kan medføre: en flersidig opfattelse af, at man
har gjort noget, og at det er lykkedes i en eller anden udstrækning. Det vedrører en tillid til, at
det nytter at involvere sig alene eller sammen med andre, en tiltro til, at man kan være med
til at påvirke sine omstændigheder, og det vedrører glæden ved at have fuldført den opgave,
som man har sat sig det mål at løse og føre ud i livet.
Pointen med at beskrive de tre erkendelsestyper er, at hvor der måske kan argumenteres for, at
eleverne kan få en erkendelse af den vidensmæssige art, der korresponderer med den
deklarative og procedurale erkendelse, uden at denne har baggrund i en konkret handling rettet
mod et givent sundhedsrelateret problem - så er det vanskeligere at argumentere for, at
eleverne kan opnå det, der blev benævnt meta-erkendelse, uden denne personlige erfaring.
Især relateret til den første og sidste type erkendelse har vi i nærværende evalueringsprojekt
valgt at fokusere på en række aspekter, som efterfølgende i det kvalitative og kvantitative studie
er operationaliseret i følgende variable:
•
•
•
•

handleorienteret viden
tiltro til egen indflydelse
lyst og engagement til at handle
fællesskabet i klassen

Baggrunden for dette valg er, at det procedurale aspekt er relativt konktekstuel i sin karakter og
derfor kan være vanskeligt at indfange og konkludere på, så det har almen karakter.
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Handleorienteret viden
I projekt DSFS har der været fokus på en særlig type viden, som det vurderes, dels knytter sig
til elevernes handlinger og dels bidrager til at præcisere begrebet om sundhedsfaglig viden. Det
er benævnt som en handlingsorienteret viden, som på en kompleks og nuanceret måde rummer
og indkredser centrale vidensområder. Det drejer sig om: 1. Viden om temaets/problemets
omfang, 2. Viden om årsager til problemet, 3. Viden om alternativer til gældende praksis, 4.
Viden om løsningsstrategier.
Lærernes vurdering af elevernes udbytte på disse områder skal efterfølgende omtales og
diskuteres, idet det skal gentages, at kun de lærere, der har angivet at have arbejdet
handleorienteret, er med i analysen af vidensdimensionen – hvilket vil sig omkring 92. Lærerne
blev spurgt, i hvilken grad det er vedkommendes opfattelse, at de fire nævnte vidensområder
hos eleverne er blevet styrket i forbindelse med den handleorienterede undervisning.
Nedenstående skema viser den procentuelle svarfordeling:
Figur 2.1.4.2.a: Illustration af styrkelse af vidensområder gennem handleorienteret undervisning
temaets/proble
årsager til
alternativer til
løsningsstrategier
mets omfang
problemet
gældende
(%)
(%)
praksis (%)
(%)
i høj grad
22
31
18
24
i nogen grad
70
63
55
54
i lav grad
5
3
22
16
slet ikke
1
1
2
2
ved ikke
2
2
2
3
N = 91-92

Det fremgår af svarfordelingerne, at et flertal af lærerne i høj grad eller nogen grad angiver, at
eleverne har erhvervet sig viden inden for de nævnte fire områder – med stor overvægt på
’nogen grad’. Det er på mange måder et positivt resultat af undersøgelsen. Imidlertid kan det
forekomme bemærkelsesværdigt og knapt så positivt, at i forbindelse med de områder, der i
særlig grad gør videnaspektet handlingsorienteret – de to sidste kolonner – falder lærernes
positive vurdering noget. Bl. a. fremgår det, at næste hver fjerde lærer (24 %) angiver, at
eleverne i lav grad eller slet ikke har erhvervet sig viden vedrørende alternativer til gældende
praksis – dvs. viden om selve forandringsaspektet.
For at få et mere validt og konsistent billede af videndiemsionen er der blevet konstrueret et
indeksskema på baggrund af svarfordelingerne, som inddeler lærerne i fire grupper afhængigt
at deres svar på de enkelte vidensområder. Et sådant indeksskema vil samle de lærere, der har
scoret højt på alle fire vidensområder samtidig i en gruppe, mens lærer der samlet set ikke
vurderer elevernes udbytte så højt, samles i andre gruppe. Denne indeksanalyse viser, at blot 8
% af lærerne generelt vurderer, at eleverne i høj grad har erhvervet sig viden på alle fire
områder. 65 % af lærerne vurderer dette i nogen grad; 25 % i lav grad og 1 % i slet ikke.
Det er endnu mere tankevækkende, at analyseres dette indeks i forhold til, om lærerne har
været med i projekt DSFS eller ikke, viser der sig ingen signifikant forskel mellem de to grupper.
Analyseres de enkelte vidensområder med hensyn til deltagelse eller ikke, viser samme
tendens sig. Det vil sige, at deltagerne i projekt DSFS ikke vurderer, at deres elever i højere
grad end ikke-deltagere har fået styrket deres viden på de fire områder - hverken i forhold til en
samlet vidensdimension eller hver vidensdimension taget for sig.
Med henblik på at søge forklaringer på dette – noget nedslående - resultat blev konsulenterne
bl.a. adspurgt om deres opfattelse af håndterbarheden af dette komplekse begreb set i forhold
til lærerne og efteruddannelse af dem. Dele af deres svar herpå kan bidrage til at identificere
aspekter af begrundelse for denne manglende forskel i de to lærergruppers svarfordeling:
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”Hvis jeg skal tænke tilbage på de her 7-8 år, jeg har været med, så er jeg ikke sikker på, at vi
eksplicit har beskæftiget os ret meget med de her fire områder. Det er jeg usikker på.
Jeg mener, vi har præsenteret det som videnslandskaber, (…) Der skal jeg så være ærlig og
indrømme, at det, der hedder videnslandskaber, det har jeg ikke beskæftiget mig ret meget med
i min konsulentvirksomhed”.
”Men jeg tror at problemstillingen har været, at det er mange år siden – jeg tror faktisk, det har
været omkring det 3-4 år i hele projektet, at vi blev enige om, at det var ikke ligegyldigt, hvad
det var for en viden, de skulle have for det første. Derfor blev den her model præsenteret for
dem. Og så tror jeg faktisk ikke, vi har haft den oppe af skuffen siden, og det er jo en svaghed
fra vores side, fordi vi blev enige om en meget større faglighed, og ved 5 årsskiftet skulle vi jo
have handling og strategi, og der skulle vi også forholde os meget mere stringent til temaerne
fra faghæftet og få den faglighed ind, men der har vi simpelthen ikke været gode nok til at
trække ind og sige, hvad er det ofte for en viden”.
Der er næppe tvivl om, at begrebet om handlingsviden teoretisk og analytisk kan være med til at
præcisere et vidensbegreb, som har forklaringskraft og relevans i forhold til udvikling af
handlekompetence. Imidlertid er det for mange lærere en ’ny’ videnskategori, som det kan være
vanskeligt for dem at operationalisere og gør tilgængelig for eleverne (se også afsnit 2.3 om
’Sundhedsfagligt indhold’). Dette i kombination med, at der således ikke har været fokuseret
specielt på, hvordan der kunne arbejdes med det i klasseværelset, kan være centrale forhold i
forklaringen på den manglende forskel mellem de to lærergrupper.
Tiltro til egen indflydelse
I Breiting et al. (1999, s. 41) fremgår det, at baggrunden for interessen for begrebet om
’elevernes tiltro til egn indflydelse’ udspringer af det overordnede dannelsesideal om opbygning
af handlekompetence: ”I et demokratisk perspektiv er det afgørende betydning, i hvilken grad
borgerne opfatter sig som potentielle deltagere i den samfundsmæssige udvikling”.
Selve formuleringen” tiltro til egen indflydelse” dækker over såvel elevernes opfattelse af, i
hvilken udstrækning de mener, de selv har nogle personlige forudsætninger for at kunne være
med til at gøre noget ved miljø- eller sundhedsproblemer - som deres opfattelse af, om de ydre,
samfundsmæssige betingelser er således, at der bliver lyttet til dem (f.eks. at de bliver taget
alvorligt). Aspektet dækker over den generelle opfattelse, at indflydelse på
livsomstændighederne/omverdenen – i dette tilfælde sundhedsrelaterede forhold - ikke blot
afhænger af egne evner og formåen på området, men tillige vil være afhængig af de
samfundsmæssige ydre betingelser, der er til stede for udfoldelsen af den formåen.
Såvel formuleringen ’tiltro til egen indflydelse’ som dele af operationaliseringen i konkrete items
i f.eks. et spørgeskema kan have lighedspunkter med den amerikansk-inspirerede formulering
”efficacy”, der er en senere udledning af det tidligere begreb ”locus of control” (LOC), især
anvendt af Hines (Hines m.fl., 1986/8728) og Hungerford & Volk (Hungerford & Volk, 199029),
hvilket ifølge Marcinkowski (199830): ” (…) refers to one’s perceived ability to bring about
desirable outcomes in the world through one’s actions”
Der er andetsteds argumenteret for nogle centrale kritikpunkter i forhold til betydningen af
begrebet ”locus of control” (bl.a. Mogensen, 1996). Hovedpointen i denne kritik bygger på
antagelsen om, at handlekompetence i forhold til miljø- og sundhedsproblemer er tæt knyttet til
elevernes udvikling af demokratiske begreber som involvering, deltagelse, refleksion og kritisk
28
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30
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stillingtagen – mens den amerikanske forståelse snarere ligger i forlængelse af at forme
eleverne efter bestemte modeller, der menes/vides at medføre korrekt miljø- eller
sundhedsmæssig adfærd.
Tages disse betragtninger som baggrundsforudsætninger, viser mange især kvantitativt
baserede empiriske undersøgelser samt også sammenfattende teoretiske undersøgelser af
kvantitative undersøgelser (meta-undersøgelser) imidlertid, at handleperspektivet – dvs.
inddragelse af undervisnings-initierede handlinger - har betydning for elevernes udvikling af
”efficacy”/ elementer af ”tiltro til egen indflydelse” i forhold til miljøproblemer - selvom denne
variabel ikke er den, der ifølge mange af undersøgelserne menes at have størst betydning (se
særlig Zelezny31, 1999, Hsu and Roth, 199932, Ramsey and Hungerford, 198933). Derfor er der i
denne undersøgelse lagt vægt på at belyse denne dimension.
Følgende tabel viser lærernes vurdering af, i hvilken udstrækning disse personlighedsmæssige
forhold er blevet styrket hos eleverne i forbindelse med den handleorienterede
sundhedsundervisning. Det skal bemærkes, at det er et indirekte mål for variablen, fordi det ikke
er eleverne selv, der angiver deres opfattelser. Der er 88 lærere, der har svaret på spørgsmålet:
Figur 2.1.4.2.b: Illustration af styrkelse af personlighedsmæssige forhold i forbindelse med
handleorienteret undervisning
Elevernes tiltro til, at de selv kan Elevernes opfattelse af, at andre
være med til forandre
tager dem alvorligt og lytter til
sundhedsmæssige tilstande, så
dem (%)
de forbedres (%)
i høj grad
32
39
i nogen grad
55
53
i lav grad
8
5
slet ikke
3
1
ved ikke
2
2
N = 88

Det er karakteristisk, at lærerne ikke blot relativt, men også absolut, i højere grad angiver, at de
to områder er blevet styrket, end det var tilfældet i forbindelse med vidensdimensionen. Således
oplyser 1/3 eller flere af lærerne for hver af de to items, at dette i høj grad har været tilfældet
som resultat af undervisningen, mens mere end hver anden angiver dette i nogen grad. Det er
et positivt resultat af undersøgelsen, som bør være med til at understrege betydning af
elevhandlinger i undervisningen, hvis denne variabel antages at være central i forhold til
udvikling af handlekompetence. Dette resultat korresponderer med andre danske
undersøgelser af betydningen af elevhandlinger (Mogensen, 1999, Breiting m fl 1999).
Endvidere viser en nærmere analyse, at der er signifikant sammenhæng med hensyn til
deltagelse i projekt DSFS.
Der er således meget, der tyder på, at eleverne – ifølge lærernes vurdering - har fået styrket
deres tiltro til, at de selv kan være med til forandre sundhedsmæssige tilstande, så de
forbedres, samt deres opfattelse af, at andre tager dem alvorligt og lytter til dem, fordi de har
arbejdet på en handleorienteret måde. Kvalitative interview med elever, der har deltaget i denne
type undervisning kan støtte denne tendens. Eleverne udtrykker således i et interview –
31
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samstemmigt, i kor – en positiv opfattelse af, at det har styrket deres tiltro til egen indflydelse i
den første af de to betydninger af variablen, fordi de har gennemført elevhandlingerne:
”Lærerne, de har jo endeligt givet os et ansvar, og det har vi jo så også levet op til, og så er det
jo så også på den måde blevet styrket. Man får et ansvar, og så holder man det også”
”Jeg synes, at man er da også lidt stolt over, at f.eks. det der med de aktiviteter, vi skulle finde
på, og vi skulle få det hele op og stå. Vi skulle lave vagtplaner over – hvad er vi 37 elever –
hvornår vi skulle være der, og hvornår vi skulle stå der og alle sådan nogle ting, det er da sådan
– det kunne vi få på plads. Det er jeg da stolt over, at det kunne vi selv uden lærerne. Kunne
selv finde ud af det og selv finde ud af at administrere det og folk mødte op når de skulle være
der og sådan noget”.
I forhold til den anden betydning af begrebet, der vedrørte deres tiltro til, at andre vil lytte til
dem, er de imidlertid mere tilbageholdende
”Altså, det der (projektnavn), det tror jeg blev taget okay alvorligt, eftersom vi ikke var de
eneste, som var med – mange var med. Men nogen ting, tror jeg, bliver taget knapt så alvorligt.
Så siger de bare, nå det er bare en skole, der har fundet ud af at lave det. Det er sådan lidt en
træls ting at gå og tænke på, hvor lang tid man har gået og brugt på det, og så det bare bliver
slået hen”.
Lyst og engagement
Handlinger sker ikke alene på baggrund af nøgterne og rationelle overvejelser og kalkulationer.
Derfor er der også personlighedsmæssige dimensioner af handlekompetence, som kan
betegnes som de mere dybtliggende og ofte emotionelt karakteriserede tilskyndelser til at
handle. Disse kan på afgørende måde være med til at omsætte handlemotivation og -ønske til
aktuel handlekraft (Breiting m. fl., 1999, s. 48). Sådanne personlighedsmæssige aspekter er lyst
og engagement til at ville involvere sig.
I spørgeskemaet anmodes lærerne i forbindelse med dette tema om at angive, i hvilken
udstrækning de har erfaret, at elevernes engagement og lyst til at beskæftige sig med at
forandre sundhedsmæssige tilstande er blevet styrket i forbindelse med handleorienteret
sundhedsundervisning. Svarfordelingen viser, at hver femte lærer mener, at dette er blevet
styrket i høj grad, mens lige knapt 6 ud af 10 lærere mener dette i nogen grad. Hver femte
mener ikke eller kun i lav grad, at dette har været tilfældet – eller har ingen mening om det.
Svarfordelingen kunne tyde på, at en del elever ikke oplever, at handleforløbet har berørt dem
dybere personlighedsmæssigt.
Analyseres der med hensyn til deltagelse i projekt DSFS eller ikke, kan der ikke identificeres
nogen signifikant forskel mellem de to lærergrupper. Dette resultat er tankevækkende - ikke
mindst fordi dette tema er en af de konstituerende komponenter i begrebet handlekompetence
og derfor må formodes at have været i tankerne hos DSFS-lærerne at skabe grundlag for at
udvikle – f.eks. gennem en spændende undervisning med udgangspunkt i autentiske
problemstillinger og med et centralt mål om at skabe forandring.
Selvom der således ikke er forskel mellem de to lærergrupper, kan følgende citat fra
elevinterview illustrere det forhold, at en handleorienteret sundhedsundervisning har haft positiv
indflydelse på deres lyst og engagement til at beskæftige sig med at forandre
sundhedsmæssige tilstande, så de forbedres. Således udtrykker de pågældende elever på
forskellig vis dette synspunkt. Nogle formulerer det på den måde, at de ’da gerne vil prøve det
igen’, mens andre peger på, at ’det kan jeg da stadigvæk godt tænke på’:
”Altså jeg tror, hvis du har haft en god oplevelse med det, så vil du da gerne prøve og gøre det
igen.”.
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”Jamen, jeg er enig med NN, fordi det er da noget, man får lyst til, og jeg mener heller ikke, vi
har haft nogen dårlige oplevelser”.
”Jamen altså de der projekter, som det der med hærværk på skolen, det kan jeg da stadigvæk
godt tænke på. Hvis jeg ser en eller anden stol, der måske er gået i stykker: hvad skal skolen
betale for den stol, vi skal have i stedet for og sådan nogle ting”.
Med henblik på at triangulere deres tidligere svar blev til sidst stillet et åbent spørgsmål, der
vedrørte deres opfattelse af den ’optimale’ sundhedsundervisning. De nævner følgende forhold:
• undervisningen skal være varieret og aktivitetsbaseret
• de skal være medbestemmende – og der skal være indhold/faglighed
• der skal være en engageret lærer

Handleorienteret viden, tiltro til egen indflydelse samt lyst og engagement
Det har været muligt at konstruere et indeks, som samlet viser lærernes svarfordeling på de
enkelte variable om handleorienteret viden, tiltro til egen indflydelse samt lyst og engagement
med hensyn deres vurdering af, i hvilken udstrækning de pågældende variable er blevet styrket
af en handleorienteret sundhedsundervisning. Indekset deler lærerne op i fire grupper. Det
betyder, at lærere, der i høj grad har vurderet at alle variablene er blevet styrket, er samlet i en
gruppe for sig. Men resten af læreren er fordelt på de resterende tre grupper på baggrund af
faldende opfattelse af styrkelse af de pågældende variable. Således består den sidste gruppe af
lærere, der har svaret ’slet ikke’ i alle fire tilfælde.
Når disse variable samtidig antages at være centrale komponenter af handlekompetence, kan
dette indeks sige noget samlet om lærernes vurdering af den handleorienterede undervisnings
potentiale med hensyn til at udvikle denne kompetence hos eleverne. En kombination af
lærernes svarfordeling på disse variable er det nærmeste, den kvantitative undersøgelse kan
komme på at sige noget herom. Hermed er også sagt, at indekset ikke er et ’mål’ for elevernes
udvikling af handlekompetence ved at have deltaget i en handleorienteret projekt. Det viser sig,
at størstedelen af lærerne fordeler sig i de to midterste grupper med henholdsvis 71 % og 21 %.
Indekset kan imidlertid være velegnet som analyseredskab med hensyn til, om der er forskel i
lærernes vurdering af disse 3 variable med hensyn til, om man har deltaget i projekt DSFS eller
ikke. En sådan analyse viser, at der er signifikant forskel mellem de to lærergruppers
svarfordeling således, at DSFS-lærere i højere grad end ikke DSFS-lærere angiver, at
handleorienteret forløb har styrket de nævnte variable.
Det er et centralt resultat af undersøgelsen, og uagtet at analysen bygger på relativt få
respondenter (84 i alt, hvor DSFS-lærerne udgør de 23), peger den på, at projekt DSFSs mål
om at kvalificere lærerne til at tilrettelægge og gennemføre en handlekompetenceudviklende
sundhedsundervisning kan verificeres statistisk ved hjælp af de variable, der er anvendt i
nærværende undersøgelse.
Styrkelse af fællesskabet i klassen
Fra anden undersøgelse af handleperspektivet (Mogensen, 2001) bragte eleverne selv ind i
diskussionen i forbindelse med betydningen af en handleorienteret forløb, at fællesskabet i
klassen var blevet styrket ved at have handlet sammen (i forbindelse med et
miljøundervisningsforløb, ganske vist). Dette var især tilfældet på de skoler, hvor en klasse
havde arbejdet med et fælles projekt, der havde fokus på et bestemt miljøproblem, og som
forløb over en længere periode med mange timer.
På hvilken måde kan det være relevant at inddrage denne variabel i forbindelse med at
undersøge betydningen af et handleorienteret undervisningsforløb, der har handlekompetence
som central målkategori? I det demokratiske perspektiv i forbindelse med handlekompetence
indgår, at handlingsbegrebet involverer både individuelle og fælles handlinger. Det giver
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anledning til nogle vigtige spørgsmål, som ville være værdifulde at belyse i evalueringen af
sundhedsprojektet. For kan det være sådan, at netop arbejdet med handlemuligheder i forhold
til sundhedsproblemer i særlig grad lægger op til nogle situationer i undervisningen, hvor
samarbejde er en nødvendighed og forudsætning? Hvor måske netop handleperspektivet
indebærer forløb i undervisningen, der genererer problemer, synspunkter og stillingtagen, der
skal reflekteres i forhold til og opnås enighed blandt alle om?
Sådanne overvejelser var baggrunden for, at samme variabel blev gjort til genstand for
undersøgelse i de kvalitative interviews af eleverne. På et spørgsmål herom er eleverne i
interviewet generelt samstemmende – bl.a. sige en af dem: ”Jeg synes at vores samarbejde er
blevet godt efter det altså at vi har et godt sammenhold på begge klasser – altså på a og b. Det
synes jeg i hvert fald”. Dette udsagn blev efterfølgende begrundet bl.a. med:
”Jamen jeg synes ikke, der er særligt mange, der bliver mobbet – eller ikke noget stort i hvert
fald. Altså man kan jo selvfølgeligt mobbe for sjov, men det er jo bare sjovt. Og så det der med
at vi måske kører hinanden lidt op engang imellem og gerne vil være bedst – det kan jo også
være godt”.
Det er i nærværende projekt på tilsvarende vis som i den omtalte undersøgelse inden for
miljøområdet således en generel vurdering hos eleverne, at handlingen har været med til at
styrke det sociale fællesskab i klassen. Selvom resultatet alene bygger på kvalitative studier og
ikke er undersøgt i den kvantitative del af undersøgelsen, er det alligevel et betydningsfuldt
resultat, som kan bidrage i forbindelse med at udvikle konkrete indikatorer for en
handlekompetenceudviklende sundhedsundervisning.

2.1.4.3 Undervisningsmæssige betingelser i relation til et godt udbytte
af elevhandlinger
Erfaringer fra forskningsarbejder inden for miljøundervisningsområdet (bl.a. MUVIN projektet)
har vist, at en handlingsorienteret undervisning i flere tilfælde ikke medfører et øget fagligt
niveau og/eller styrkelse af elevernes tiltro til egen indflydelse. Et kvalitativt studie (Mogensen,
2001) har endvidere vist, at nogle elever ikke oplever, at en handleorienteret undervisning har
styrket deres lyst og engagement til at beskæftige sig med miljøproblemer – måske endda
tværtimod. Handlingsorienteringen er således i sig selv ikke nogen garanti for et godt udbytte!
Disse studier peger bl.a. på, at årsagerne til dette manglende udbytte af undervisningen bl.a.
relaterer sig til – i forskellige kombinationer - at eleverne ikke har arbejdet nuanceret med
problemstillingen, at eleverne ikke forstår formålet med at arbejde med den/handle i forhold til
det, at de ikke oplever ejerskab til projektet, at undervisningen ikke forbinder faglige synsvinkler
til forståelsen af problemstillingen, at de arbejder ”bogligt”.
Kriterier for, om der kommer et godt udbytte ud af undervisningen kan således i nogen
udstrækning relatere sig til, om et eller flere af disse forhold (eller andre) overhovedet er
involveret (har de involveret lokale ressourcepersoner?, har elever oplevet ejerskab?, har der
været involveret faglige synsvinkler? m.m.). Men i mange sammenhænge er det i lige så høj
grad et anliggende, der vedrører på hvilken måde, de forskellige forhold har været involveret
(hvilke faglige synsvinkler, hvilken elevmedbestemmelse m.m.).
Dette afsnit skal søge at belyse og diskutere, hvorledes lærerne, der har arbejdet
handleorienteret, vurderer forskellige undervisningsmæssige forholds rolle med hensyn til, at
eleverne har fået et godt udbytte af denne type sundhedsundervisning34. Det skal også omtales,
i hvilken udstrækning der er forskel på svarfordelingen afhængigt af, om lærerne har været med
i projekt DSFS eller ikke. Der er ca. 80 lærere, der har svaret på spørgsmålene.
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Temaerne for de følgende undervisningsmæssige betingelser er inspireret dels af projektets
egen forståelse heraf og dels af erfaringerne fra tidligere forskningsprojekter indenfor
miljøundervisning, der har haft samme fokus (bl.a Breiting, m.fl., 1999; Mogensen, 2001). De er
i spørgeskemaet operationaliseret på således:
at klassen arbejder med en autentisk, fælles og konkret sundhedsmæssig problemstilling
at faglige synsvinkler inddrages for at kvalificere elevernes forståelse af problemstillingen
at eleverne inddrages i beslutningerne om undervisningens indhold og tilrettelæggelse
at eleverne er med til at drøfte visioner og handlemuligheder
at praktiske aktiviteter indgår i undervisningsforløbet
at projektet forløber over mange sammenhængende timer
at det lykkes at gennemføre forandringer af de sundhedsmæssige tilstande/forhold, så de
forbedres
• at de erfaringer, eleverne gør i forbindelse med den handleorienterede undervisning,
systematisk inddrages og bearbejdes
• at lokalsamfundet inddrages i forløbet – f.eks. at ressourcepersoner inviteres på skolen, at
eleverne laver undersøgelser og/eller handlinger i lokalområdet
•
•
•
•
•
•
•

Samlet set afspejler lærernes svar på disse temaer centrale aspekter af deres vurdering af
betydningen af ’De faglige synsvinkler’, nævnt i faghæftet 21.
Autentisk, fælles og konkret sundhedsmæssig problemstilling
Det er en klar opfattelse hos lærerne, at det har været frugtbart med hensyn til elevernes
udbytte, at de har arbejdet med en autentisk, fælles og konkret sundhedsmæssig
problemstilling. Således angiver mere end 41 % af lærerne den opfattelse i høj grad, mens et
større antal modererer det lidt til ’nogen grad’. Kun meget få er ikke enige i dette synspunkt (4
%). Der er ikke forskel mellem de to lærergruppe i relation til dette spørgsmål.
Som fremhævet andetsteds (Mogensen, 1996) er det vigtigt at arbejde med og inddrage
handleorienterede undervisningsforløb, som især medfører kollektive eller fælles
handleerfaringer frem for erfaringer, der fremkommer på baggrund af individuelle handlinger.
Fælles bevidsthed om og begrebsliggørelse af handleerfaringerne kræver netop et fælles
udgangspunkt: fælles handlinger. Som nævnt i bogen "Erfaring og undervisning" (Jakobsen,
Schnack og Wahlgren, 1980) argumenteres der for, at det kan være forbundet med store
problemer at fællesgøre den type erfaringer, som deltagerne har gjort hver for sig i dagligdagen,
og at der derfor knytter sig særlig interesse til den type erfaringer, som deltagerne kan gøre i
fællesskab. Det betyder, at hvis en pædagogisk bearbejdning og refleksion af selve handlesituationen skal være mulig, må handleerfaringerne frembringes i fællesskab.
Hvis de erfaringer, en handling kan medgive, skal vurderes og diskuteres - både med hensyn til
den deklarative, den procedurale og den meta-erkendelsesmæssige dimension - må der være
fællestræk i disse erfaringer. Kun derved kan der skabes en fælles begrebsliggørelse og derved
en fælles bevidsthed om det pågældende sagsforhold.
Faglige synsvinkler
Næsten samme svarfordeling som før fremkommer i forbindelse med lærernes vurdering af
betydningen af inddragelsen af faglige synsvinkler mht. elevernes udbytte. Mens mere end 1/3
af lærere (36 %) angiver dette i høj grad og 53 % i nogen grad, er der 10 %, som angiver, at det
i lav grad har været tilfældet. Heller ikke i forbindelse med dette tema, er der signifikant forskel
mellem de to lærergrupper. Det i den forbindelse tankevækkende, at hver 10. lærer ikke mener,
at faglige synsvinkler har noget at tilbyde i forbindelse med at kvalificere elevhandlinger, selvom
det fremgår i Inspirationshæfte 1 i forbindelse med den første af ’De tre faglige synsvinkler’, at
”emnet behandles på baggrund af biologiske, samfundsfaglige, kulturelle og historiske forhold”.
Spørgsmålet om styrker og svagheder ved brugen af skolefaglige elementer i
sundhedsundervisningen blev diskuteret i flere lærerinterviews. Som ovenstående kvantitative
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svar indikerer, er der forskellige opfattelser heraf. I et forsøg på at få indblik i lærernes
opfattelse af dette spørgsmål spørges de i et interview bl.a. om de mener, at et handleorienteret
forløb er et godt forløb, hvis det alene kvalificerer medansvar eller samarbejde eller andre
såkaldt bløde værdier?
”Det synes jeg da i aller højeste grad, det kan. Altså blandt andet det der xx-projekt, som vi skal
fortælle om her igen. Det er jo ikke fagligt, men vi er jo nødt til at kigge lidt på sunde madvarer
og sådan noget, men altså vi gik ikke ned i kemien vel. Men det var da i aller højeste grad
noget, som havde noget med trivsel på skolen at gøre. Og vores elevrådsarbejde, som også er
blomstret meget op, det har jo også noget med trivsel at gøre. Vores xx-projekt det har noget
med trivsel at gøre. At der er noget at lege med, det har igen noget med trivsel at gøre. At man
så kan inddrage nogle småfaglige elementer – men det er ikke det væsentlige i det. Det er det
ikke (…) altså det kan også godt være, man udelukkende kan lave et socialt projekt, det kan
man vel godt..”
”Altså hvis du tænker på den daglige undervisning som sådan, så kan man jo godt sige, at så er
den nogle gange hæmmet lidt af, at man synes, der skal være et fagligt indhold og ikke kun et
socialt. Det tror jeg nogle gange, man har liggende i baghovedet – hvad siger forældrene nu.
Får de noget ud af undervisningen nu”.
Andre lærere nuancerede denne opfattelse og gjorde rede for betydningen af (skole-)faglige
elementer, men det interessante i denne forbindelse er projektets aktualisering af en almen
problemstilling, som ikke bare vedrører sundhedsundervisningen, men som også fremstår i
forhold til andre tværfaglige forløb og/eller forløb, der er karakteriseret ved at være
problemorienteret – nemlig: i hvilken udstrækning kan skolefagene bidrage til at styrke
elevernes forståelse af sammenhængen i den givne problemstilling.
Det er evaluatorgruppens opfattelse, at det er vigtigt at diskutere og afgøre – ikke blot om - men
i hvilken udstrækning (skole-) faglige vinkler kan inddrages i sundhedsundervisningen med
henblik på at kvalificere elevernes arbejde med sundhedsfaglige problemstillinger og
spørgsmål. En tankevækkende udtalelse fra en af eleverne peger på denne udfordring:
”Det projekt der xxx, det synes jeg, det havde det hele synes jeg. Der laver vi noget, som er
godt for elevernes sundhed, og så får vi også brugt skolen – altså matematik. Beregninger og
sådan noget. Det er noget, jeg tit tænker tilbage på. At vi laver noget godt for skolen og
eleverne - og lærer noget.”
Om det lige skal være matematik, som pigen nævner, er naturligvis ikke afgørende. Det
afgørende er, at det skolefaglige indhold vælges på baggrund af funktionalitet og relevans med
hensyn til elevernes forståelse af kompleksiteten i problemstillingerne, og at teorier og begreber
fra de faglige discipliner bliver brugt til at uddybe og nuancere elevernes ofte naive og ukritiske
dagligdags og/eller fællesgjorte erfaringsviden.
Elevernes medinddragelse
De næste to spørgsmål vedrører betydningen af elevernes medinddragelse i beslutningerne om
undervisningens indhold og tilrettelæggelse samt deres inddragelse i drøftelser af visioner og
handlemuligheder. I begge tilfælde fremgår det, at lærerne vurderer, at elevinddragelsen har
stor betydning for elevernes udbytte af et handleorienteret forløb. Således angiver henholdsvis
38 % og 44 % af lærerne i høj grad betydningen heraf, men 53 % og 48 % angiver ’i nogen
grad’. Ca. hver 12. lærer tillægger ikke denne dimension særlig betydning.
Her er det interessant, at der for begge spørgsmål er signifikant forskel på besvarelserne
afhængigt af, om lærerne har været med i projekt DSFS eller ikke. På dette område har projekt
DSFS således gjort en forskel, idet disse scorer noget højere på temaet om elevernes
medinddragelse som baggrund for et godt udbytte af en elevhandling. Denne empiriske

60

iagttagelse er også blevet konstateret i andre sammenhænge – se afsnittet om ’Lærernes
inddragelse af elevhandlinger’.
Det kvalitative interview kan underbygge denne tendens. Således er eleverne i interviewet
meget opmærksomme på den medindflydelse, de havde haft i forbindelse med deres
handleorienterede forløb. På et spørgsmål om, hvad de havde fået ud af det, lød svaret:
”Meget (…) vi får vores indflydelse på skolen … vi ... man føler mere også, at det er vores sted.
I stedet for at man bare er her, og der så er en masse andre folk, der skal bestemme, så er det
mere noget, hvad vi kan lide, der bliver lavet”.
De peger også på, at igennem sådanne medbestemmende processer i undervisningen styrker
de ’bløde’ kompetencer som f.eks. stillingtagen, hensyntagen, samarbejde:
”Men altså, man lærer da, hvordan at tage beslutninger, og at man skal tage hensyn til en
masse andre – at man måske skal stemme om, hvad det skal være, og at det ikke er, at man
måske er vant til hjemmefra, at man får hvad man peget på, og her kan man også lære, at man
ikke er den eneste i verden, og man kan ikke gøre lige præcist, hvad man har lyst til altid”.
Praktiske aktiviteter
Fra bl.a. MUVIN-forskningen fremgår det, at praktiske elementer i undervisningen i form af
aktiviteter betyder meget for elevernes og lærernes oplevelse af undervisningen (Breiting m. fl.,
1999). Samme tendens er meget tydelig i denne undersøgelse. Således peger samlet 7 ud af
10 lærere på, at denne dimension i høj grad har betydning i forbindelse med elevernes udbytte,
mens mere end hver fjerde i nogen grad peger på dette. Både lærergrupper i og udenfor projekt
DSFS angiver denne opfattelse. Samtidig er det en signifikant tendens, at DSFS-skoler i højere
grad end skoler, der ikke har deltaget i projekt DSFS, understreger dette forhold.
Det er selvfølgelig en vigtig ting, at undervisningen appellerer på en oplevelsesmæssig og
motiverende måde over for eleverne, og det er utvivlsomt sådan, at netop aktivitetsmæssige
elementer i undervisningen i høj grad vil være med til det. På den anden side er det som nævnt
også sådan, at mange gange er elevernes informationer og oplevelser ustrukturerede og
episodiske, og at det derfor er lærerens opgave at tage hånd om dette – søge at generalisere
informationerne ved at hjælpe dem med at sætte ord og (faglige) begreber på. Vi har imidlertid
ikke empiriske data, der kan vise i hvilken udstrækning, dette har fundet sted.
Gennemførsel af forandringerne er et succeskriterium
Følgende ’duel’ på ord og meningsbrydning illustrer en problemstilling, der dernæst berøres i
spørgeskemaet og i interviewene:
”Succes for eleverne, det må være i det øjeblik, at de kan se, at det, de har ønsket og gjort – og
kæmpet for - at der så også sker noget, synes jeg. Det er virkeligt lykkedes for dem, fordi at jeg
synes, at tidligere der var det meget med, at de ønskede og ønskede, og der skete ikke en
fløjtende fis vel”.
En kollega imødegår denne opfattelse, og uddyber på følgende måde opfattelsen af, at en
handling ’lykkes’. Hans pointe er, at det først og fremmest er handlingens læringspotentiale, der
bør være i centrum:
”Der vil jeg sige, at det der med at det lykkes, det kan være motiverende, men det er ikke nogen
betingelse for, at man kan sige, at selve handlingen er en succes – eller selve processen. Altså
for mig der er det vigtigt, at eleverne de lærer noget. Det handler om hvordan man beslutter –
hvordan får man fortalt andre sin mening på en ordentlig måde sådan at man bliver lyttet til. Om
det så lige fører til i sidste ende, at det er en succes for dem – altså at de får medhold i det de
ønsker, det er ikke en betingelse for at selve læringsprocessen omkring handling er en succes”.
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Spørgsmålet vedrører altså, om det i forbindelse med en handleorienteret undervisning er
afgørende for elevernes udbytte, at det lykkes at gennemføre forandringer af de
sundhedsmæssige tilstande/forhold så de forbedres – dvs. at de opnår det, de gerne ville. Ca.
1/3 af lærerne, der har svaret på spørgsmålet i spørgeskemaet, indtager den første lærers
position om, at det i høj grad er vigtigt, at handlingen ’lykkes’, mens lidt mere end halvdelen
måske snarere lægger sig op af den andens opfattelse og peger på, at det i nogen grad spiller
en rolle. Ca. hver 8. mener ikke, at det spiller nogen rolle, om handlingen lykkes. Også her, er
der ikke signifikant forskel mellem de to grupper.
Skal handlingen lykkes eller ej, for at undervisningen er lykkedes? Både ja og nej, tyder det på,
hvis man skal vurdere det ud fra lærernes svar, og det er et vanskeligt spørgsmål at besvare
entydigt, fordi det også hænger sammen med, om et andet spørgsmål stilles: har børnene lært
noget af arbejdet med at søge deres visioner opfyldt eller ikke? Der behøver nemlig ikke at
være en mekanisk og ligefrem proportional sammenhæng mellem f.eks. en gennemført
nedsættelse af affalds-mængden gennem sortering af affaldet på skolen og så elevernes
opfattelse af den positive værdi, dette kan have for dem selv og deres handlemuligheder. Det
kunne jo være, at sorteringen skete, fordi læreren sagde, de skulle, fordi de var bange for ham
eller for hans skyld – og ikke fordi man selv syntes, det var en god ide. Motiverne kan være
mange. Den førnævnte problemstilling hænger sammen med, at det andet spørgsmål kan stilles
med et godt svar uafhængigt af, om handlingen ’lykkes’, hvilken henvisningen til B.B. Jensen
nedenfor uddyber. Omvendt vil det vel også ofte være sådan, at det andet spørgsmål kan
lettere besvares positivt, hvis man kan svare positivt på det første, fordi når noget lykkes,
medgiver det en personlig følelse af, at det nytter at involvere sig. Kernen i problemstillingen er
imidlertid, at det andet spørgsmål også stilles.
B. B. Jensen (1998) argumenterer således på samme måde for, at mødet med barrierer ikke
nødvendigvis tager engagementet fra eleverne - hvorfor projekter af denne type ikke kun må
vurderes ud fra, om det lykkes eleverne at få deres visioner opfyldt. Og måske er det ligefrem
sådan, siger han, at elever, der møder modstand og barrierer, lærer en række ting, som elever,
der får deres projekt glat igennem, simpelthen ikke har muligheden for at lære? Men det
afhænger naturligvis meget af lærerens evne til at perspektivere de forhold og barrierer, som
eleverne støder på.
Systematisk inddragelse og bearbejdning af handleerfaringerne
Af ovenstående fremgår betydningen af handlingens erkendelsesudviklende potentiale. Et
spørgsmål i spørgeskemaet vedrørte derfor lærernes vurdering af betydningen af systematisk at
arbejde med de erfaringer, eleverne gør i forbindelse med den handleorienterede undervisning.
Lidt mere end 1/3 af lærerne svarer, at det i høj grad har betydning for elevernes udbytte, mens
lige knapt 5 ud af 10 svarer i nogen grad. Ca. 17 % af lærerne svarer at den enten i lav grad
eller slet ikke har nogen betydning – eller ingen mening har herom.
DSFS-lærergruppen adskiller sig ikke signifikant fra de øvrige lærere på dette område. Det er
en bemærkelsesværdig svarfordeling al den stund, at elevernes læring af at handle har som
nødvendig forudsætning, at handlingen efterfølgende evalueres. Det betyder, at der arbejdes
med deres (handle-)erfaringer – dvs. hvad de har fået ud af (eller ikke fået ud af) at gennemføre
handlingen. Et andet forhold, som gør denne svarfordeling bemærkelsesværdig i negativ
henseende, er, at projekt DSFS har arbejdet ud fra en teoretisk forståelse af
handlekompetence-begrebet, hvor netop ’handleerfaring’ er et af de bestemmende ord. Det må
derfor vurderes, at erfaringsbegrebet har været introduceret og været til diskussion og debat i
projektet.
Noget tyder imidlertid på, at det ikke har været tilfældet i stor nok udstrækning. I alt fald peger
en af konsulenterne på - foreholdt disse empiriske resultater -, at ”vi skal have en komponent
mere på, der hedder refleksion i forhold til de komponenter, der kører” (viden og indsigt,
engagement, visioner, handleerfaringer, indsat). Han fortsætter med at sige, at der i projektet
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fremover skal være mere fokus på at gøre handleerfaringerne til genstand for diskussion i
klassen:
”Jeg tror, det har ikke været synligt nok i forhold til ... og vi har heller ikke været gode nok til at
sige, at det er egentligt i handleerfaringen, at refleksionen også ligger. Og dermed er der ikke
blevet spurgt ind til det heller ikke i undervisningen”
”Man kan også formulere det på en anden måde og sige, at det er et uopdyrket udviklingsfelt i
DSFS. Når vi sætter begreberne op på den måde og siger i sundhedsundervisningen, der er
læring, og der er handling, så kan man sige, at vi har haft meget fokus på at udvikle en
sundhedsundervisning, som er med til at generere læring. Vi har også haft meget fokus på at
udvikle en sundhedsundervisning, som skaber ro for, at eleverne kan komme til at handle, men
det der med samspillet mellem læring og handling, det er vi aldrig kommet til. Aldrig! Så det er
ligeså meget et spørgsmål om, at det er et udviklingsfelt, som vi som konsulenter eller
projektdeltagere ikke har fået op endnu”.
Uagtet denne formulering er en af lærerne i interviewet meget optaget af at understrege
betydningen af, at de tager elevernes handleerfaringer alvorligt - at de evaluerer dem og får
feedback på det forløb, de har gennemført:
”Jeg synes også, det er vigtigt, at man evaluerer med dem – at de hele tiden, altså at de får
feedback på det, man har lavet - altså, og tager udgangspunkt i det og så går videre med noget
nyt eller tager en helt anden vej – at man nogle gange snakker om, at det her det gik ikke – det
var færdigt sådan og sådan, og så kan man tage nye veje. Men at man evaluerer med eleverne,
når man har lavet nogle projekter – det tror jeg, det har vi erfaringer med i hvert fald, at det har
været rigtigt godt. Også i de projekter der har været lidt lange”.
På spørgsmålet om, hvad det er, der gør at det er rigtigt godt, svarer han:
”Det var fordi, så kan man jo – altså det giver jo ny erkendelse, når man evaluerer det, man har
lavet, og så går man jo ind, og eleverne gør – deres tænkning på en eller anden måde den kan
jo ligesom få et nyt afsæt til noget nyt. Og det er jo nogle gange nogle lidt lange processer, vi
snakker om her – det kan også være nogle lidt kortere varige ting, men det kan også være
nogle meget lange ting som man – hvor der kommer mere og mere ovenpå. Hvor man fylder op
ikke”.
Et lærer bryder ind og giver et konkret eksempel på, hvorledes sådanne erfaringer kan give
anledning til nye undervisning- og lærerprocesser:
”Også med … i sin tid med elevrådet – nogle elever de satte sig ned og lavede planer over
hvordan tilkørslen og frakørslen til skolen kunne foregå og det har de sendt op til kommunen –
der er ikke kommet noget svar, og så har de snakket om ”jamen hvad gør vi så, fordi der sker jo
ingenting” så har de begyndt med trafiktælling og sådan noget og så må vi jo prøve det og så få
nogle resultater på det og så sende det af sted også og bygge ovenpå igen og så prøve en ny
indfaldsvinkel til det her ikke fordi der skete jo åbenbart ikke noget ved at sende det forslag af
sted til kommunen. Nu har de så lavet trafiktællinger og så sendt de tal af sted så kan det så
være de reagerer”.
Inddragelse af lokalsamfundet
I inspirationshæfte nr. 8 understreges det, at linket mellem skole og lokalsamfund med dets
aktører er en nødvendig forudsætning for at skabe en undervisning, der er autentisk i forhold til
det handlingsorienterede perspektiv. Også i faghæftet peges på, at derved får undervisningen
større grad af tilknytning til virkeligheden. Derfor vedrørte det sidste spørgsmål i denne
forbindelse lærernes opfattelse af betydningen af, at lokalsamfundet inddrages.
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Her viser svarfordelingen, at knapt hver fjerde lærer (23 %) angiver, at det i høj grad har spillet
en rolle med hensyn til, at eleverne har fået et godt udbytte af den handleorienterede
sundhedsundervisning. Fire ud af 10 lærer mener det i nogen grad, men knapt 1/3 peger på, at
det i lav grad eller slet ikke har betydning – eller har ingen mening.
Det er ligeledes en tankevækkende svarfordeling, at så relativt mange tilsyneladende ikke
tillægger den arena for handling særlig værdi. I en drøftelse med konsulenterne om denne
svarfordeling, peger de på i samklang med det tidligere anførte, at det kan hænge sammen med
projekts fokus på at lade handlingen udspille sig i elevernes nærmiljø – dvs. på skolen.
” Jeg synes, det hænger en del sammen med noget af det, N.N var inde på tidligere, at man
agerer inde i skolens låste rammer og ikke udenfor. Det tror jeg, der kan være et af svarene her,
men jeg håber da meget, at ressourcepersonerne vil give dem mulighed for at gå ud og agere i
lokalsamfundet, for det er jo lige præcist det, vi gerne vil”.
Meget tyder derfor på, at det er et udviklingsfelt fremover for projektet (se også afsnit om
’Sundhedsfagligt indhold’). Under alle omstændigheder understreger eleverne i interviewet
betydningen af, at der er voksne uden for skolen, der inddrages i elevhandlingerne – bl.a. i
forbindelse med at det styrker deres motivation og omhu
”Jeg tror at det gjorde det bedre at der kom professionelle folk. Der kom og kiggede og så tror
jeg at man gjorde lidt mere ud af det – måske ikke sjuskede og man følte nok også det var mere
alvorligt at det ikke kun var for sjov at når de nu også skulle komme og godkende det så var det
mere i den virkelige verden vi lavede det”.
og begrunder yderligere:
”At man mere føler, at man gør noget alvorligt sådan, at det altså ikke kun er noget man gør for
sjov. At det er også noget man gør sådan for at alle kan nyde det”.

2.1.4.4 Organisatoriske/strukturelle betingelser i relation til et godt
udbytte af elevhandlinger
Mange forhold har indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen. Mens de ovennævnte
faktorer har fokuseret på undervisnings- og indholdsmæssige aspekter, har det også været
formålet at identificere nogle organisatoriske/strukturelle betingelser, der kan have indflydelse
på elevernes udbytte af at gennemføre handlinger som del af sundhedsundervisningen.
Dette tema er i undersøgelsen overvejende belyst ved de kvalitative interviews og - på nær det
første tema om sammenhængende timer i et forløb - er følgende resultater derfor ikke
kvantitativt underbyggede som de tidligere.
Sammenhængende timer
Et vigtigt strukturelt element i forbindelse med et handleorienteret forløb er, at lærerne og
eleverne har mulighed for at fordybe sig i arbejdet – f.eks. ved at have mange
sammenhængende timer, og lærerne spørges om betydningen heraf i forbindelse med
elevernes udbytte. Spørgeskemaundersøgelsen viser i den forbindelse, at ca 1/3 af lærerne
peger på, at dette forhold i høj grad har betydning, mens ca. 55 % mener dette i nogen grad.
Lige knapt hver 8. mener ikke, det har væsentlig betydning – om nogen over hovedet. Med
hensyn til dette spørgsmål er der ingen forskel i lærernes besvarelser med hensyn til, om de har
deltaget i projekt DSFS eller ikke.
Organisatorisk fleksibilitet
I et interview er en gruppe lærere samstemmende enige om, at et vigtigt forhold, som har
strukturelle konsekvenser, er, at den enkelte lærer har dels overblikket over sit eget fag, og at
lærerne har muligheden for at kunne ’stikke fingeren i jorden’ og lytte efter signalerne fra
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eleverne med hensyn til, på hvilket tidspunkt et handleorienteret projekt skal igangsættes – dvs.
at man som lærer har mulighed for at ændre på årsplanen.
”Altså noget af det, jeg synes er vigtigt, er at som lærer ved man jo, hvad der står i årsplanen i
de forskellige fag, og vi ved, hvad vi skal rundt omkring, og man kan gøre det via mange
materialer, men det er den vej vi skal rundt. Men der står jo ikke noget i årsplanen om
rækkefølgen af det, og det, jeg synes er vigtigt, er at man hele tiden lige stikker fingeren i jorden
og siger: hvad er det lige nu, de brænder for eller sagt i en parentes, hvad er det lige nu j der
kan få dem til at brænde, hvis jeg bare kommer med det. Det er meget tidspunktet synes jeg”.
De understreger, at en forudsætning herfor er, at der er vilje til og mulighed for fleksibilitet i
lærerteamet omkring en klasse med hensyn til at bytte rundt på timer, således ”at man siger: jeg
bliver nødt til at have 5. timer den og den dag”. Set i dette perspektiv kan begrebet fleksibilitet få
betydning med hensyn til elevernes arbejde og udbytte af sundhedsundervisningen
Homogent team
I forbindelse med teamaspektet dukker efterfølgende nogle synspunkter op, som både handler
om problemer knyttet til teamets interne struktur med hensyn til, hvem der tager teten, når et
særligt projekt skal stables på benene og gennemføres og om nødvendigheden af, at teamet
ikke er for forskellige i didaktisk henseende.
”Selvfølgelig vi skal også være rummelige, ligesom vi vil have, vores elever skal være det, men
det kan bare være meget hæmmende for dit arbejde, hvis du har vidt forskellige pædagogiske
syn. Det kan næsten ikke lade sig gøre”.
Det er naturligvis en generel problemstilling, som er gældende, når en gruppe lærere skal
samarbejde om hvilket som helst tværfagligt projekt, men ordvekslingen tyder på, at i
forbindelse med et handleorienteret forløb er sådanne forhold særlig fremtrædende, fordi denne
type undervisningsforløb er præget af mere ’uforudsigelighed’ end traditionel undervisning –
bl.a. fordi medbestemmelsesaspektet er fremtrædende. Eller, som en lærer udtrykker det, at
alle er forberedte på og skal indvilge i, at lærerrollen er anderledes, og at man ’tør’ kaosangst:
”Ja, lærerrollen det er, hvordan man – ja hvor lyttende, man kan være, hvor meget man tør at
prøve med børnene – hvor meget kaos man tør og altså hele det – den demokratiske …”
Ressourcer
Lærerne peger ligeledes på, at få ressourcer kan være en hæmmende faktor og ”udelukker da
egentligt mange ting” med hensyn til at få det maksimale udbytte af et handleorienteret forløb.
Nok udtaler en, at ”Jeg tror, vi er vant til at arbejde efter forhåndenværende søms princip, men
ellers så betyder det (ressourcer, indsat) da i mange tilfælde noget”. F.eks. foreslår en af dem,
hvordan erfaringsudveksling eleverne imellem har nogle potentialer, som vanskeliggøres af, at
der ikke er ressourcer til at bringe eleverne sammen:
”Ja, men noget af det jeg synes kunne været rigtigt godt – nu har jeg jo hørt dig fortælle om
jeres xx-projekt og sådan noget – jeg kunne da utroligt godt unde at nogle af eleverne på Bskolen, kommer op og ser det. Og jeg kunne unde jeres elever, at de kunne få lov til at fortælle
nogle andre elever – prøv at se hvad vi har lavet, men der arbejder vi jo meget isoleret. ,....og
der synes jeg bare penge til sådan en skallet bus, at man ikke bare har det. At de f.eks. kan
ringe ned og sige har I lyst til at komme og se, hvad vi har lavet fordi også det kunne jo give
noget ringspredning og nogle ideer til børn. Hold da op, hvis de kan lave det, så kan vi jo også
lave det og det her, ikke. Den mulighed har vi ikke”.
Skolelederens rolle
Endelig peger en af lærerne på lederens rolle: ”Man skal lige – omkring hele det her med det
sundhedsfaglige undervisning her – jeg har hørt flere steder, når der er et inspektørskifte, har
set, hvor vigtig lederens rolle den er. Det er utroligt vigtigt at få lederen på banen fra starten”.
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Det er et aspekt, som projektet bl.a. i inspirationshæfte 4 har sat fokus på ud fra erfaringer af, at
den oprindelige antagelse, at kontaktlæreren skulle være drivkraften i implementeringen og
forandringen af projektets ideer, ikke var en optimal organisering. I stedet peges på
nødvendigheden af, at skolelederen har – og påtager sig - en central rolle og fremstår synlig og
med visioner for skolens sundhedsundervisning (se også afsnit om ’Projektdesign’).

2.1.5 Udfordringer og anbefalinger
2.1.5.1 Fokus på både forekomst og kvaliteten af elevhandlinger
Den empiriske undersøgelse har vist, at på en række områder har projekt DSFS haft betydning
med hensyn til at kvalificere lærernes arbejde med elevhandlinger, således at
sundhedsundervisningens overordnede mål om at udvikle elevernes handlekompetence er
blevet fremmet. På andre områder har undersøgelsen imidlertid også vist, at er der en række
udfordringer for projektet (eller tilsvarende kommende projekter) med hensyn til inddragelse af
elevhandlinger i sundhedsundervisningen.
Udfordringerne tager efterfølgende først afsæt i en kort beskrivelse af de problematiske forhold,
som evaluatorgruppen har identificeret på baggrund af den empiriske undersøgelse, og som i
nogle tilfælde har været identificeret af projektet selv – f.eks. på baggrund af udtalelser fra
konsulenterne eller beskrevet i statusrapporter. Efter en kort fremstilling af udfordringerne vil der
efterfølgende blive givet nogle anbefalinger i forhold til dem. Anbefalingerne refererer i første
omgang til DSFS fremtidige arbejde med en handleorienteret sundhedsundervisning, men kan
naturligvis også finde nytte i forhold til andre fremtidige projekter, som har samme
grundlæggende målsætning som projekt DSFS.
Udfordringerne knytter sig ikke alene til at øge forekomsten af elevhandlinger, men også på en
række områder til kvaliteten af dem. Med sidstnævnte betegnelse henvises der ikke til, om
handlingen lykkedes eller ej, men ’kvalitet’ forstået i pædagogisk perspektiv, således der i
denne kategori først og fremmest refereres til handlingernes erkendelsesudviklende karakter.
De to forhold hænger sammen på en sådan måde, at hvis lærerne f.eks. oplever, at eleverne
ikke bliver ’klædt på’ af undervisningen til at igangsætte handlingen og/eller, at handlingen ikke
giver anledning til, at eleverne får et godt udbytte af den, svækkes lærernes incitament til at
arbejde på denne måde. Hvad enten vi taler om forekomsten eller kvaliteten af et
handleorienteret forløb, knytter udfordringen om at øge begge forhold sig endvidere til den
indsats, projektet tilbyder lærerne i form af efteruddannelse, konsulenthjælp samt anden form
for støtte. Projektorganisering spiller derfor også en rolle.

2.1.5.2 Tendenser fra undersøgelsen og forslag til anbefalinger
Det er en første udfordring for et projekt, der har elevhandlinger som et af fokusområderne over
en 10-årig periode, at der rent faktisk også foregår undervisning med en handleorienteret
organisering i et omfang, som modsvarer den projektindsats (kurser, konsulenthjælp m.m.), der
investeres. Og den udfordring synes lærerne ikke at have taget op i tilstrækkelig grad.
Styregruppen i projektet påpeger selv dette forhold adskillige gange i statusrapporter m.m. men
uden, at det synes at have haft større betydning. Det er naturligvis vanskeligt at angive en
eksakt ’tærskelværdi’ eller antal handleorienterede forløb som succeskriterium for et projekt
med den organisering og det indhold, som projekt DSFS har haft. Men det er evaluatorgruppens
vurdering ud fra de empiriske undersøgelser, at det er problematisk for projektet, at der ikke er
flere lærere, der har arbejdet handleorienteret, end det har været tilfældet.
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Det er derfor en anden sammenhængende udfordring for projektet i højere grad end tilfældet at
kvalificere lærernes arbejde med at tilrettelægge handleorienteret sundhedsundervisning på en
række områder:
• Et markant resultat af undersøgelsen har været, at lærernes indsats i forhold til at arbejde

med begrebet om handleorienteret viden ikke har været omfattende nok – et forhold, som
projektets egne konsulenter ligeledes selv er inde på. Det er derfor en vigtig anbefaling, at
dette komplekse og tværfaglige vidensbegreb i forbindelse med handlekompetence får en
mere central placering og vægtning i projektet. Anbefalingen refererer således både til at
understrege eksistensen og betydningen af de fire felter, som B.B. Jensens model består af
og at kvalificere arbejdet med indholdet i hver af dem – herunder at identificere og gøre brug
af de (skole-)faglige elementer, som kan være med til at styrke elevernes forståelse af
elementer i modellen (se også afsnit om ’Sundhedsfagligt indhold’).

• I forlængelse heraf anbefales det at påpege overfor lærerne, at det i højere grad end tilfældet

er nødvendigt at bearbejde de erfaringer, handlingerne har givet eleverne. Undersøgelsen
viser således, at kun et mindretal tillægger denne dimension høj betydning. Det er
problematisk, og hvis ikke dette får en betydelig placering i en handleorienteret undervisning,
giver det ringe mening at gennemføre elevhandlinger, hvis formålet med handleperspektiver
er tæt knyttet til elevernes læreprocesser og erkendelsesudvikling. Det er netop i en
systematisk bearbejdning af handleerfaringerne, at det er muligt at styrke elevernes
deklarative, procedurale og meta-erkendelse.

• Undersøgelsen viste også, at elevernes engagement og lyst til at beskæftige sig med at

forandre sundhedsmæssige tilstande, så de forbedres, kun er sket i høj grad ifølge hver
femte lærer. Dette til trods for, at denne personlighedsmæssige dimension udgør en af
hovedkonstituenterne i projektets handlekompetenceforståelse og derfor må være blevet
diskuteret i pædagogisk perspektiv. Det kan være vanskeligt på baggrund af det tilgængelige
datamateriale at søge begrundelser for resultatet og i det hele taget at pege på
fremadrettede anbefalinger i forbindelse med dette aspekt. Eleverne angiver, at ’optimal’
undervisningen skal være varieret og aktivitetsbaseret, de skal være medbestemmende, der
skal være indhold/faglighed – og der skal være en engageret lærer. Det første kan der nok
trækkes anbefalinger ud af, mens det er lidt sværere med hensyn til det sidste. Men det
formodes, at en elevinvolveret, aktivitetsbaseret og fagligt kvalificeret undervisning med
udgangspunkt i autentiske problemstillinger i lokalsamfundet og med et centralt mål om at
skabe forandring, kan bidrage hertil.

• Det er endelig en tendens i undersøgelsen, at projektets intention om at arbejde med

handlinger, der både retter sig mod livsstils- og levevilkårsdimensionen i mindre grad er
indfriet. Det hænger til dels sammen med, at handlingsrummet i overvejende grad er
reduceret til skolen og i mindre grad har involveret og er foregået i lokalsamfundet. Det
betyder, at lærerne i projektet i overvejende grad forstå begrebet om ’levevilkår’ som noget,
der er knyttet til elevernes umiddelbare psykosociale og fysiske miljø eller omgivelser.
Endvidere peger undersøgelsen på, at handlingerne ofte er af individuel karakter rettet mod
forandring af elevernes egen livsstil. Det anbefales derfor at udvide handlingsrummet til
samfundet udenfor skolen for på denne måde at få øget mulighederne for at arbejde med
problemstillinger og gennemfører handlinger, som inddrager samfundslivet, og som derved
breder levevilkårsdimensionen ud.

Med henblik på at kvalificere og støtte op om lærerne i forhold til disse områder kan det
anbefales, at projektorganisering ændres på visse områder i forhold til den, som har været
gældende i projekt DSFS. I forbindelse med lærernes inddragelse af handleaspektet har der
været arrangeret efteruddannelse samt workshops med henblik på bl.a. begrebsafklaring og –
udvikling. En sådan indsats er værdifuld, men som den empiriske undersøgelse har vist, har
lærerne nok en teoretisk forståelse af begreberne. Til gengæld kniber det som nævnt med
’omsættelsen’ af disse i den konkrete undervisning. Derfor kan det anbefales, at
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konsulentfunktion målrettes mere specifikt til at fungere som kritisk ven i forbindelse med
lærernes forberedelse og gennemførelse af handleorienterede projekter i klassen. Det betyder,
at det anbefales at knytte flere ressourcer til færre forløb i stedet for at satse på – som i projekt
DSFS - at der er mange forløb i gang samtidig, som til gengæld ikke har denne tætte
konsulenttilknytning (se også afsnit om ’Projektdesign).
Netop fordi konsulenten følger projektet på nært hold, kan vedkommende f.eks holde lærerne
fast på at bearbejde og drage nytte af handleerfaringerne i undervisningen efter den konkrete
handling. Konsulenten kan derved bidrage til at sikre, at elevernes erfaringer ikke forbliver
’private’ men netop offentliggøres og gøres til fællesviden i klassen – bl.a. ved at læreren
hjælper eleverne med at sætte ord og begreber på de ofte episodiske og ikke-systematiske
oplevelser, erfaringer og kontekstuel viden, eleverne selv konstruerer på langs af
handleforløbet. Det er således vigtigt, at læreren er opmærksom på ’at binde de løse ender
sammen’ og generalisere de indhøstede erfaringer sammen med eleverne. I denne proces kan
faglige begreber bl.a. være en hjælp og bør inddrages.
En særlig anbefaling skal knyttes til at støtte de lærere, som gerne vil arbejde på denne
handleorienterede måde, men som af forskellige årsager ikke gør det. Undersøgelsen viser
således, at der er stor interesse blandt lærerne for at kaste sig ud i denne type undervisning,
og der forestår således en stor udfordring i at ’mobilisere’ og kvalificere disse lærere. Også i
denne forbindelse kan fokus på efteruddannelsesprogrammer med handleperspektivet som et
blandt flere elementer efterfulgt af konsulentsparring være en nyttig tilgang.
En sidste anbefaling er af en lidt anden karakter end de nævnte. Nogle gange kan man
fremhæve og styrke betydningen af bestemte aspekter på baggrund af de formuleringer og den
sprogbrug, man knytter til et bestemt fænomen. For netop at fremhæve handlingens
erkendelsesmæssige karakter, kan det anbefales fremover ikke at tale om betydningen af
’elevhandlinger’, men derimod om betydningen og rækkevidden af elevernes ’handleerfaringer’,
når handlebegrebet introduceres og drøftes med lærerne. Det er således det førstnævnte
begreb, der mange gange går igen i dokumenter knyttet til projektet. Dette begreb giver meget
let anledning til at forholde sig til handlingens objektive betydning: lykkes den, fik vi udrettet, det
vi ville? Det er naturligvis relevante spørgsmål. Men når handlingen ses i et læringsmæssigt
perspektiv er rækkevidden af handlinger mere orienteret mod, hvad eleven lærte ved at handle.
Og dette står tydeligere, når man fokuserer på betydningen af den erfaring, eleven gjorde sig
ved at handle. En erfaring er jo netop en form for et mere omfattende bevidsthedsfænomen, der
forholder sig tæt til begreber som refleksion, eftertænksomhed – og erkendelse.

2.1.6 At undersøge ’handlekompetence’ i
pædagogisk sammenhæng – forslag til
indikatorer og metoder
Dette afsnit skal søge at give nogle overordnede og principielle bud på indikatorer i relation til
udvikling af handlekompetence. Der skal med andre ord gives nogle forslag til, hvilke aspekter
det kan være relevant at fokusere på, hvis formålet er at vurdere, om en given
sundhedsundervisning har bidraget til at udvikle elevernes handlekompetence.
Inden for evalueringsområdet udfolder sig en debat vedrørende brugen af henholdsvis
’indikatorer’ i forhold til ’kriterier’ (se bl.a Mogensen & Mayer, 2005). Nogle teoretiske positioner
tillægger førstnævnte en positivistiske betydning og knytter begreber som styrbarhed og kontrol
til det, fordi det grundlæggende stammer fra den naturvidenskabelige verden. Det hævdes i
modsætning hertil, at sidstnævnte i højere grad er i stand til at indfange komplekse
sammenhænge og ikke bringer sådanne forestillinger med sig. Denne debat skal ikke udfoldes
her. Men der skal indtages den position i lighed med Mayer, at det afgørende forhold ikke er,
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om man anvender den ene eller den anden betegnelse, men at man betragter indikatorerne /
kriterierne som fingerpeg, tegn (”clues”) frem for svaret – og at man opfatter dem som noget,
der ifølge Mayer35 hverken kan ”be defined regardless of the context” eller ”be defined regardles
of the stakeholder”. ’Kontekst’ refererer i denne forbindelse til den teoretiske kontekst, dvs. en
understregning af, at indikatorerne/kriterierne forbinder sig til og korrespondere med det værdiog idémæssige grundlag, der ligger bag undersøgelsens genstand. Det andet forhold, Mayer
omtaler, indebærer, at empirisk undersøgelse af, om der er indikationer for det ene eller andet,
er et anliggende, som ikke alene skal foretages af nogen udefra eller ’fremmede’ for projektet,
men bør også involvere deltagerne. Set i dette perspektiv er anvendelsen af indikatorerne ikke i
sig selv en kvalitetskontrol, men bidrager derimod til kvalitetsudvikling.
Samtidig skal der gøres opmærksom på, at handlekompetence er så komplekst et begreb,
omfattende mangeartede menneskelige psykiske kapaciteter, at mange med rette mener, at det
ikke er muligt at få et fuldstændigt og adækvat billede heraf. Nedenstående principielle forslag
til indikatorer skal i tråd hermed heller ikke give sig ud for at kunne afdække denne
mangeartethed helt, men dog nogle centrale aspekter af handlekompetence set i et
pædagogisk perspektiv. Hvordan dette begreb kan eller bør undersøges empirisk, er en
forskningsmæssig opgave, som foregår i øjeblikket, og som projekt DSFS og dette afsnit kan
ses som et bidrag til.

2.1.6.1 Flere typer indikatorer
Det følgende er derfor et forslag til indikatorgrupper – konsistente med teorien om
handlekompetence - som i den videre konkrete udfoldelse / operationalisering i målbare
størrelse skal drøftes og udvikles i samarbejde med de involverede deltagere.
Forslaget følger den grundlæggende idé i Det Nationale Kompetenceregnskab36 om, at
indikatorer i forbindelse med kompetencebegrebet generelt kan referere til såvel begrebets
handlingsdimension, til dets “psykologiske” dimensioner som til dets binding til den konkrete
situation. Denne tankegang afspejles også i det bidrag til udvikling af indikatorer for natur- og
miljøkompetence, som Jensen og Mogensen (2002) udarbejdede i forbindelse med NKRprojektet37, og som danner grundlaget for efterfølgende afsnit.
Indikatorer i relation til at identificere centrale dele af handlekompetence i pædagogisk
perspektiv skal opdeles i tre forskellige typer indikatorer, der henholdsvis måler ’direkte’ på en
kompetence-komponent, på komponentens forekomst og på udviklingsbetingelser for
komponenten. Med begrebet ’komponent’ henvises der her til den forståelse af
handlekompetence, som ligger til grund for projekt DSFS. Dvs. at handlekompetence opfattes at
bestå af fire komponenter: viden og indsigt, engagement, visioner og handleerfaringer. De tre
typer eller grupper af indikator refererer til:
1. indikatorer, som relaterer sig til handlekompetencekomponentens kvalitative aspekter (dvs.
egenskaber ved komponenten)
2. indikatorer, som relaterer sig til handlekompetencekomponentens kvantitative aspekter (dvs.
anvendelsen eller forekomsten af komponenten)
3. indikatorer, der relaterer sig til fremmende og/eller hæmmende udviklingsbetingelser for
handlekompetencekomponenten
Den første gruppe indikatorer vedrører kvalitative karakteristika eller egenskaber ved de fire
komponenter af handlekompetence nævn ovenfor – dvs. hvad er det for en indsigt og viden,
35

Mogensen, F & Mayer, M (eds.) (2005): ECO-schools: Trends and Divergences – a comparative study on ECOschool development processes in 13 countries, SEED, Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture
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http://pub.uvm.dk/2005/NKRrapport/
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Jensen, M. S. & Mogensen, F & (2002): Indikatorer for natur- og miljøkompetence - begrundede forslag til brug for
det videre arbejde med indikatorer for natur- og miljøkompetence i NKR, Rapport til Undervisningsministeriet (ikke
publiceret)
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eller hvilke egenskaber er der i forbindelse med de handleerfaringer, eleverne har fået? I
forbindelse med operationalisering af en af handlekompetencekomponenterne til en indikator
kunne der i et spørgeskema til elever stilles spørgsmål vedrørende omfang, årsager,
alternativer til gældende praksis og løsningsstrategier i forhold til sundhedsmæssige
problemstillinger i et forløb, som eleverne forventes at have kendskab til eller kan generalisere
sig frem til. På denne måde kunne der afdækkes kvalitative aspekter af elevernes
handleorienterede viden.
Indikatoren anvendt i spørgsmål 36.2 i dette skema ”elevernes opfattelse af at andre tager dem
alvorligt og lytter til dem” er et udtryk for lærernes vurdering af, at elevernes tiltro til egen
indflydelse er blevet styrket i forbindelse med forløbet. Denne indikator er tværgående med
hensyn til de fire komponenter, men udtrykker centrale dele af handlekompetence. Ved
vurdering af elevernes tiltro til egen indflydelse kunne der foretages en omformulering med
samme principielle indhold. Indikatorer af denne type siger med andre ord noget om
besiddelsen af og/eller kvaliteten af de givne komponenter.
Den næste gruppe indikatorer vedrører i hvilken grad, en person anvender eller udviser
handlekompetence. Det vil et sige, at indikatorer i denne gruppe er kvantitative udtryk for
operationaliseringen af en given kompetence i aktuel handling. F.eks. kan en elevs angivelse af
at have indgået sammen med andre i et netværk, hvor de har besluttet sig for løse et
sundhedsrelateret problem i lokalområdet, således det bliver et bedre sted at være (f.eks.
mobning eller fritidsmuligheder), være et godt indicium på elevens engagement og visioner.
Eller hvis en elev udtrykker, at han/hun diskuterer med sine forældre og giver begrundelser for,
hvad vedkommende synes er sundt at spise eller ikke – eller i hvilken udstrækning, motion
bidrager til velbefindende m.m., kan være tegn på, at eleven anvender sin viden og indsigt om
livsstilsmæssige forhold.
Den tredje type af indikatorer er ikke relateret til eleven selv, men derimod knyttet til elevens
fortolkning/angivelse af undervisningsmæssige omstændigheder, der henholdsvis kan bidrage
til at fremme eller hæmme udviklingen af handlekompetencens forskellige komponenter. Dette
må synes som et centralt fokus, når handlekompetence vurderes i et pædagogisk perspektiv,
og formålet med at vurdere elevernes handlekompetence udspringer af en interesse for at
højne undervisningens kvalitet. F.eks. vil en ”lav score” på en eller flere af kompetencens
komponenter være helt perspektivløse i en pædagogisk sammenhæng, hvis der ikke samtidig
er informationer om, hvad eleverne har beskæftiget sig med i undervisningen eller hvordan, de
har beskæftiget sig med det. Derfor kunne forslag til centrale indikatorer forbinde sig til
elevernes vurdering og angivelse af hvorvidt:
• de har arbejdet med en autentisk, fælles og konkret sundhedsmæssig problemstilling
• der har været inddraget faglige synsvinkler med henblik på at kvalificere forståelsen af
•
•
•
•
•

problemstillingen
de har været inddraget i beslutningerne om undervisningens indhold og tilrettelæggelse samt
i fællesskab drøftet visioner og handlemuligheder
praktiske aktiviteter har indgået i undervisningsforløbet
projektet har forløbet over mange sammenhængende timer
det er lykkedes at gennemføre handlinger, samt at de erfaringer, de har gjort sig i forbindelse
hermed, systematisk er blevet inddraget og bearbejdet
at lokalsamfundet har været inddraget i forløbet og fungeret som handlerum

Der peges således på nødvendigheden af at inddrage alle tre indikatortyper, når elevernes
handlekompetence skal vurderes i pædagogisk perspektiv. Det vil sige, at ingen af dem kan stå
alene. F.eks. kan man ikke alene identificere og fastslå besiddelsen af handlekompetence på
baggrund af, at eleven angiver, at de har anvendt kompetencen. At kunne slutte fra virkningen
til årsagen vil i flere tilfælde give anledning til fejltolkning. F.eks. kan man ikke ubetinget drage
den slutning, at fordi eleverne angiver, at de i undervisningen har handlet på den ene eller
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anden måde, ja så kan det tages som udtryk for besiddelse af handlekompetence. Eleverne kan
principielt have ”sovet” i alle timerne eller de gjorde det, fordi læreren sagde, de skulle gøre det.

2.1.6.2 Både kvantitative og kvalitative metoder
Hvilket undersøgelsesdesign kan være relevant i forhold til at indsamle informationer om en
sådan kompleks størrelse? Undersøgelsesdesignet er en betegnelse for den organisatoriske
fremgangsmåde, man vælger at bruge i forbindelse med dataindsamlingen. Det kan enten være
brug af kvantitative metoder eller kvalitative metoder – eller en kombination af dem.
Handlekompetence-begrebets omfattende og komplekse væsen nødvendiggør at benytte både
kvantitative og kvalitative metoder samt drage nytte af at kunne forbinde informationer fra den
ene metode som grundlag for et nyt og udvidet perspektiv i den anden. Begge typer empiriske
metoder har således hver deres styrke med hensyn til indsamling af informationer om udvikling
af handlekompetence. Derfor skal begrundelse for anvendelsen også ses i lyset af, hvad det er
for typer spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med begrebet, metoderne skal bidrage til
at samle informationer om – hvad det er for en type viden, man ønsker at få. Beskrivende og
forklarende problemstillinger (i hvor stor udstrækning har du .......?) indfanges bedst af
kvantitative metoder med lukkede svarkategorier. Mens kvalitative empiriske metoder med åbne
svarkategorier er bedst velegnede til at afdække forstående og fortolkende problemstillinger
(hvorfor opfatter du, at x er et problem for dig?).
Det forhold, at udviklingen og brugen af indikatorerne er et principielt fælles anliggende for alle
involverede gør, at denne diversitet i metoder er relevant. Det betyder bl.a., at ikke bare centralt
udsendte spørgeskemaer vedrørende faktuelle forhold kan være nyttige. Også lærerens
dagbogsnotater, systematiske daglige observationer og fortolkninger heraf eller elevernes
udtalelser i interviews kan danne grundlag for vurderingen af, i hvilken udstrækning
undervisningen har bidraget til udvikling af elevernes handlekompetence. Diversiteten muliggør
den involvering af lærerne og eleverne, der i starten blev omtalt, er et vigtigt element i såvel
udviklingen som i anvendelsen af indikatorerne.
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2.2 Elevmedbestemmelse
2.2.1 Introduktion
I projekt DSFS står begrebet elevmedbestemmelse helt centralt:
”Formålet med den sundhedsfremmende skole har været at fremme undervisning inden for den
paradigme tænkning, der tager udgangspunkt i en demokratisk sundhedsundervisning, hvor
målet er at give eleverne medbestemmelse i forhold til undervisnings form og indhold og at give
eleverne konkrete handleerfaringer i relation til at påvirke egen sundhed.” 38
Elevmedbestemmelse tænkes som afgørende for at udvikle handlekompetence og blive aktør i
forhold til at udvikle livskvaliteten i eget liv.
Elevmedbestemmelse ses som en nødvendig præmis for at gennemføre en demokratisk
sundhedsundervisning (paradigme B) og en afgørende faktor for at udvikle elevernes
handleerfaringer i relation til at kunne påvirke egen sundhed og muligheder for at få et godt liv
(det brede sundhedsbegreb).
Elevmedbestemmelse er i projektets forståelse vedvarende medtænkt i den
sundhedsfremmende undervisning.
Formålet med evalueringen af elevmedbestemmelse er at:
• undersøge projektets forståelse af begrebet elevmedbestemmelse, identificere og indkredse,
hvordan elevmedbestemmelsen praktiseres, samt hvordan både forståelse og praktisering
har udviklet sig undervejs i projektet
• undersøge hvordan lærere forstår begrebet
• undersøge hvilke betingelser, der fremmer eller hæmmer udøvelsen af
elevmedbestemmelse
• pege på mulige sammenhænge mellem elevmedbestemmelse og udviklingen af
sundhedsfaglig viden og handlekompetence
• pege på mulige udviklingsområder.
Det hedder i notat 339 om designet for evalueringen om elevmedbestemmelse:
”På dette evalueringsområde sættes der fokus på lærernes arbejde med og tiltag med henblik
på at tilvejebringe betingelser i undervisningen for udfoldelse af elevmedbestemmelse.”
Evalueringen af elevmedbestemmelsen i ’Den sundhedsfremmende skole’ falder i tre
hovedafsnit. I første del sættes elevmedbestemmelse ind i en teoretisk ramme, anden forskning
inddrages og der redegøres for valg af variable i den empiriske undersøgelse i projekt ’Den
sundhedsfremmende skole’. I anden del fremlægges og analyseres den empiriske
undersøgelse. Tredje del er fremadrettet, der er fokus på de udfordringer, som fortsat ses og
forslag til tiltag, der kan møde udfordringerne konstruktivt.
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2.2.2 Elevmedbestemmelse – baggrund og
sammenhæng
2.2.2.1 Elevmedbestemmelse i et samfundsmæssigt og teoretisk
perspektiv
Elevmedbestemmelse i undervisningen er ikke et nyt fænomen, men et begreb som i hele det
20. århundrede på forskellig vis har været i centrum i den pædagogiske debat i Danmark og må
forstås i lyset af nogle generelle samfundsmæssige træk. Det 20. århundrede er det
århundrede, hvor børn gradvist er blevet forstået og respekteret som mennesker og har fået
stadig flere rettigheder som tidligere kun tilfaldt de voksne. Børns materielle vilkår er blevet
væsentligt forbedret og antallet af børn, der dør tidligt, er faldet drastisk. En stadigt mere
humanistisk menneskesyn kan iagttages på en lang række områder: i 1967 blev det forbudt for
lærere at slå børn i skolen, man afskaffede forældrenes ret til at slå deres børn (revselsesretten)
i 1997, børn fik ret til at blive hørt i skilsmissesager og der blev skabt tilslutning til FN’s
børnekonvention om barnets rettigheder ’Børnekonventionen’ i 1989. Heri står der eksempelvis
i artikel 12: ”Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne
synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet.”
En bølge af demokratisering kendetegner således det 20.århundrede eksemplificeret i
kvindernes stemmeret og børns ret til at blive betragtet som ligeværdige. Samtidig har der de
sidste 25 år generelt været stadigt større fokus på nødvendigheden i at inddrage de, som
beslutninger angår, i selve beslutningen. Der er tale om empowerment af aktørerne frem for
ekspertløsningen henover hovedet på de involverede. Empowerment defineres af WHO som
”(…) en proces, gennem hvilken mennesker opnår større kontrol over beslutninger og
handlinger, der påvirker deres sundhed.”(WHO, 1998).40
Ordet demokrati og elevernes muligheder for medbestemmelse i undervisningen kom i 1975 ind
i den danske folkeskolelov og blev med ganske få ændringer videreført i loven af 1993. Det
hedder i folkeskolens formålsparagraf § 1, stk. 3:
”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et
samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på
åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”
I Folkeskolelovens § 18, stk. 4 hedder det:
”På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelsen af de
mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål.
Fastlæggelsen af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i
samarbejde mellem lærerne og eleverne.”
I paragraf 18 fremgår det at stofvalget er en del af indholdet i undervisningen, nemlig det
konkrete materiale eller perspektiv, der i undervisningen lægges over et indhold, som i et vist
omfang er bestemt af love, centrale kundskabs- og færdigheds områder, fælles mål eller af
læreren.
Folkeskoleloven har således de sidste 30 år indeholdt bestemmelser om en udstrakt grad af
elevindflydelse i undervisningen og dermed er medbestemmelse en lovmæssig fordring til alle
lærere i den danske folkeskole.
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I forbindelse med folkeskolen kan man analytisk skelne mellem to forskellige arenaer for og
forståelser af demokrati og medbestemmelse: den ene er rettet mod demokrati som styreform
og skolens styrelse, det formelle demokrati – for eksempel elevråd og skolebestyrelser, hvor
eleverne siden 1993 har været repræsenteret. Den anden er langt bredere og er rettet mod
demokrati som livsform. Her forstår man demokrati som noget, der præger alle processer i
skolen og i undervisningen: samtalekulturen og måder at omgås hinanden på.
Eleverne i folkeskolen skal både lære om demokratiets idé og regler, samt lære at praktisere
disse i den repræsentative udgave og i demokrati som livsform i fællesskabet af lærere og
elever.
I folkeskolen har læreren det pædagogiske ansvar for at opdrage og undervise eleverne så de i
9. eller 10.klasse kan forlade skolen som myndige og selvstændige mennesker, der kan være
aktører i eget liv og indgå i samfundet som borgere med demokratiske rettigheder og pligter.
Samtidig er lærer – elev relationen en asymmetrisk relation, hvilket betyder, at læreren gennem
sin position som ansat lærer, har den formelle magt til at sætte rammer og bestemme forhold af
betydning for eleven, som eleven dernæst indgår i. Dette forhold omtales ofte som
opdragelsens paradoks:
”Formålet for opdragelsen er selvstændighed og myndighed. Det paradoksale ligger i det
forhold, at denne selvstændighed ikke kan foregå på anden måde, end at individet gennem
mange år bliver ledet af andre. Opdrageren optræder altså som den retningsbestemmende
instans for den anden part. Det vil sige, at hun eller han nødvendigvis udøver en eller anden
autoritet. Det springende punkt er nu, hvordan denne autoritet udøves.”41
Skolens formål er elevernes selvstændighed, men samtidig er mange mål på forhånd fastlagte,
hvorfor den svære udfordring for læreren bliver både at lede og give plads til elevernes med –
og selvbestemmelse.
Pædagogisk har dette dilemma i mange år været undersøgt med henblik på af at finde måder
og vinkler, der kunne øge elevernes selv- og medbestemmelse. I tiden 1900 – 1930’erne
fandtes en række pædagogiske retninger, som i et oprør mod autoritære og stærkt
disciplinerende opdragelses- og undervisningsformer lagde vægt på at give plads til elevernes
interesser, behov og lyster i undervisningen. Børnenes frihed til uden de voksnes
undertrykkelse at lege, undersøge og blive klogere var i centrum, læreren skulle i højere grad
være gartner end gammeldags formidler. Disse retninger har gennem århundredet fundet plads
i den pædagogiske debat, i udstrakt grad på visse friskoler og i varierende omfang i folkeskolen.
I 1970’erne opstod der igen en voldsom interesse for øget elevindflydelse i skolen, denne gang
som en følge af ungdomsoprøret og de kritiske tanker om samfundets undertrykkelse og
kampen om frigørelsen herfra. I den forståelse findes undertrykkelse også i skolen (samfundets
institution) og frigørelsen går blandt andet ud på at afsløre eksempelvis den skjulte læreplan.
Det handler også om at fjerne det fremmedbestemte og uvedkommende lærebogsstof og i
stedet give barnets erfaringer plads i skolens undervisning. I den kritiske og frigørende
pædagogik er det pædagogiske dannelsesideal en problemorienteret undervisning med
udgangspunkt i elevernes subjektive erfaringer sat i relation til samfundsmæssige problemer.
Problemerne skal undersøges i et solidarisk fællesskab mellem lærere og elever. Barnets egne
erfaringer er i centrum for undervisningen, som bestemmende for indhold og samtidig som en
motiverende faktor. Barnet skal være medbestemmende om indhold og form, mens målet med
undervisningen (igennem kritik at afsløre undertrykkelsen) er bestemt af det ideologiske
grundsyn. Sådan kan de kritiske og frigørende tanker kort formuleres i deres oprindelige
marxistiske udgangspunkt. I dag forstås kritisk teori ikke nødvendigvis med et marxistisk
udgangspunkt. Kritisk teori kan defineres som det at forholde sig kritisk undersøgende: ”Kritisk
tænkning er reflekterende og vurderende tænkning, der skal føre frem til begrundet
41
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stillingtagen.”42 Denne forståelse af kritisk tænkning svarer til den forståelse, der findes i
faghæftet for sundheds- og seksualvejledning og også i DSFS.
I kritisk teori handler erfaringsbegrebet dels om, at barnet skal tage udgangspunkt i egne
erfaringer, som skal forbindes med de objektive, samfundsmæssige forhold, dels om at barnet
skal gøre sig erfaringer, det vil sige selv være aktiv i en læreproces. Medbestemmelse handler
både om at give plads til det, eleven kommer med og give eleven mulighed for at være aktiv og
få indflydelse i undervisningen.
Ideen om handlekompetence tager sit udgangspunkt i den kritiske erfaringspædagogik og her
er idealet deltagerstyring, det vil sige elevernes med - og selvbestemmelse er fundamental.
Karsten Schnack formulerer det således: ”Handlekompetence er politisk, demokratisk
dannelse.”43
Vi kan opsummere, at elevindflydelse i undervisningen er:
•
•
•
•

et lovkrav som har eksisteret de sidste 30 år
et pædagogisk ideal i betydningsfulde teorier om undervisning
en del af en samfundsmæssig tendens med større inddragelse af ’brugeren’
en afgørende faktor i undervisning, der har handlekompetence som ideal.

På den baggrund kan vi nu opsummere en række begrundelser44 for at arbejde med
elevmedbestemmelse i sundhedsundervisningen. Begrundelserne er vigtige, fordi her findes
betydningen og stoffet til at skabe mening for læreren (og eleven) i arbejdet med
elevmedbestemmelse. Samtidig kan der være en sammenhæng mellem hvor mange
begrundelser, en lærer anerkender som vigtige for medbestemmelsen og den plads dette
hermed får i undervisningen. Anerkender læreren eksempelvis kun begrundelsen om øget
motivation, er det ikke nødvendigt at arbejde med medbestemmelsen, hvis motivationen
allerede er tilstede. Der er tale om en analytisk skelnen, i praksis griber begrundelserne ind i
hinanden.
En demokratisk begrundelse
I formålet for Sundheds- og seksualundervisning lægges der vægt på, at undervisningen
knyttes til elevernes egne erfaringer og medvirker til at udvikle elevernes engagement, selvtillid
og livsglæde. Undervisningen skal ifølge formålet for faget i:
”(…) enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab
med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres
sundhed.”
Sundhedsundervisningens sigte er at udvikle handlekompetence i relation til sundhedsfremme i
elevernes liv. Det handler om politisk dannelse til deltagelse i et demokratisk samfund. Man
tilegner sig demokratisk indsigt og kompetencer ved at deltage i demokratisk undervisning. I
inspirationshæfte nr. 7 fremgår følgende: 45 ”Som det vil fremgå af det følgende er min påstand,
sundhedsundervisningens formål kan ses som direkte inspireret af Klafkis kritiske
dannelsestænkning.” Wolfgang Klafki har formuleret nødvendigheden af, at almendannelsen i
skolen lægger vægt på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Selvbestemmelsen
har fokus på det enkelte menneskes evne til at bestemme over individuelle levevilkår,
medbestemmelsen har fokus på ethvert menneskes krav på at være med til at udforme fælles
42

’Handlekompetence som didaktisk begreb i miljøundervisningen’, Finn Mogensen, s. 239.
’Handlekompetence’, s. 15 in. ’Pædagogiske teorier’, Niels Jørgen Bisgaard (red.),
44
En af konsulenterne fremhæver i interview fire begrundelser for at arbejde med elevmedbestemmelse: ”Jeg vil godt
tage udgangspunkt i at sige, at der er i hvert fald minimum fire begrundelser. Der er en etisk, demokratisk, faglig og
læringsmæssig begrundelse.” Vi inddrager her citater fra dette interview i den følgende gennemgang.
45
Hæftet er skrevet af projektkonsulent Tina Kolding, serien redigeres af Bjarne Bruun Jensen, Karsten Sørensen,
Børge Koch, Gregor Gurevitsch.
43

75

kulturelle, samfundsmæssige og politiske forhold, mens solidaritetsevnen har at gøre med at
selv- og medbestemmelsen kun udøves i solidaritet med de svageste, de underprivilegerede.46
Klafki taler om: ” (…) at handle ud fra en indsigt, at ville og kunne afkræve sig selv og andre
begrundende svar.” 47 Roger Hart er en anden teoretisk inspirationskilde til DSFS. Han taler om
nødvendigheden af, at børnene lærer demokrati gennem praksis: ”An understanding of
democratic participation and the confidence and competence to participate can only be acquired
gradually through practice; it cannot be taught as an abstration.”48 Dette krav er ikke til at
komme udenom i sundhedsundervisningen, for som Bjarne Bruun formulerer det:
”Det overordnende mål for den sundhedspædagogiske opgave er at bidrage til udviklingen af
deltagernes handlekompetence, således at de opnår lyst og evne til at forandre eget liv og
omgivende levevilkår ud fra egne visioner og beslutninger. Udgangspunktet er med andre ord et
forandringsperspektiv og et af nøglebegreberne er handlekompetence.” 49
Konsulenterne formulerer det således: ”Den demokratiske begrundelse handler om, at skolen
også har en dannende opgave.”
En læringsteoretisk begrundelse
Et slogan som ’Ansvar for egen læring’ dækker over den forståelse, at udbyttet af en given
undervisning vil være afhængig af den deltagendes egen aktivitet. Tankegangen udspringer af
en konstruktivistisk læringsforståelse, der igen er en samlebetegnelse for en lang række meget
forskellige læringsteorier. Et fælles karakteristika er, at viden ikke passivt kan overføres, men
aktivt må konstrueres af den lærende. En undervisning på et konstruktivistisk grundlag må
derfor være involverende og skabe muligheder for deltagelse og erfaringsdannelse hos de
lærende. I sundhedsundervisningen fremhæves det, at en sådan involvering kræver
engagement og:
”Elevmedbestemmelsen lader til at være den mest afgørende forudsætning for, at engagement
overhovedet opstår og udvikles og for, at den viden eleverne tilegner sig, overhovedet er
anvendbar.”50
Ivar Bjørgen51 stiller det amputerede læringsbegreb overfor det hele, hvor det hele
læringsbegreb, er en forudsætning for elevernes ansvar og engagement. I det hele
læringsbegreb har eleverne indflydelse i et givent undervisnings forløbs fire faser: 1. beslutning
og målsætning, 2. planlægning, 3. gennemførelse, 4. værdsættelse og evaluering. Elevernes
deltagelse og medbestemmelse er vigtig for at øge det faglige udbytte, men også for at
kvalificere det faglige indhold. Konsulenterne formulerer det således: ”Den faglige begrundelse
handler om, at eleverne rummer nogle ressourcer, vinkler, perspektiver og faglige spørgsmål,
som kan kvalificere undervisningen.” Eleverne kan kvalificere indholdet og den
læringsteoretiske begrundelse er for konsulenterne at: ”Vi ved fra undersøgelser og forskning,
at der er en sammenhæng mellem læringsresultater og det at man er medbestemmende.”
Bjarne Bruun Jensen formulerer sig i forhold til begrebet ’ejerskab’:
”Hvis ikke målgruppen selv inddrages aktivt i processerne, er der kun ringe chancer for at der
udvikles ejerskab i forhold til det pågældende projekt og område. Og hvis ikke der udvikles
ejerskab, er der kun ringe sandsynlighed for at aktiviteterne sætter sig spor i form af ændret
praksis, adfærd, kompetence eller handling for den pågældende gruppe.”52
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Den hele arbejdsproces er identisk med en arbejdsproces for et projektarbejde, som det er
defineret i undervisningsministeriets bekendtgørelse om den obligatoriske projektopgave i 9.
klasse. Projektarbejdsformen fordrer elevernes medbestemmelse, involvering og egen aktivitet,
men læreren kan afhængigt af klassetrin og stofområde også vælge at involvere eleverne i alle
fire faser i al anden undervisning. Da projektarbejdsformen indebærer høj grad af
medbestemmelse for deltagerne, kan det være relevant, hvor det er muligt, at prioritere denne
arbejdsform i forbindelse med sundhedsundervisning.
En humanistisk og etisk begrundelse
Hvis idealerne om ligeværd og respekt skal efterleves fordrer det løbende muligheder for
indflydelse og at læreren lytter til og respekterer forslag fra eleverne i forskellige
sammenhænge. En forståelse af eleven som et subjekt frem for et objekt i lærerens
undervisning, fordrer medbestemmelse i stort set alt, der vedrører eleven. Konsulenterne
formulerer det således:
”Den etiske handler om, at når man beskæftiger sig med sundhedsundervisning, som jo også
handler om, hvad det er for et liv man gerne vil have – hvad det er for et liv man ønsker
fremmet,.. er det rimeligt, at deltagerne er med til at træffe beslutninger om, hvordan det liv skal
være.”
I sundhedsundervisningen medfører eksperternes magt og bevægelsen fra det negative til det
positive sundhedsbegreb at:
”Èn af de største udfordringer i forbindelse med udvidelsen af sundhedsdefinitionen består i at
holde fast i den subjektive dimension. Med andre ord må det sikres, at elevernes egne
opfattelser af indholdet i det gode liv tages alvorligt og kommer til at præge undervisningen. For
sker der i stedet det, at sundhed på den ene side udvides til at omfatte stort set alle livets
områder, samtidig med at eksperterne fortsætter med at tage patent på hvad sundhed er og
hvordan det sunde liv skal leves, så er der næsten lagt op til en kriminalisering af hele vores liv.
Nu skal vi ikke kun have at vide, hvordan vi skal leve for at undgå sygdom, men også hvordan
vi skal leve for at have det godt: Denne risiko for sundhedsfascisme må tages alvorligt ved
arbejdet med den positive sundhedsdef.”53
I sundhedsundervisningen bliver det ekstra vigtigt at holde fast i den forståelsen af eleven som
subjekt og dermed etisk sikre den ligeværdige dialog og inddragelse i alle forhold, der vedrører
elevens sundhed. Bjarne Bruun Jensen og Bente Jensen formulerer det således: ”Læreren kan
ikke handle med eller på elevernes vegne, men er nødt til hele tiden at bygge på dialogen.”54 At
læreren er god til at lytte, spørge og være i dialog bliver hermed centrale lærerkompetencer i en
sundhedsundervisning.
En psykologisk begrundelse
Denne sidste begrundelse nævnes ikke eksplicit i projektet, men vi medtager den her fordi der
er en pointe i også at fokusere på denne begrundelse. Den psykologiske begrundelse udvider
feltet og er dermed endnu et lod i vægtskålen til fordel for øget elevmedbestemmelse.
Stort set alle psykologiske retninger bortset fra de mest ekstreme behavioristiske vil forstå
mennesket som et subjekt og ikke et objekt. Når det er sagt vil der være stor forskel på, hvad de
forskellige retninger lægger vægten på: en humanistisk tradition lægger vægten på menneskets
frie vilje, en eksistentialistisk på det personlige ansvar osv. I forhold til sundhedsundervisning og
det at holde sig sund har A. Antonovsky blandt andet undersøgt, hvad der gør, at nogle
mennesker til trods for store fysiske og psykiske belastninger klarer sig godt og kan derigennem
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sige noget om, hvad der (psykologisk) skal til for at blive et socialt robust menneske, som kan
tage ansvar for eget liv. Han kommer frem til tre forhold:
• at man kan begribe det, man er en del af
• at man får ufordringer, det er muligt at håndtere: hverken for små eller for store
• at man oplever meningsfuldhed i det, man indgår i.
”At kunne opleve, at verden hænger meningsfuldt sammen og dermed have en oplevelse af
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, har jo som forudsætning, at man er lukket ind
i det fællesskab, man skal kunne se sammenhæng i.”55
Antonovsky taler om to perspektiver på sundhedsfaglighed: det patogenetiske, som fokuserer
på det, der gør folk syge og giver problemer og så det salutogenetiske, som handler om
oplevelser med mestring og sundhed på trods. Udvikling af mestring indenfor det
sundhedsfaglige må således fokusere på det ønskelige, det som er godt og på de involveredes
aktive deltagelse. Når barnet etablerer og opøver mestringsstrategier er det medvirkende til at
udvikle barnets selvværd. Selvværd og det at mestre hænger sammen med oplevelsen af
kompetence og dermed med projektets centrale begreb: handlekompetence.
Undersøgelser indenfor resilienceforskningen viser nødvendigheden af patientens involvering
for at opnå bedring:
”Modstandskraft fremmes, når individet oplever følelse af kontrol og indflydelse på eget liv
(Rutter, 2000). Succes på ’et område styrker selvbilledet og følelsen af kompetence, hvilket
øger sandsynligheden for en hensigtsmæssig mestring på andre områder – modstandskraften
øges.”56
Indenfor denne forståelse tænkes udviklingen af modstandskraft ikke kun som en individuel
kompetence, men i høj grad som et fænomen, der må forstås relationelt og i en konkret
kontekst. Udviklingen af mestringskompetencer forgår i et samspil og fællesskab og er et
centralt begreb i relation til sundhed.
Det pædagogiske ideal om en undervisning, der hviler på et demokratisk grundlag og en høj
grad af elevindflydelse er en juridisk fordring i folkeskoleloven og i sundhedsundervisningen og
egentlig ikke til diskussion. For den enkelte lærer vil det variere, hvor stor en plads man giver
arbejdet med elevernes indflydelse i det daglige arbejde, blandt andet bestemt af hvor vigtigt
man finder dette. Anerkender man som lærer eksempelvis alle ovenstående begrundelser, må
arbejdet med elevernes indflydelse have stor plads. En lærers praktisering af elevindflydelse vil
ofte løbe ind i vanskelighederne, når det nærmere skal præciseres, hvori medbestemmelsen
består og hvordan læreren både kan være leder og samtidig lære eleverne selv- og
medbestemmelse.
I nogle tilfælde bliver en lærers forsøg på elevmedbestemmelse, udfoldet så eleverne
bestemmer det hele. Det er misforstået og ifølge Bjarne Bruun Jensen eksisterer:
” (…) der ikke (…) mange eksempler fra skoleverdenen på at sådanne projekter lykkes.
Tværtimod tyder mange erfaringer med elevinddragelse på, at det er helt nødvendigt, at
læreren involverer sig som ansvarlig og respektfuld partner i processerne og i dialogen.”57
Det handler i stedet for om, at præcisere og nuancere medbestemmelsesbegrebet og DSFS har
som en del af den teoretiske baggrundsviden haft Roger Harts ’Medbestemmelses stige’, der
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går fra manipuleret deltagelse til børneinitierede og vokseninvolverende deltagelse henover 8
trin. De tre laveste trin kalder han ikke-deltagelse, mens de 5 øverste dækker over varierede
grader af elev-deltagelse. Roger Hart har undersøgt mange projekter i lande verden over og
finder, at intet land i verden har indført demokratisk deltagelse i vid udstrækning for eleverne.
Ofte begrænser det sig til valg af repræsentanter til elevråd og til undervisning i demokratiets
idé.58 De tre laveste trin dækker over forskellige symbolske handlinger, hvor eleverne
tilsyneladende, men ikke reelt, har indflydelse. Et eksempel på manipulation kan være, at børn
bliver spurgt om forslag til en legeplads, men ingen feedback får på disse forslag, hvorefter de
voksne vender tilbage med et forslag, de påstår er lavet udfra børnenes ideer, men ikke
genkendeligt for disse. Et eksempel på trin tre ’tokenisme’ er følgende: børn bliver rent
symbolsk bedt om at deltage i et panel, men det er kun skuespil. Det vil give eleverne erfaringer
med demokrati som skin-demokrati. De tre laveste trin må siges af være uhensigtsmæssige,
fordi de foregiver elevernes indflydelse, men reelt ikke giver denne, mens de fem øverste kan
være brugbare muligheder i forskellige situationer. Hart finder ikke, at det øverste trin altid er
det bedste – det kommer helt an på situationen. Det laveste trin er: rammesat og informeret
deltagelse beskriver de situationer, hvor den voksne har bestemt det meste, men børnene er
informeret herom og har herefter selv meldt sig til en aktivitet, ex. en gruppe, som skal rense en
strand for affald. Trin 6 hedder medbestemmende deltagelse og her har børnene indflydelse på
vokseninitiativer. Trin 7 og 8 beskriver situationer, hvor børnene selv tager initiativ og styrer
projekter med voksen deltagelse og støtte.
Udfra disse tanker har Bjarne Bruun Jensen udarbejdet en model til overvejelse i
sundhedsundervisningen. Vertikalt skitseres mulige deltagere i beslutningsprocessen,
horisontalt skitseres de områder, der skal træffes beslutninger om. En given
planlægningsgruppe i en sundhedsundervisning opfordres til at gennemgå alle kategorier og
krydse af, hvor beslutningerne tages om de enkelte forhold:
Figur 2.2.2.1.a: Medbestemmelse: - hvordan? – I forhold til hvad?
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Målet med modellen er ikke at lave en matrix over den ideelle grad af elevmedbestemmelse,
men:

” (…) derimod snarere at insistere på at samarbejdspartnerne (som også omfatter
målgruppen) bruger tid på at diskutere hvordan og overfor hvilke spørgsmål og
beslutninger (evaluators fremhævelse) de vil arbejde med involveringsaspektet.”59
Didaktisk forstås medbestemmelse i sundhedsundervisningen som noget der udfoldes
forskelligt i forhold til aldersgruppe og indhold, men som aldrig er noget ’man springer over’.
Som minimum forholder man sig til, hvilken grad af elevmedbestemmelse et givent projekt giver
mulighed for.
En samlet opsummering på dette afsnit viser at:
• En høj grad af elevindflydelse i skolens undervisning generelt er et lovkrav, som har
eksisteret de sidste 30 år.
• En fordring om til stadighed at arbejde med pædagogiske tilgange, som øger
elevmedbestemmelse har eksisteret i den pædagogiske debat hele det sidste århundrede.
Dette betyder, at alle lærere uddannet efter 1960’erne har mødt disse tanker i en eller anden
form i læreruddannelsen
• Sundhedspædagogikken i særlig grad lægger vægt på elevmedbestemmelse og forstår
denne som en nøglefaktor for at nå målet med sundhedsundervisningen.
• Begrundelserne for elevmedbestemmelsen i sundhedsundervisningen kan hentes både fra
demokratiske, læringsteoretiske, etiske og psykologiske betragtninger.
• Medbestemmelsen forstås som en didaktisk kategori, der altid bør medtænkes i
sundhedsundervisningen og udfoldes efter konteksten.

2.2.3 Anden forskning om medbestemmelse i
skolen
Ovenstående gennemgang af medbestemmelse som et alment vigtigt begreb i undervisningen i
den danske folkeskole, giver anledning til at forvente en del dansk forskning på området. Det er
imidlertid ikke tilfældet og da den danske folkeskole i forhold til stort set alle andre skoler i
verden, har en særlig udstrakt grad af elevindflydelse, vælger vi primært at fokusere på de få,
nyere danske undersøgelser.
I slutningen af 1980’erne blev der i Danmark gennemført en lang række udviklingsarbejder i
forbindelse med en folketingsbeslutning om udvikling af folkeskolen og folkeskolen som lokalt
kulturcenter, maj 1987, kendt som 7-punkts programmet. Et stort antal af disse
udviklingsarbejder blev evalueret af en gruppe forskere, 200 udviklingsprojekter havde
’Helhedsskolen’ som tema, alle disse skoler deltog i en spørgeskemaundersøgelse, 14 skoler
blev fulgt tæt over en 3-årig periode gennem observationer, interviews og møder med
forskergruppen.60 Samtlige 14 fulgte projekter havde formuleret sig om nødvendigheden af
udstrakt elevmedbestemmelse. Alligevel er det forskernes konklusion, at eleverne ikke i særlig
grad er medbestemmende i forhold til undervisningens indhold. En typisk eksempel til
beskrivelse af, hvordan elevmedbestemmelse i undervisningen ofte kommer til at se ud følger
her:
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Ibid, s. 60
Se ’Helhedsskolen: læring-faglighed-lærersamarbejde-struktur’ gennemført for folkeskolens udviklingsråd af Institut
for pædagogik og uddannelsesforskning, Danmarks Lærerhøjskole, 1991.
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Eleverne har i slutningen af 4. klasse givet udtryk for at de gerne vil arbejde med emnet ’Dyr i
Grønland’ i 5. klasse. Det forslag var fremkommet gennem drøftelse på klassen af flere
forskellige forslag, argumenter for og imod, sidst ved en afstemning blev emnet fundet.
Dernæst tager lærerteamet fat og hen over sommerferien bliver emnet ’Dyr i Grønland’ til slet
og ret ’Grønland’. Lærerteamet formulerer målet med emnet:
”Gennem indsigt i det gamle grønlandske fangersamfunds livsbetingelser og levemåde at nå
til en begyndende forståelse for det grønlandske samfund, som det er blevet i dag.”
I tre uger arbejder eleverne med Grønland i historisk, geografisk og biologisk lys. Herefter
kom der to dage, hvor eleverne kunne foreslå delemner, lærerne organiserede disse
delemner, nogle faldt bort, andre blev slået sammen. Eleverne valgte sig på emnerne og
arbejdede hen over de næste dage med disse. Da forskerne senere interviewer en pige om
denne processen siger hun:
”Først lavede vi nogle spørgeord. Det var meget med tøj og dyr og sådan noget. Så en dag
fik vi besked på, at vi skulle deles op i grupper – og ned og se film først om Grønland…Så
var der nogle forskellige grupper. Der var dyr, jagt og transport og liv på grønland. I: hvorfor
var det netop de emner? P: Det var nogle lærerne havde bestemt.”61
Forskerne konkluderer, at lærerne ” (...) synes mest optaget af, om eleverne i en eller anden
formel procedure har bestemt et givent emne” . Lærerne glemmer klasseoffentligheden
undervejs i undervisningen, hvorved lærerens begrundelser og planlægningsovervejelser
forbliver skjult for eleverne, som dermed ikke kan se sammenhængen og deres egen
indflydelse. I ovenstående eksempel bliver målet med emnet muligvis også drejet i en noget
anden retning end eleverne umiddelbart havde tænkt og når det kombineres med manglende
samtale om lærernes valg og begrundelser, forsvinder elevernes indflydelse af syne. Dette
kunne være et eksempel på det Roger Hart kalder symbolsk deltagelse: børnene er rituelt
blevet spurgt, men deres forslag forvandles, så de i værste fald helt forsvinder eller i bedste fald
stadig delvist findes, men nu skjult for børnene.
Forskerne spurgte yderligere lærerne i 166 udviklingsarbejder om:
• hvordan ideen til det sidste større undervisningsemne/projekt fremkom. Her svarede 55 % fra
lærerteamet, 20 % fra læreren og kun 15 % fra eleverne. 62
• Hvem der planlagde det: 70 % lærerteamet, 20 % læreren, 3 – 4 % eleverne.
Men samtidig spurgte de om emnet overvejende tog udgangspunkt i faglige problemstillinger
(her sagde 39 % ja) eller elev interesser (her sagde 61 % ja). Det vil sige, at lærerne ifølge
deres egen forståelse, planlægger med elevernes interesser i tankerne, men noget tyder på, at
de glemmer at tale med eleverne om det undervejs.
Forskernes konkluderer desuden, at lærerne mangler sprog og begreber til at kunne arbejde
nuanceret og kvalificeret med elevernes medbestemmelse. Forskernes eget bud, er at fremme
elevernes optagethed gennem øget medbestemmelse gennem undervisningens fire faser:
beslutning, planlægning, gennemførelse, vurdering.
En anden aktuel undersøgelse har set på demokratiet i folkeskolen udfra en elev synsvinkel.63
En spørgeskema undersøgelse er gennemført blandt 4500 repræsentativt udvalgte elever fra
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cirka 250 skoleklasser fra 4- til 9. klassetrin, observationer i 8 udvalgte skoleklasser (35 – 40
timer pr. klasse) og interview med 60 elever af cirka 45 minutters varighed. Vi vil her kun
inddrage en lille del af forskningen, nemlig den del, som handler om klassedemokrati og
medbestemmelse samt elevrådsarbejde. I forhold til undersøgelsen af klassedemokratiet
skelner forskerne mellem diskussion og beslutninger om øvrige (sociale) forhold, om
undervisningens indhold og form og endelig om elevrådsarbejde. Om elevmedbestemmelse i
forhold til undervisningens indhold svarer 52 % af eleverne i 7. – 9. klasse, at de ikke særlig tit
har indflydelse, 15 % siger aldrig og 29 % mener, de tit eller meget tit er med til at bestemme,
hvordan undervisningen skal være. I 2002 gennemførte Danmarks Pædagogiske Universitet en
undersøgelse af børns medbestemmelse i skolen for Børnerådet.64 Her svarer 95 % af
eleverne, at de selv har ansvaret for om de lærer noget, 54 % siger de aldrig eller sjældent er
med til at tilrettelægge deres egen arbejdsplan, 58 % at de aldrig eller sjældent er med til at
vælge emne.
Forskerne fremhæver, at undersøgelsen på dette punkt ikke viser et godt resultat, når skolen
har målsætninger om udstrakte grader af elevmedbestemmelse:
”Nogle vil måske sige, at eleverne blot ikke er opmærksomme på, at de rent faktisk bliver
inddraget, eksempelvis ved at lærerne tilrettelægger undervisningen under hensyntagen til
ønsker og behov fra de enkelte elever. Dette kan være rigtig, men demokratierfaringer får
eleverne jo kun, hvis de selv oplever at være medbestemmende.”65
Der var dog en enkelt klasse i forskernes materiale, hvor 80 – 90 % af eleverne oplevede en
udstrakt grad af elevindflydelse.
Eleverne er ikke entydig overbevidste om, at de gerne vil have mere indflydelse:
”Det virker, som om der er en ikke-faglig del i skolegangen, som eleverne entydigt gerne vil
inddrages i eller have indflydelse på, mens der angående indflydelsen på det faglige
forekommer en splittelse.”66
I undervisningen vil en del af eleverne gerne have at læreren skal bestemme, mens en anden
del anfører, at de bliver mere engagerede ved øget indflydelse. I Børnerådets undersøgelse
siger 30 % af eleverne, at de har for lidt medbestemmelse, mens 70 % siger, de har tilpas. I
forhold til medbestemmelse og elevråd svarer 64 % af eleverne, at elevrådet er vigtigt eller
meget vigtigt for skolen, mens et stort flertal af eleverne ikke mener det er vigtigt for den
enkelte. Eleverne udtrykker en skepsis overfor den reelle demokratiske indflydelse gennem
elevrådet, dels fordi elevrådet kun tager sig af uvæsentlige ting, fordi alt går meget langsomt,
når det skal igennem elevrådet eller fordi lærerne ikke tager det tilstrækkeligt seriøst. I
interviews giver eleverne udtryk for både meget positive erfaringer med elevråds demokrati,
hvor eleverne tages med på råd ved ombygninger, mobbepolitik, frikvartersregler osv., men
også om negative erfaringer om endeløse diskussioner af småting, vedtagelser som det varer
10 år at få ført ud i livet osv. Af ’Demokratiprojektet’ på Odense Seminarium (se note 62)
fremgår det, at lærerne i højere grad vægter arbejdet i elevråd af didaktiske/demokratiske
grunde (at opdrage eleverne til demokrati), mens eleverne vægter arbejdet af politiske grunde:
”For det første det at mere end dobbelt så mange af eleverne som af lærerne ser
interessevaretagelsen som det vigtigste formål med elevrådet, og for det andet at en meget lille
del af eleverne til forskel fra lærerne ser opdragelsen til demokrati som formålet med elevrådet.
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Det vil sige, at eleverne i langt højere grad end lærerne tillægger elevrådet et politisk formål og
tilsvarende i langt mindre grad et didaktisk formål.”67
En opsummering af dette afsnit viser at:
• selv de lærere, som meget gerne vil praktisere en udstrakt grad af elevmedbestemmelse, har
svært at gennemføre dette i praksis. Det lander ofte på symbolsk deltagelse (jf.Roger Hart).
Den symbolske deltagelse kunne ændres til informeret deltagelse, hvis lærerne i højere grad
synliggjorde deres tanker og overvejelser i beslutnings- og planlægningsprocesserne.
• Lærerne tænker meget på elevernes interesser og ønsker, når de planlægger, men glemmer
sandsynligvis ofte at synliggøre dette.
• Kun cirka en tredjedel af eleverne oplever, at de tit eller meget tit er med til at bestemme,
hvordan undervisningen bliver.
• Eleverne er delte på hvorvidt de ønsker mere indflydelse på de faglige forhold, mens de
entydigt ønsker mere indflydelse på sociale og andre forhold i skolen end de rent faglige.
• Elevråd vurderes af eleverne som en vigtig formel institution, men som ikke har stor
betydning for den enkelte. Elevernes erfaringer med elevråd spænder fra meget positive med
en høj grad af indflydelse, til negative, hvor elevrådene intet bestemmer, har langsom
sagsbehandling osv.
Vi sammenholder i næste afsnit løbende disse resultater med resultaterne fra den empiriske
undersøgelse i Sønderjylland.

2.2.4 Hvordan undersøger vi
elevmedbestemmelsen i projekt ’Den
Sundhedsfremmende Skole?’
Den empiriske undersøgelse af begrebet elevmedbestemmelse omfatter både en kvantitativ
surveyundersøgelse blandt lærere og skoleledere på skolerne i Sønderjyllands Amt og en
kvalitativ undersøgelse med 5 elever i et gruppeinterview, 8 lærere i et gruppeinterview, 5
lærere i et gruppeinterview, 2 konsulenter i fælles interview, samt et interview med Bjarne Bruun
Jensen.68
I operationaliseringen af begrebet medbestemmelse har vi lavet en analytisk opdeling i:
• medbestemmelse i forhold til det repræsentative demokrati, det vil sige deltagelse i elevråd,
skolebestyrelse, henvendelser til byråd, deltagelse i offentlige møder osv.
• medbestemmelse i den daglige (sundheds)undervisning.
Den er lavet, fordi der er en væsens forskel på demokrati som styreform og demokrati i
undervisningen. Her undersøger vi, hvordan begrebet forstås på de to arenaer.
Medbestemmelsen er undersøgt i forhold til betydningen af udviklingen af kompetencer til brug i
andre sammenhænge og hermed til de begrundelser, der er for at arbejde med
elevmedbestemmelse:
• tiltro til egen indflydelse, engagement, deltagelse i beslutningsprocesser uden for skolen,
deltagelse i elevråd og skolebestyrelser, indsigt i forhold, der påvirker sundhed.
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Unge Pædagoger nr. 4/5, 2005, s. 57.
Bjarne Bruun Jensen, professor i sundhedspædagogik og med iDSFS’ s styregruppe.
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Med denne spørgsmålsrække er intentionen, at undersøge sammenhængen mellem
elevmedbestemmelse og udviklingen af relevante kompetencer.
Medbestemmelse i undervisningen er undersøgt i forhold til en række delområder i planlægning
og gennemførelse:
• mål, indhold (emne/tema/projekt), arbejdsformer, gruppedannelse, produkt, handling.
Her er hensigten af få nuanceret medbestemmelses begrebet i forhold til en række didaktiske
kategorier i den konkrete undervisning.
Der er undersøgt hvilke undervisningsmæssige betingelser, der spiller en rolle for udfoldelsen af
elevmedbestemmelsen i undervisningen, opdelt i en række muligheder:
• elevernes egne ønsker som udgangspunkt, fokus på elevernes egne erfaringer, emne – eller
tema eller projektorientering, fokus på elevernes visioner, lærerens kompetencer til at lytte
og spørge, elevernes kompetencer til at begrunde egne synspunkter og lytte til andre,
læreren som fagligt velfunderet og engageret.
Desuden er udvalgte organisatoriske og strukturelle betingelser for at kunne udfolde
elevmedbestemmelse undersøgt:
• elevrådets betydning, kollegers og skolelederens holdning og praksis i forhold til
elevmedbestemmelse.
• i hvor høj grad formuleringer om elevmedbestemmelse er skrevet ind skolens officielle
papirer.
Indenfor de temaer har vi opstillet en række variable, som ligger til grund for udformningen af
spørgeskemaer og interviewguides.
I en skematisk opstilling ses den samlede operationaliserings proces i figur 2.2.4.a på næste
side.
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Figur 2.2.4.a: Undersøgelsens variable (elevmedbestemmelse)
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2.2.5 Empirisk undersøgelse af
’elevmedbestemmelse’ i projekt DSFS
2.2.5.1 Elevmedbestemmelse: forståelse, fremtræden og
begrebsmæssig udvikling
Projektets forståelse af elevmedbestemmelse
Projekt DSFS har juridisk haft formuleringerne om medbestemmelse fra både folkeskolelovens
og formål, mål, centrale kundskabs- og færdighedsområder for sundheds- og
seksualundervisningen som ramme.
Projektets deltagende lærere har på forskellig vis igennem deres læreruddannelse mødt de
pædagogiske idealer om elevmedbestemmelse, der redegøres for ovenfor – der er altså en
formodet forforståelse at tage udgangspunkt i. Derudover har projektet gennem
forskningstilknytningen til DPU arbejdet med at videreudvikle begrebet.
Ved projektets start indgår begrebet elevmedbestemmelse som en central del af en
demokratisk sundhedsundervisning, hvor eleverne er aktive subjekter i modsætning til en
adfærdsregulerende og behavioristisk sundhedsundervisning, hvor eleverne er objekter for
lærerens (samfundets) moralske pegefinger. I ’Den sundhedsfremmende skole – materialebog
93/94’69, skriver Bjarne Bruun Jensen i artiklen ’Handlekompetence; handling, adfærd og
aktivitet` følgende:
”For det første bygger den (adfærdsregulerende sundhedsundervisning, evaluator) på et
tvivlsomt etisk grundlag, når selve adfærdsændringen gøres til det primære mål, mens videnstilegnelsens og elevernes egne beslutninger træder i baggrunden.”
I samme artikel hedder det senere:
”Det første element i definitionen af handling er med andre ord, at man selv beslutter sig for at
gøre noget, hvad enten der er tale om en ændring i ens egen adfærd eller det er et forsøg på at
påvirke levevilkårerne.”
Elevernes medbestemmelse er også vigtig af læringsteoretiske grunde, i artiklen ’Samarbejde
mellem skole og lokalsamfund – om en handlingsorienteret sundhedsundervisning’ skriver
Bjarne Bruun Jensen:
”Hvis ikke eleverne selv har indflydelse på de emner og problemstillinger, der tages op i skolens
undervisning, har de naturligvis svært ved at opbygge og bevare et engagement. Derfor må der
arbejdes bevidst på elev-medbestemmelse og elevdemokrati, hvis denne barriere skal
nedbringes. Dette krav om elevdemokrati fritager selvfølgelig ikke læreren for ansvaret for
undervisningens tilrettelæggelse, og kunsten handler om at finde balancen mellem lærerens
overordnede målovervejelser i forbindelse med undervisningen på den ene side og elevernes
egne opfattelse, erfaringer og begreber på den anden side.” (s. 65).
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Som var en bog til studiekredsbrug for de skoler, som på landsplan var involveret i sundhedsfremmende
undervisning
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De første formulerede artikler forholder sig mest på et overordnet og værdimæssigt plan til
begrebet medbestemmelse og giver demokratiske, læringsteoretiske samt humanistisk-etiske
argumenter for øget elevindflydelse i undervisningen.
I årsrapporterne hen over de 10 år nævnes elevmedbestemmelsen på forskellig vis.70
I 1999 trækkes elevmedbestemmelse frem som et anbefalelsesværdigt selvstændigt
satsningsområde fremover, elevmedbestemmelsesbegrebet nuanceres i et selvstændigt afsnit.
Heraf fremgår det blandt andet, at eleverne oftest er medbestemmende på indhold, sjældent på
mål, at undervisningen sjældent tager udgangspunkt i elevernes undren, konklusionen på
afsnittet lyder: ”Af de gennemgående evalueringer er der en entydig tilbagemelding om, at hvis
man ikke inddrager eleverne, ”så kan det være lige meget”, - så sker der ikke noget!” (s. 7). I et
senere afsnit, hvor kontaktlærerne beskriver deres erfaringer fra det 4. projektår står der om
elevmedbestemmelse:
”De har erkendt ,at en høj grad af elevmedbestemmelse fordrer, at eleverne tages alvorligt, jo
mere indflydelse – jo større engagement, elevmedbestemmelsen indebærer, at eleverne er med
i målsætningsfasen, udvælgelsesfasen og løbende evalueringsfaser, lærerne bliver bedre til at
lytte til eleverne.” (s. 11).
Kontaktlærerne har også erfaret, at hvis man tager udgangspunkt i elevernes virkelighedsnære
emner fremmes handlekompetence, især hvis eleverne også er involveret i målsætningens
fasen.
I 2001 udkommer en samlet evalueringsrapport for projektets første fem år og her behandles
elevmedbestemmelse grundigt i et selvstændigt afsnit. Her redegøres dels for vigtigheden af
lærerens bevidste arbejde med begrebet, dels opstilles nogle kendetegn ved en undervisning,
der har elevmedbestemmelse som omdrejningspunkt, dels opstilles her en model (Figur
2.2.2.1.a) til afklaring af elevernes medbestemmelse i en given undervisning. En række kriterier
ved en undervisning, som har elevmedbestemmelse som omdrejningspunkt ridses op:
elevernes medbestemmelse og visioner er udgangspunktet, undervisningen skal handle om
rigtige problemer, være rettet mod udvikling af deres kritisk-konstruktive sans, lægge vægt på
deres engagement m.m. Konklusionen på afsnittet lyder:
”Elevmedbestemmelse kan opfattes på mange måder. Derfor anbefales det, at der i den nye 5årige projektperiode arbejdes med ovenstående model i forbindelse med planlægning og
gennemførelse af sundhedsundervisningen.”(s. 24).
Dette afsnit overføres siden til strategiplanen for den kommende 5 års periode. Ifølge
konsulenterne valgte man dengang at prioritere medbestemmelsen, ikke fordi, der ikke blev
arbejdet med dette allerede, men fordi ”(…) at det ikke var nøjagtigt nok … det at eleven bare
var med på banen.” – altså for at udvikle og præcisere begrebet i undervisningen.
I 2003 vælger 8 ud af 9 skoler elevmedbestemmelse som fokusområde i det kommende år.
Skolerne giver eksempler på, hvad eleverne er medbestemmende om: skolens sociale
spilleregler, p-fags undervisningen, temaer i undervisningen, handleplaner mod ex mobning.
Skolerne vurderer også, at eleverne udvikler handlekompetence gennem øget
elevmedbestemmelse, fx er elevrådene blevet mere aktive. Undervisningen bliver mere praktisk
og handleorienteret ved øget elevmedbestemmelse og det er en fordel for de ressourcesvage
børn. Skolerne erfarer, at elevernes medbestemmelse og handlekompetence i højere grad end
tidligere medtænkes i planlægningen af undervisningsforløb og at lærerrollen forandrer sig i
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Grundigt udfoldet i den dokumentanalyse, som er en del af baggrunden for rapporten. Her gengives kun helt
centrale eksempler.
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overensstemmelse med projektets pædagogiske værdier. Det fremhæves også, at
begrebsrammen til planlægning af undervisningsforløb, anvendes både i planlægning og
evaluering.
Der har gennem hele forløbet løbende været fokus på øget elevmedbestemmelse i en lang
række projekter på skolerne. Dette ses eksempelvis i de inspirationshæfter, som er udgivet i
løbet af projektet. Det er oftest beskrivelserne af større forløb, hvor flere klasser eller hele
skolen er involveret: ex. hæfte 1. et handleorienteret forløb for hele Vejstrup skole, hæfte nr. 5
’Samspil mellem mennesker’ på Østerlundskolen, hæfte nr. 6 et forløb om mobning på Løjt
Kirkeby Skole.
På baggrund af dokument analysen kan vi pege på en række resultater af arbejdet med
elevmedbestemmelsen:
• Forståelsen for vigtigheden og nødvendigheden af elevmedbestemmelsen er forankret:
”Projektet som helhed har også kunnet lægge grunden til, at sundhedsundervisningen kan
baseres på elevmedbestemmelse i langt højere grad end tidligere, hvilket har ført til
erkendelse af, at dette er en afgørende kvalitet i undervisningen.”71
Kontaktlærerne fortæller, at de bruger principper og værdier fra DSFS også i den øvrige
undervisning.
• Skolerne giver eksempler, der indikerer, at elevmedbestemmelse udvikler
handlekompetence (ex. elevrådenes funktion).
• Det fremhæves i årsrapporten 2002 – 03, at modellen til planlægning og sikring af
elevmedbestemmelse bruges på skolerne både i temauger og klasseundervisning.
• I årsrapporten 2002 – 03 fremhæves det, at ”den åbne dialog mellem lærere og elever er
styrket.”
• Medbestemmelses begrebet udvikler sig i løbet af perioden drøftes også grænser for
medbestemmelsen: ”Er der grænser for elevernes medbestemmelse og hvilke krav stiller
medbestemmelsen til lærerrollen? Om forskellige måder at inddrage eleverne på. Hvad
synes eleverne selv? Hvad synes lærerne?”72
Medbestemmelsesbegrebet er tæt knyttet til handlebegrebet – en handling er målrettet mod
løsning af et givent problem og har baggrund i en bevidst stillingtagen hos eleverne om at ville
gøre noget:
”Det første element i definitionen af handling er med andre ord, at man selv beslutter sig for at
gøre noget, hvad enten der er tale om en ændring i ens egen adfærd eller det er et forsøg på at
påvirke levevilkårene.”73
Eleverne skal handle med henblik på at forandre sundhedsmæssige forhold, hvor det vigtigste
ikke er selve forandringen, men læreprocessen i forhold til at være aktiv og handle når det er
relevant.74 Hermed bliver medbestemmelse i projektet tæt knyttet til det at tage beslutninger
både i elevgrupper, lærere/elever og det at påvirke beslutninger taget i demokratiske processer
i og udenfor skolen. Konsulenterne fremhæver i interviewet, at de første diskussioner i DSFS
om elevmedbestemmelse drejede sig meget om elevråd, altså det repræsentative demokrati.
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Statusrapporten for de første fem år, s. 7.
Oplæg af Bjarne Bruun Jensen på uge internat Rødding Højskole, mandag d. 11. september, 2000.
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’Handlekompetence, handling, adfærd og aktivitet’ i Den sundhedsfremmende skole – materialebog 93/94, Bjarne
Bruun Jensen, s. 7.
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For yderligere præcisering af handlebegrebet se s. i rapporten.
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Efter nogle år kom der mere fokus på elevmedbestemmelse i undervisningen. Lærerne
vurderer, at eleverne overvejende forstår elevmedbestemmelse, som noget de har i elevråd etc.
– ikke som en del af undervisningen:
”At elevmedbestemmelsen den tror jeg, at eleverne oplever lidt – når de bliver spurgt, så
oplever de den nok lidt derhen, at det er at sidde i et elevråd eller at sidde i et sundhedsråd,
hvor man bliver spurgt og hvor man er med i den demokratiske proces.”
Så måske har den bevægelse, konsulenterne beskriver ikke haft gennemslags kraft helt ud i
klasserne?
Medbestemmelsesbegrebet har været en central drivkraft i hele forløbet, en af konsulenterne
udtrykker det således:
”Hvis der er noget, der virkeligt har været en katalysator i det her projekt – også set udfra en
lærer og et skoleperspektiv – så er det elevmedbestemmelse. Alle skoler har trigget positivt på
det.”
Bjarne Bruun Jensen beskriver udviklingen i forhold til medbestemmelses begrebet således:
”I starten forstod man den optimale måde at arbejde med medbestemmelse på, som den
maksimale elevindflydelse og en samtidig vigende lærerindflydelse. Helst skulle eleverne uden
lærerens indblanding beslutte, planlægge og gennemføre en aktiv handling. Det kan ses som
en reaktion mod den tidligere autoritære, lærerstyrede undervisning, som man nu tog afstand
fra. Men efter de første 3 – 4 år, hvor der viste sig mange problemer med denne forståelse i
praksis. ex. at eleverne vedtog handlinger, læreren egentlig ikke kunne stå inde for
(colaautomat på skolerne), udviklede forståelsen sig til en mere dialogorienteret, hvor
beslutninger blev taget i et samarbejde mellem lærere og elever. Den didaktiske model har
fortsat primært fokus på beslutningsprocesser, men nu i undervisningen som sådan.”
Opsummerende kan vi sige om projektets forståelse af begrebet elevmedbestemmelse, at det
defineres ved en række begrundelser, relateres til forskellige niveauer/områder og ved nogle
særlige lærerkompetencer. Evalueringen tager udgangspunkt i denne forståelse.
De primære begrundelser er demokratiske og læringsteoretiske. I udgangspunktet var
medbestemmelsen overvejende tænkt i forhold til skolens styrelse og det repræsentative
demokrati, siden vægtes også medbestemmelsen i undervisningen. En bevægelse som også
kan beskrives således: medbestemmelse – fra pædagogisk værdi til didaktisk kategori.
Elevmedbestemmelse – forekomst og fremtræden
I det følgende gennemgår vi lærernes og skoleledernes vurdering af vigtigheden af
elevmedbestemmelse i undervisningen, særlige undervisningsmæssige betingelser betydning,
elevernes indflydelse i skolens styrelse og i lokalområdet, muligt elevudbytte og organisatoriske
og strukturelle betingelser.
Vigtigheden af at arbejde med elevmedbestemmelse
I spørgeskemaet til lærerne har der været skelnet mellem lærere, som har gennemført et eller
flere forløb/projekter med sundhed som indhold og lærere (antalsmæssigt: 214 lærere), som
ikke har (antalsmæssigt: 60 lærere).75
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De to grupper har svaret på stort set den samme række spørgsmål. Der er i størstedelen ikke signifikant forskel på
de to gruppers svarafgivelser, hvorfor vi kun nævner tallene for de, som har gennemført sundhedsundervisning. Hvor
det måtte være relevant for at tale om tendenser, nævnes tallene for de som ikke har gennemført
sundhedsundervisning, men svarer på baggrund af den daglige undervisning.
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Spørgsmålet om vigtigheden af elevmedbestemmelse i undervisningen undersøger lærernes
normative vurdering. Lærerne er i spørgeskemaundersøgelsen spurgt om, i hvilken grad
eleverne bør være medbestemmende i undervisningen. Her svarer 20 % i høj grad, 76 % i
nogen grad, 3 % i lav grad og 1 % slet ikke 76 – det er vigtigt: 96 % svarer i høj eller nogen
grad.77
Der er signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS78 og en høj grad af positiv vurdering
i forhold til elevmedbestemmelse, ligesom ikke-deltagelse giver en signifikant mindre positiv
vurdering. Lærerne finder medbestemmelsen afgørende vigtig og siger ex. i interviewet ”Det
skal læreren i allerhøjeste grad(medtænke eleverne, evaluator) også fordi ellers så hjælper det
jo ikke en skvat vel”.
Der er en signifikant sammenhæng mellem kendskab til DSFS og en positiv vurdering af
vigtigheden af elevmedbestemmelse: de lærere, som har et stort kendskab til DSFS 79 vægter
elevmedbestemmelsen højere end de som har ringe eller ingen kendskab til DSFS.
Lærerne er også blevet spurgt om, hvor vigtig medbestemmelse i er sundhedsundervisning i
forhold til den øvrige undervisning. Her svarer 18 %, at medbestemmelse er mere vigtig, 73 %
lige så vigtig og 6 % mindre vigtig - kun et mindretal opfatter altså elevmedbestemmelse som
mere vigtig i sundhedsundervisningen end i den øvrige undervisning. Her er der en tydelig
sammenhæng mellem deltagelse i DSFS: deltagere opfatter medbestemmelsen som mere
vigtig i sundhedsundervisningen end den øvrige undervisning, mens ikke-deltagere ikke
vurderer denne som mere vigtig. En lærer uddyber i interview dette: ”I sundhedsundervisning er
medbestemmelse et must. Men efterhånden som man lærer at medtænke den, får det
betydning i alle andre fag også.”
Lederne bliver spurgt i hvilken grad de mener, det er vigtigt at arbejde med
elevmedbestemmelse i undervisningen og her svarer 60 %, at det i høj grad er vigtigt, 38 % i
nogen grad, mens kun 2 % svarer i lav grad og ingen siger slet ikke. Her viser en krydskørsel,
at der er ikke er en signifikant sammenhæng mellem deltagelse80 og positiv vurdering af
medbestemmelse, men derimod for sammenhængen mellem kendskab til DSFS og positiv
vægtning af elevmedbestemmelsen. Det kan undre at deltagelse i DSFS for ledere ikke også
medfører en signifikant mere positiv vurdering af medbestemmelse, men det er ikke tilfældet.
Folkeskoleloven lægger som nævnt tidligere op til, at samarbejdet mellem lærere og eleverne i
den daglige undervisning skal finde sted i videst muligt omfang. Den formulering lægger op til at
vurdere elevmedbestemmelsen konsekvent højt, men det er kun tilfældet for de lærere, som har
deltaget i DSFS eller har et stort kendskab til projektet og for ledere, som har kendskab til
DSFS. Medbestemmelsen har som nævnt i indledningen til dette afsnit været en afgørende
præmis i DSFS og på det holdningsmæssige plan anerkendes denne præmis som vigtig af
deltagende lærere og for lærere og ledere med et stort kendskab til DSFS. Projektet har øget
forståelsen for vigtigheden af elevmedbestemmelse.
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Lærerne har mulighed for kvalitativt at uddybe deres svar, det vælger 37 lærere at gøre, mange kommentarer
vedrører begrundelserne eller grænserne for medbestemmelse, disse kommentarer inddrages i de efterfølgende
relevante afsnit.
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Baggrundsfaktorer som køn, alder, anciennitet, skolestørrelse og klasselærerfunktion har ingen signifikant
forklaringskraft i forhold til vurderingen af elevmedbestemmelsens betydning.
78
Deltagelse betyder, at læreren har siddet i sundhedsråd/ gruppe og/eller været kontaktlærer, antalsmæssigt drejer
det sig om 43 lærere.
79
Lærerne bliver i spørgeskemaet bedt om at angive deres kendskab til projektet, men det fremgår ikke hvor
kendskabet kommer fra. Der kan derfor være tale om lærere, der er ansat påDSFS skoler, men som ikke selv
deltager i projektet eller om lærere, der har læst ex. inspirationshæfter eller nyhedsbreve.
80
Antalsmæssigt 20 ledere, som svarer på om skolen har deltaget i projektet.
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Elevmedbestemmelse i skolens officielle papirer. Lederne er blevet spurgt om der findes
formuleringer i skolens officielle papirer, der henviser til, at der skal arbejdes med
elevmedbestemmelse i undervisningen. Her svarer 55 % ja og 42 % nej. Eksempler herpå er:
”Børnenes basisviden tilegnes bl.a. gennem projektarbejde, tværfaglighed, elevindflydelse og
teamsamarbejde.”, ”Igennem medindflydelse på undervisningen vænnes de til at blive
medansvarlige for valg foretaget i demokratisk sammenhæng – opdragelse til ansvarlighed.”,
”Vi vil derfor vægte, at eleverne oplever, at de har et reelt ansvar for egen indlæring.”
En del af eksemplerne henviser til folkeskolelovens ord.
5 % af lederne ser disse formuleringer som værende en følge af DSFS i høj eller nogen grad,
18 % i lav grad og 59 % ser det slet ikke som en følge heraf. En opdeling af svarpersonerne
efter deltagelse i DSFS, viser at knap 17 % af de deltagende skoleledere mener disse
formuleringer i nogen grad kan tilskrives DSFS, mens ingen af de ikke deltagende skoleledere
mener dette.
Krydskørsler viser, at der ikke er signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og
formuleringer i skolens officielle papirer om elevernes inddragelse i skolebestyrelsens
beslutninger og arbejdet med elevmedbestemmelse i undervisningen. Når dette ikke vægtes i
de officielle papirer kan det være fordi det anses som en selvfølge på grund af lovens krav.
Skolelederne vægter normativt elevmedbestemmelse i undervisningen højt, når lige knap
halvdelen samtidig ikke formulerer sig herom i de officielle papirer kan det også være fordi, man
ikke reelt vægter medbestemmelsen så højt.
Praktisering af elevmedbestemmelse i den daglige undervisning
Holdninger til elevmedbestemmelse er vigtige, da de afspejler forståelse, men praktiske
erfaringer siger noget vigtig om det reale plan. Vi har også undersøgt lærernes erfaringer med,
hvor meget og på hvilke områder eleverne er medbestemmende. I spørgeskemaundersøgelsen
bliver lærerne spurgt om, hvem der har truffet beslutningerne om følgende aspekter af den
sundhedsundervisning, de har deltaget i. Svarene fordeler sig således:
Figur 2.2.5.1.a: Hvem har truffet beslutninger om …
Lærer/teamet Overvejende
I et lige
alene
lærer/lærerteam samarbejde
Undervisningens
mål
53 %
35 %
10 %
Emne/tema/projekt
36 %
40 %
21 %
Arbejdsformer
31 %
32 %
33 %
Elevernes
gruppedannelse
26 %
23 %
36 %
Produkt
20 %
20 %
39 %
Handling
21 %
17 %
47 %

Overvejende
elever

Elever
alene

1%
2%
2%

0%
0%
1%

9%
14 %
10 %

2%
4%
1%

Hvem har truffet beslutninger om følgende aspekter af den sundhedsundervisning/daglige undervisning,
81
du har deltaget i?
N=184-197, P<.05 (undtagen for produkt)
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Svarene fordeler sig stort set ens i alle kategorier mellem de som har gennemført sundhedsundervisning og de,
som ikke har med lige omkring 10 % afvigelse Undtaget i en kategori: elevernes gruppedannelse, hvor 60 % af
lærere angiver at dette i den daglige undervisning foregår i et lige samarbejde, mens det kun er er 36 % af lærerne i
sundhedsundervisningen. Det kan skyldes, at sundhedsundervisning ofte er lig med større projekter, hvor grupperne
skal fungere sammen i længere tid, hvorfor lærerne ønsker at være mere styrende. I den daglige undervisning
dannes løbende mange små ad hoc grupper, hvor eleverne formodes at have større indflydelse.
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Generelt kan den opstillede liste af kategorier ses at danne et hierarki: lærerne bestemmer mest
suverænt i de øverste kategorier: mål (lærer/team alene eller overvejende 80 %),
emne/tema/projekt (lærer/team alene eller overvejende 76 %) og arbejdsformer (lærer/team
alene eller overvejende 63 %) og mindst i de laveste kategorier: gruppedannelse (lærer/team
alene eller overvejende 49 %), produkt (lærer/team alene eller overvejende 40 %) og handling
(lærer/team alene eller overvejende 38 %).
En opdeling af svarpersonerne i dette spørgsmål viser, at deltagere i DSFS vægter elevernes
inddragelse signifikant højere for alle kategorier undtagen beslutninger omkring produktet. I
undervisningens praksis har deltagelse i DSFS betydet en forskel. Der er tale om lærernes
egne vurderinger af deres egen praksis og vi har ikke ex. klasserumsobservationer, der kan
validere resultatet yderligere. Men vi har beskrivelser af en undervisningspraksis og lærernes
egne eksempler og elevernes eksempler fra interviews, som ikke modsiger, resultaterne fra
spørgeskema undersøgelsen. Der gives i de kvalitative interviews også mange eksempler på en
høj grad af elevinddragelse ligesom der i projektets mange inspirationshæfter også gives
konkrete eksempler herpå. Et eksempel fra inspirationshæfte nr. 3, 2000:
”Hvordan blev emnerne valgt? De to lærere for henholdsvis 2. og 4. klasse havde som
forudsætning, at alle elever (både fra 2. og 4. klasse) skulle være med til at bestemme, hvad
der skulle undervises i. Dog havde lærerne fastlagt det overordnede tema, som var ’et godt liv’.”
Herefter beskrives det, hvordan alle elever gruppevis skulle komme med udsagn om et godt liv,
hvorefter der skulle laves et fælles forslag. Lærerne havde i tilfælde af, at eleverne ikke kunne
komme med forslag lavet 8 emner, disse blev dog ikke brugt, da elevernes var meget bedre.
Eleverne i 4. klasse valgte 8 emner ud, som de ville undervise 2. klasse i og var selv med til at
planlægge hvordan, indsamle viden herom osv. Dette eksempel er langt fra enestående.82Flere
lærere fremhæver i de kvalitative interviews også, hvordan medbestemmelsen efterhånden
bliver en fast del af planlægningen:
” (…) at hvis en skole har forankret medbestemmelsen og har været sundhedsfremmende
måske i nogle år, at så er det ligesom naturligt at tage medbestemmelsen i hele lærergruppen
når man skal planlægge et emne eller planlægge en ny emneuge – at det er helt naturligt er
noget man har med.”
Dette kan også ses som et eksempel på forankring af elevmedbestemmelsen i skolens kultur,
se afsnittet om ringspredning.
På det reelle plan har deltagelse i DSFS betydet en afgørende forskel i vægtningen af
elevmedbestemmelse i den konkrete undervisning. Der er dog ikke som ovenfor omkring den
normative, positive vurdering af elevmedbestemmelse også signifikans for kendskab til
projektet, så på dette felt er projektet nok forankret blandt deltagerne, men ikke ringspredt på
samme vis. Det kan være fordi den reelle udøvelse af mere medbestemmelse i undervisningen
kræver værktøjer, som ikke-deltagende ikke på samme vis har haft lejlighed til at tilegne sig.
For at se nærmere på, hvad der forhindrer lærerne i at give mere plads til elevernes
medbestemmelse, vil vi se nærmere på, hvad lærerne peger på som hæmmende faktorer. I de
kvalitative interviews taler lærerne om, at elevmedbestemmelse er medbestemmelse indenfor
nogle rammer83, som eleverne ikke har indflydelse på og disse rammer, ser vi nærmere på for
at undersøge, hvad der afholder lærerne fra at give eleverne mere indflydelse:
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Se ex. inspirationshæfte 1 om et handleorienteret forløb på Vejstrup skole, inspirationshæfte 5 om et projekt på
Østerlundskolen.
83
Rammerne udgøres af folkeskolen, hvor der både sættes formelle rammer (ex hvilke beslutninger eleverne ikke
kan deltage i, i skolebestyrelsesarbejdet) og af mål, centrale, kundskabs- og færdighedsområder. I beskrivelserne af
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• Formelle rammer: ”Altså medbestemmelse - der skal jo være to parter; læreren som har en
faglig viden og også en forpligtelse overfor noget lovstof – der er jo nogle rammer og
indenfor de rammer kan man så inddrage eleverne i at træffe nogle beslutninger, men man
skal ikke bare give det fra sig og sige: nu kan I vælge frit. Det er ikke sådan frit valg på
hylden.”
• Der er en del faglig viden, som ifølge en lærer er nødvendig at have før en diskussion: ”I det
rent faglige står jeg langt over eleverne, så der har de ikke mulighed for at være ligestillede.”,
Og en anden lærer siger: ”At man kan jo ikke diskutere fx om det er sundt at ryge eller ej
eller hvad det er sundt at spise og drikke. Der er sådan nogle ting dem kan man jo ikke
diskutere, dem skal man have en viden om for at kunne diskutere ikke også, men hvordan
man skaffer sig den viden og hvordan man gør, kan man jo godt være med til.”
• Motiverende opstart: læreren kan lave en undervisning som gør eleverne interesserede: ”Det
kommer an på elevernes indstilling til emnet. Det har været nødvendigt at styre projektet i
første omgang, da elevernes viden om emnet var begrænset og deres indstilling dertil
umotiveret…men når man først har fanget eleverne og de selv har en interesse for at leve
sundt, kan medbestemmelse være motiverende.” Denne lærers forestilling om
sammenhæng er modsat projektets: hun/han tænker, at eleverne gennem lærerens
beslutninger/styring (uden medbestemmelse) kan blive motiverede til at deltage.
• Når læreren er forpligtet på at undervise i upopulære emner: ”Når man har en klasse med
nogle overvægtige elever, er det min pligt, som en del af teamet, at være den der planlægger
et forløb om kost, motion m.m., det er uanset om eleverne egentlig har lyst!”,
• Eleverne vil beslutte sig for ufornuftige handlinger, ex.: Eleverne vil have lov til at købe cola
og iste og kakaomælk, så de er ikke interesserede i ændringer i f.eks. skolebod.”
• I de små klasser og i specialundervisningsklasser er det svært at give en udstrakt grad af
elevmedbestemmelse: ”Når man underviser de små elever, har de svært ved megen
medbestemmelse – de har svært ved at komme med forslag til noget, de ikke kender.”, og i
specialklasser: Jeg underviser udelukkende i en specialklasse for elever med generelle
indlæringsproblemer. Vore elever er ikke i stand til at være medbestemmende i nogen form
for undervisning.”
Lærernes indvendinger mod at praktisere en undervisning med højere grad af elevindflydelse er
alle relevante og viser hen til de diskussioner, der løbende har været i projektet omkring
grænser for indflydelse. Det kan selvfølgelig stadig diskuteres om disse procentsatser er et
tilfredsstillende udtryk for elevernes potentielt maksimale indflydelse i en given situation.
Konsulenterne siger om elevernes medbestemmelse og lærernes beslutninger:
”De (lærerne, evaluator) har faktisk nogle gode bud på, hvordan man kan gøre det(udøve
medbestemmelse, evaluator) uden, at det bliver et tag-selvbord. Selvbestemmelse – her kan vi
nok sige, at vi startede med at læreren trak sig helt tilbage (…) det er vi blevet bedre til at
stramme op omkring i den her 10-års periode.”
I kategorien mål bestemmer over halvdelen af lærerne eller teamet helt uden elevernes
indflydelse. Det har været et mål for DSFS, at eleverne i højere grad skulle deltage i
fagene er lærerne forpligtet til at undervise i bestemte videns- områder ligesom de er forpligtet til at formidle bestemte
holdninger (ex. det at kritisk stillingtagen er en positiv værdi).
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målarbejdet: I strategiplanen for 2000 – 2005 spørges der: ”Hvorfor kommer eleverne ikke på
”banen” i målfastsættelsen for undervisningsforløbet/- projektet/emnet?” (s. 14). Samtidig viser
besvarelserne også, at der er lærere, som inddrager eleverne i ex. målarbejdet. Der tegner sig
et billede af, at lærerne i team eller alene i planlægningen lægger de store linier med hensyn til
mål, indhold og arbejdsformer. Her inddrages eleverne kun i et mindre omfang. Eleverne får
mere indflydelse i overvejelser om produkt og handling. Konsulenterne vurderer, at lærerne er
blevet langt bedre til at give eleverne indflydelse på ex. læringsmål, men ikke udfolder dette helt
så meget i forhold til medbestemmelse på undervisningen (mål, stofvalg, arbejdsformer):
”Men hvis du nu siger elevmedbestemmelse og skelner mellem undervisning og læring, så kan
man sige, at skolerne er blevet bedre til af involvere eleverne i at formulere læringsmål, men jeg
er lidt usikker, når det kommer til undervisning.”
Måske taler de to udsagn om det samme, nemlig vanskelighederne ved at gøre
medbestemmelse til et vilkår, som tænkes med i alle forhold i undervisningen?
Folkeskoleloven fordrer et samarbejde mellem lærere og elever om undervisningens mål,
stofvalg og arbejdsformer, et samarbejde som skal finde sted i videst muligt omfang, men som
nødvendigvis må variere under hensyntagen til ex. elevernes alder og undervisningens
konkrete indhold og mål. Medbestemmelse forstås af lærerne i de kvalitative interviews i lyset af
samarbejde: idealet omkring elevmedbestemmelse er ikke elevernes suveræne beslutninger,
men et samarbejde mellem alle involverede. Læreren kan fx i de større klasser fortælle
eleverne, hvad loven siger, de skal lære, men så kan eleverne have medindflydelse på, hvilken
vej de skal gå for at nå målene:
”Og så er der så forskellige måder at nå derhen ad og der kan de jo så komme med ind fordi, at
nogle klasser vil meget gerne arbejde på en måde og andre klasser vil gerne arbejde på en
anden måde.”
Enkelte af lærerne skelner i interviews mellem medindflydelse, som er processen, den daglige
undervisning og så medbestemmelse, som er en mere markeret (fælles)beslutning, ex. om et
emne. Medbestemmelse bliver i den forståelse mere tidsligt afgrænset, mens medindflydelse
som mulighed til stadighed vil være tilstede i undervisningen:
”Altså for mig stikker medindflydelse absolut dybere end det andet. Jeg kan kaste en eller
anden idé på bordet og sige: ”nu kan I være med til at bestemme om vi skal gøre et, to eller tre”
og det ligger jo ikke ret meget bag det – altså jeres indsats vil jo ikke være ret stor, mens
medindflydelse det er meget dybere.”
Vi vil nu undersøge i hvor høj grad disse didaktiske beslutninger er foregået i et samarbejde, så
vi lægger tallene fra de tre midterste kategorier (overvejende lærer/lærerteam, i lige
samarbejde, overvejende elever) sammen og forstår disse kategorier for et samarbejde med
varierende elevindflydelse, ser det således ud:
Figur 2.2.5.1.b: Hvem træffer beslutninger om …
I et samarbejde med varierende elevindflydelse
Undervisningens mål
45 %
Emne/tema/projekt
62 %
Arbejdsformer
66 %
Elevernes gruppedannelse
82 %
Produkt
73 %
Handling
75 %
N=184-197
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Det vil sige, at alt andet end mål arbejdet foregår ifølge lærerne mellem 62 % og 82 % i et
samarbejde mellem lærere og elever.
DSFS lægger ikke op til, at den bedste undervisning er den, hvor eleverne bestemmer det hele
eller det meste, men at: ”Noget undervisning egner sig godt til den demokratiske form, anden
undervisning måske bedre til den autoritære form.” 84 Samtidig formuleres det i projektet, at
Eleverne skal være mest muligt med i valget af emne/tema/projekt, af arbejdsformen
(tilrettelæggelsen) og i vurderingen af resultatet af undervisningen.” DSFS lægger op til et
bevidst, synligt og målrettet arbejde med at inddrage eleverne, hvor det er muligt:
”Eleverne skal være medbestemmende – og medansvarlige. Eleverne skal være mest muligt
med i valget af emne/tema/projekt, af arbejdsform (tilrettelæggelse) og i vurderingen af
resultatet af undervisningen. Det er forudsætningen, at eleverne selv er med til at tage et
medansvar for, hvad der kommer ud af undervisningen.” 85
Konsulenterne vurderer, at lærerne udøver medbestemmelsen i forskelligt omfang, nogle bruger
elevernes input som en ekstra ressource, mens andre ikke bruger ’light-modellen’, men:
”Man har den udvidede model, hvor det også handler om, at man tilrettelægger nogle
processer, hvor eleverne er med til at komme med målsætninger og træffe beslutninger om
indholdet (…) der er en fantastisk mangfoldighed i, hvordan man håndterer det i praksis.”
Nogle lærere udtrykker i de kvalitative interviews en opfattelse, som ligger helt på linie med
denne forståelse:
”Jeg arbejder meget med begreberne – at vi har jo de der fire hovedelementer i det der foregår
altså der skal besluttes noget, der skal planlægges, det skal gennemføres og evalueres. Hvor
de fleste elever dengang for tyve år siden kun var med til at gennemføre det en lærer, havde
besluttet og planlagt. Vi skal have dem med helt ned i beslutningsprocessen. Det kan godt være
at vi som lærere siger, at vi har et tema og det skal vi arbejde med, men det at stille
spørgsmålet ”Hvad er så vigtigt indenfor det tema” – der skal eleverne være med i fra starten.
Og udfra det være med til at planlægge, hvordan vi så arbejder med det og hvordan kan vi øge
vores viden og så bliver det også meget meningsfyldt for dem, når de nu skal til at gennemføre
selve læringsprocessen, for de har været med til selv at stille spørgsmålene.”
En anden lærer fremhæver, hvordan undervisningsforløbene bliver bedre, hvis de i højere grad
bygges op omkring elevernes egne spørgsmål og ideer:
”Jeg har engang prøvet det med rygning i en tredje klasse og det udviklede sig lidt til at de ville
gerne lave interviews med rygere. Det udviklede sig faktisk til at de var meget optagede af at
forstå, hvorfor ryger man og så da de hørte det, så ville de gerne lave sedler til rygerne om,
hvad man kan gøre i stedet for: I kan læse et godt blad eller I kan se fjernsyn eller – og så
lavede de sådan en hel handleplan til de rygende forældre, som de så spurgte mig om de måtte
sende med hjem. Det synes jeg var elevmedbestemmelse, for det havde jeg aldrig fundet på.”
Andre lærere taler om en mere indirekte og usynlig form for elevindflydelse: den lærer, som
kender sine elever og hele tiden har dem med i tankerne, lytter til, hvad de taler om, ser hvad
der optager dem og gør dette til udgangspunkt for en undervisning. Det kan være læreren hører
eleverne tale om kærester osv. og derfor gennemfører seksualundervisning: ”Altså køre ind på
at finde ud af, hvad det er de har behov for. Og afhængig af alderen om det så er noget de selv
84
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skal i gang med at finde ud af eller om det er noget vi skal komme med.” Dette viser tilbage til
det, en anden lærer ovenfor kalder at medtænke eleverne i planlægningen: det kan foregå ved,
at man lytter til elevernes samtaler i ex. frikvartererne og planlægger undervisningen med dette i
tankerne. På den måde kan elevernes indflydelse blive usynlig for eleverne. Den problematik
rejser en af lærerne selv:
”Jeg tænkte på en anden ting, som jeg synes også er godt at gøre. Det er at gøre eleverne
bevidst om, hvor de er medbestemmende henne for man kan godt komme ind og spørge en
klasse” synes I, at I er medbestemmende” og så siger de nej fordi de har faktisk ikke tænkt
over, hvad det er for noget.”
Eleverne havde svært ved at finde konkrete eksempler, når vi spurgte til medbestemmelse i
undervisningen som sådan, de fleste af deres eksempler kom fra større projektforløb. Når
eleverne bliver bedt om at sige på en skala fra et til ti, hvor ti er vigtigst, hvor vigtigt, det er, at
eleverne er med til at bestemme (i undervisningen) svarer de i intervallet 7 – 10. Det kan ikke
være læreren alene, så bliver det for kedeligt, men heller ikke eleverne, så bliver det for meget
lal:
”Jeg synes 8, fordi at det – altså det duer heller ikke, det er 10, så er det næsten børnene, der
får lov til at bestemme det hele. Det må heller ikke bliver mindre, fordi så har de næsten ikke
været med til at bestemme. Det skal være sådan midt imellem, hvor både lærer og børn skal
være med til at bestemme, synes jeg.”
Eleverne er også inde på, at ikke alle elever ønsker medbestemmelse, hvorfor har de ikke rigtigt
nogle bud på. En lærer fremhæver, at hun ikke tror, eleverne tænker meget over om de har
medbestemmelse eller ej, de gør stort set som de voksne siger:
”Jeg tror ikke det er noget, de sådan går og spekulerer på i dagligdagen. Altså hvis vi går ind og
bestemmer for dem, jamen så er det det. Inddrager vi dem, nå ja, men så er de tilfredse med
det, men vi kan som voksne få mere ud af vores børn ved at inddrage dem, så altså vi gør det,
fordi vi ved, at vi af den vej kan give vores børn noget mere.”
Anden forskning og vores (ganske få) elevinterviews peger på, at eleverne gerne vil have mere
indflydelse. Eleverne er ikke urealistiske og anerkender ex. lærerens faglighed som baggrund
for at tage beslutninger, men peger også på at øget indflydelse er motiverende. Måske er øget
elevindflydelse stadig en stor ressource, som ikke er udnyttet til fulde?
Den indirekte medbestemmelse praktiseres ifølge lærerne, men den form er ifølge DSFS om
end nødvendig ikke tilstrækkelig, da eleverne hele vejen igennem som minimum må være
informeret om, hvor de har haft indflydelse, kan få indflydelse m.m.:
”Det er væsentligt, som underviser og lærerteam, at holde sig for øje, om der i forhold til
eleverne i den planlagte, gennemførte og evaluerede undervisning arbejdes med
fremmedbestemmelse, selvbestemmelse eller medbestemmelse. Det vil i ethvert lærerteam
være vigtigt, at der tages en drøftelse af, hvad man forstår ved ovennævnte begreber. Det er
også vigtigt, at lærerne i deres arbejde gør sig klart, HVAD det er eleverne er
medbestemmende om!”86
Konsulenterne er opmærksomme på denne problemstilling og taler om, at skolerne og lærerne
har talt meget om hvordan de involverer eleverne:
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”(…) men ikke er gået skridtet videre, der hedder, det er også vigtigt, at vi italesætter det overfor
eleverne sådan, at vi kan skabe opmærksomhed og bevidsthed fra elevernes side … det er den
positive tolkning og den negative tolkning det er … der mangler koblinger mellem hvad man
siger og hvad man gør.”
Den foregående figur 2.2.5.1.b kan læses, således at undervisningen i høj grad foregår i et
samarbejde, to forhold er imidlertid afgørende for en positiv vurdering:
1. at lærerne åbent og tydeligt redegør for rammerne for elevernes medbestemmelse.
2. at rammerne for medbestemmelsen er afstemt i forhold til undervisningens indhold.
I forhold til det første punkt giver de kvalitative interviews et fingerpeg om, at lærerne ikke er
helt så tydelige omkring dette: lærerne giver eksempler på indirekte at medtænke eleverne i
planlægningen, men glemmer at fortælle eleverne, at de har gjort det – eleverne kan (ifølge
lærerne selv) ofte ikke se de er medbestemmende selvom lærerne mener, de er det.
I forhold til det andet punkt tyder både de kvalitative interviews og kommentarer i
spørgeskemaerne på, at lærerne er bevidste om sammenhængen mellem et bestemt indhold
og medbestemmelse:
”Det er jo eleverne selv, der skal være de aktive – og også spise sundt uden for skoletiden.”,
”Hvis børn skal tage en ny livsstil til sig, er det vigtigt at de bliver involveret i hele
undervisningsprocessen.”.
Yderligere må lærerne hele tiden arbejde med den højst mulige grad af elevindflydelse for at det
svarer til projektets forståelse.
I afsnittet med anden forskning refererer vi til en undersøgelse, der peger på et gab mellem
lærernes forståelse af i hvor høj grad de giver eleverne indflydelse og så elevernes egen
opfattelse. Her konkluderer forskerne, at elevernes medvidenhed er minimum, hvis der skal
være tale om end demokratierfaring. Heri er vi enige: det er afgørende for kvaliteten af
erfaringen, at denne er reflekteret. Her tyder lærernes og konsulenternes udsagn i de kvalitative
interview på et fortsat udviklingsområde.
Gabet mellem lærernes intentioner om at inddrage eleverne og deres praksis får forskerne fra
’Projekt Helhedsskolen’ til at konkludere, at lærerne mangler sprog og begreber til at arbejde
mere nuanceret med medbestemmelsen:
Det spørgsmål, der melder sig, når man drøfter spørgsmålet om elevernes medbestemmelse er,
om vi simpelthen ikke mangler at udvikle en bred og brugbar ”medbestemmelsensdidaktik”.87
DSFS har arbejdet med at udvikle medbestemmelsens didaktik – eksemplificeret i den model
over medbestemmelse, der blev introduceret i evalueringsrapporten i 2001. I forhold til
praktiseringen af medbestemmelse i undervisningen ser det ud til, at deltagerne har udviklet og
nuanceret inddragelsen af eleverne markant i forhold til de ikke-deltagende lærere. Der er som
nævnt signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og vægtningen af elevernes
indflydelse på alle didaktiske kategorier (undtagen produktet). Da vi her taler om en vurdering af
praktiske erfaringer (ikke holdningstilkendegivelser), må det siges at være et meget positivt
resultat. Det har dog ikke ringspredt sig til lærere med kendskab til projektet, se afsnittet om
ringspredning i rapporten. I sammenligning med anden forskning, som viser lærernes store
vanskeligheder ved at overkomme skellet mellem de gode intentioner på et normativt niveau og
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de praktiske realiteter i undervisningen, giver resultaterne her anledning til at tro, at det er
lykkes for deltagere i DSFS at overskride denne barriere.

2.2.5.2 Undervisningsmæssige betingelser
Centrale didaktiske kategorier
Med udgangspunkt i projektets forståelse af centrale faktorer i en undervisning, der muliggør en
høj grad af elevmedbestemmelse, blev lærerne spurgt om, hvilken vægt de tillagde disse
faktorer. Betingelserne i spørgeskemaet er bestemt af de kriterier, som projektet selv peger på,
når en undervisning, der lægger op til elevmedbestemmelse og ansvar skal skitseres88
Figur 2.2.5.2.a: Undervisningsmæssige betingelser for udfoldelse af elevmedbestemmelse
I høj grad
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
At elevernes ønsker danner
21 %
59 %
10 %
2%
udgangspunkt for
undervisningen
At undervisningen har fokus på
elevernes erfaringer
47 %
42 %
6%
1%
At undervisningen er emneeller temaorienteret
23 %
60 %
7%
1%
At undervisningen er
16 %
51 %
20 %
1%
projektorienteret89
At undervisningen har fokus på
elevernes visioner
19 %
53 %
15 %
1%
I hvilken grad har du erfaret, at følgende undervisningsmæssige betingelser spiller en rolle for udfoldelse
af elevmedbestemmelse i sundhedsundervisningen?
N=159-161

Igen er der generelt ikke den store forskel på de grupper af lærere, som har gennemført
sundhedsundervisning og de, som ikke har. Samlet set vurderer lærerne i høj eller nogen grad,
at en undervisning, som giver mulighed for udfoldelse af elevmedbestemmelse, er en
undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes ønsker, har fokus på deres erfaringer, er
emne, tema – eller projektorienteret og har fokus på elevernes visioner. Disse kriterier stemmer
overens med de kriterier, DSFS opstiller for en god undervisning i strategiplanen perioden 2000
- 2005.
Dog er der på to punkter en vis forskel (som ikke er signifikant) i besvarelserne. Af de som har
gennemført en sundhedsfaglig undervisning, vægter 47 % i høj grad, at undervisningen har
fokus på elevernes erfaringer, mens kun 24 % af lærerne i den daglige undervisning vægter
dette lige så højt. 21 % af de lærere, som har gennemført en sundhedsundervisning vægter i
høj grad, at elevernes ønsker danner udgangspunkt for undervisningen, mod kun 12 % af
lærerne i den daglige undervisning.
Næsten dobbelt så mange lærere finder elevernes erfaringer og ønsker vigtige i
sundhedsundervisningen, hvilket stemmer overens med projektet forståelse:
”Elevernes medbestemmelse og visioner er udgangspunktet for undervisningen (…)
Undervisningen skal handle om ’real-life, undervisningen skal være rettet mod elevernes
virkelige verden.”90
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Eleverne bliver i et interview bedt om at fortælle en historie fra sundhedsundervisningen, hvor
de har haft megen medbestemmelse. De beskriver forskellige temaforløb fx en uge med et
minisamfund eller det at lave en grøn avis. Der er tale om undervisningsforløb, som inddrager
de fleste af ovenstående kriterier. Elevernes eksempler på medbestemmelse er ex.: de næsten
selv har kunnet bestemme, hvilket job, de ville have. Eller de har kunnet tilrettelægge deres
arbejde selv og haft en vis valgfrihed. De har selv bestemt, hvilke lege, de ville lege under et
sundhedstema. Det er eksempler på en vis valgfrihed for eleverne, hvor de indenfor rammer
med forskelligt råderum har haft indflydelse til selv at forfølge et emne eller lave sin egen
arbejdsplan.
Der er signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og det at vægte elevernes ønsker
som udgangspunkt for undervisningen, ligesom ikke deltagelse medfører en mere negativ
vurdering af dette. Der er også signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS, at have
arbejdet handleorienteret og at vægte et fokus på elevernes erfaringer.91 Men ikke i forhold til de
øvrige kategorier. Det kan på sin vis undre, da det er kriterier og sammenhænge mellem
elevmedbestemmelse og pædagogiske principper, som alle vægtes af projekt DSFS. På den
anden side kan det være udtryk for, at de opstillede pædagogiske principper tænkes som
sidestillede( ex. at undervisningen er emne, tema eller projektorienteret) og at en given konkret
situation vil være afgørende for, hvilke man vælger, hvorfor de ikke på forhånd kategorisk kan
tilskrives positiv betydning. Lærernes svar kan også forstås således, at de ovenstående kriterier
er vigtige, men ikke afgørende for at udfolde elevmedbestemmelse, da denne kan udfoldes i
alle former for undervisning. Den forklaring stemmer overens med, hvordan lærerne i de
kvalitative interviews beskriver deres inddragelse af eleverne i meget forskellige typer
undervisning.
Lærerens kompetencer
Bestemte lærerkompetencer er vigtige for at kunne praktisere medbestemmelse. DSFS
formulerer sig i evalueringsrapporten fra den første 5 års periode således herom:
”Den enkelte lærers rolle på området elevmedbestemmelse må være at kvalificere og forstærke
eleverne i deres undren, at være ”åben og klar” samt at kunne inspirere og støtte (også med
fagligheden) den enkelte elev.” 92
Vi har spurgt, hvilke kompetencer, lærerne vurderer som vigtige for at kunne praktisere en
undervisning med elevmedbestemmelse.
Figur 2.2.5.2.b: Undervisningsmæssige betingelser for udfoldelse af elevmedbestemmelse
I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke
At læreren er god til at lytte/spørge
66 %
27 %
1%
0%
At læreren er fagligt velfunderet
65 %
26 %
2%
1%
At læreren er engageret
80 %
13 %
2%
0%
I hvilken grad har du erfaret, at følgende undervisningsmæssige betingelser spiller en rolle for udfoldelse
af elevmedbestemmelse i sundhedsundervisningen?
N=160-161

Der er signifikant sammenhæng mellem deltagelse, et stort kendskab til DSFS og en høj
vurdering af, at læreren er god til at lytte og spørge. Det er helt i overensstemmelse med
91

For lærere, som ikke har deltaget iDSFS er der signifikant sammenhæng mellem ikke at have arbejdet
handleorienteret og ikke vægte elevernes erfaringer eller ønsker som en del af undervisningen. En lærer uddyber i
spørgeskemaet, hvorfor det ikke er nyttig at vægte elevernes interesser, ønsker osv.: ”Elevernes manglende
forudsætninger og evne til at vurdere langsigtede konsekvenser af egne umiddelbare interesser, behov eller mangle
på samme, gør det fuldstændig umuligt og på ingen måde ønskværdigt, at bygge undervisningen op om elevernes
ønsker.”,
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projektets vægtning af den demokratiske, lyttende og spørgende lærer. Lærerne bliver bedt om
at vurdere deres praktiske erfaringer i vurderingen af betydningen af den demokratiske lærer i
sundhedsundervisningen og det vurderer de altså på linie med projektet meget højt. I de
kvalitative interviews uddybes det, hvad lærerne forstår ved en demokratisk lærer: læreren kan
tåle kaos og give slip på fuldstændig styring af undervisningen: ”Det er nemlig det ja, …… at
man skal turde vente. Men man skal også være sikker på, at man skal kunne samle det igen.”
Læreren skal faktisk træde lidt i baggrunden, en lærer giver som eksempel en evaluering efter
et forløb, hvor lærerne ville evaluere medbestemmelsen, følgende refleksioner fra eleverne: ”At
lærerne var meget usynlige. Vi så dem ikke, men de var der og de var meget mere flinke og
rare end de plejede at være og de skældte ikke ud.” Læreren skal være den, der laver en
struktur og er derudover en slags konsulent. Det er ikke let for lærerne at indtage denne
position: ”Det er nemmere at være topforberedt hjemmefra og så køre det efter min plan.”
Den måde læreren kommer ind i klassen på, er meget vigtig: læreren kan være inviterende og
indbyde til dialog eller læreren kan signalere: her er det mig, der bestemmer. Lærerens tilgang
er bestemmende for elevernes muligheder for at udøve medbestemmelse. Læreren må stræbe
efter at være den ’demokratiske lærer’:
”Ja, jeg synes det er svært at undgå at snakke lærerrolle, når man snakker
elevmedbestemmelse, fordi man tænker meget, at den åbne demokratiske lærerrolle, den er
nødvendig for at man kan praktisere elevmedbestemmelse i så stort omfang, som vi gerne vil i
den sundhedsfremmende undervisning. Man kan godt tage små skridt og gøre det i mindre
grad, men den medbestemmelse vi snakker om i det her projekt, den opfattes som mere
gennemgribende.”
Læreren skal lytte til eleverne og have respekt for dem: ”(…) altså at vi har en eller anden
respekt for at eleverne også tænker.” Eleverne siger i interview, at lærer, der er god til at få
eleverne med til at bestemme, er en lærer:
”(…) der spørger før han går i gang med den – eller hun. Bare spørg – altså spørg om man har
nogen ideer til det – altså spørger om børnene har nogle ideer til det i stedet for bare at sige, så
skal vi lave det og det og det.”
Det er en lærer, som forklarer tingene godt og ikke går hurtigere frem end eleverne kan følge
med og har forstået det, de skal. En lærer som ikke bliver sur og er venlig og som man frem for
alt kan forstå. Eleverne siger, at en lærer som er god til at give eleverne medbestemmelse, er
en man kan forstå og som spørger til elevernes ideer og efterfølgende lytter til dem.
En demokratisk lærer skal ifølge lærerne:
• være lyttende, inviterende og dialogisk
• turde give slip på kontrollen, invitere kaos ind og stole på, at eleverne godt kan.

Det med at turde give slip og invitere eleverne ind kan være svært – her nævner en lærer, at
hjælpen fra en af projektets konsulenter var afgørende i en proces, en lærer siger:
”Det blev, som sagt, det eksemplariske forløb er vigtigt, tror jeg, at lave sammen med
kompetente konsulenter – altså det har for mit vedkommende flyttet noget og gjort mig
dygtigere til det.”
Der er signifikant sammenhæng mellem ikke-deltagelse og en lav vurdering af lærerens
engagement, ligesom deltagelse i DSFS giver en signifikant mere positiv vurdering af
betydningen af lærerens engagement. Her er der ikke overraskende overensstemmelse mellem
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projektets og de deltagendes læreres vurdering: lærerens engagement vurderes i projektet
meget højt: ”Der er ikke brug for lærere, der ikke er engagerede i sagen, hvis man vil prøve nye
ideer af. Der skal uhyre få negative røster til for at præge stemningen.”93. Mange af de
deltagende lærere har muligvis selv erfaret betydningen af et stort engagement.
Hvilke kompetencer kræver medbestemmelse hos eleverne?
Figur 2.2.5.2.b: Undervisningsmæssige betingelser for udfoldelse af elevmedbestemmelse
I høj grad
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
At eleverne kan lytte til andre
62 %
29 %
2%
0%
At eleverne kan begrunde
egne synspunkter

46 %

42 %

5%

1%

I hvilken grad har du erfaret, at følgende undervisningsmæssige betingelser spiller en rolle for udfoldelse
af elevmedbestemmelse i sundhedsundervisning/den daglige undervisning?
N=160-161

Der er en signifikant sammenhæng mellem ringe kendskab til DSFS og en lav vurdering af
elevernes evne til at begrunde egne synspunkter og lytte til andre.
Det kan undre, at der ikke er en positiv sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og en positiv
vægtning af elevernes evne til at lytte og begrunde synspunkter, da de vægtes meget højt i
projektet. Lærerens svar kan også ses som et udtryk for, at de ikke vurderer, eleverne
nødvendigvis behøver at have disse forudsætninger for at medbestemmelse kan udøves, men
måske snarere tænker det som kompetencer, der kan øves i en undervisning, hvor eleverne får
indflydelse. Den forklaring understøttes af de eksempler, lærerne gav i de kvalitative interviews
på vigtigheden af netop disse kompetencer og hvordan de arbejder med at lære eleverne dette.
En lærer siger eksempelvis, at medbestemmelse betyder, at eleverne tør give udtryk for deres
mening og forstår, at deres mening også er vigtig: ”(...)..og min (elevens, evaluator) mening er
også vigtig og det er vigtigt, at jeg siger den – det er ikke nok, at jeg har den, men det er også
vigtigt, at jeg giver udtryk for den.” Medbestemmelse handler om en helt grundlæggende
respekt og accept af eleverne som nogen, der kan bidrage værdifuldt med tanker og ideer. Det
kan fx være den elev, som er lidt usikker og ikke tør sige så meget på klassen. Han kommer i et
frikvarter med et forslag til læreren, som læreren efterfølgende hjælper ham med at få fremført
for klassen. Det kan også handle om at indlægge et gruppearbejde inden eleverne på klassen
skal komme med forslag. I et gruppearbejde kan eleverne hjælpe hinanden med at formulere
deres ideer, så forslagene ikke kun kommer fra de velformulerede og hurtige elever. Det er
yderligere vigtigt, at eleverne tør stille kritiske spørgsmål til læreren. Det handler om, at alle
elever forstår deres mening har en betydning og tager del i det fælles ved at formulere egne
synspunkter. En anden lærer fortæller om, hvordan eleverne på nogle skoler har fået kurser i at
argumentere for en sag. Det er vigtigt, at elevernes mening på fælles spørgsmål kommer videre
til elevråd, skolebestyrelse eller andre relevante instanser.
I forhold til den enkelte klasse, er der spurgt til i hvor høj grad det betyder noget for
elevmedbestemmelsen, at kulturen i klassen er undersøgende og eksperimenterende. Her
svarer 44 % (41 %) i høj grad, 42 % (44 %) i nogen grad, 6 % (14 %) i lav grad og 1 % (0 %)
slet ikke. Her er der signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og en høj vurdering på
betydningen af et undersøgende og eksperimenterende klasserum. Dette svarer til projektets
prioritering af klassefællesskabet som en vigtig arena for den handleorienterede undervisning.
En enkelt lærer uddyber kvalitativt i spørgeskemaet: ”Klassens sociale relationer og tonen i
klassen, elevernes accept af hinanden.” (har betydning). Lærerne taler i interview eksempelvis
93
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om klassens samtalekultur som vigtig for medbestemmelsen, det handler om at lære eleverne
respekt for og lytter til hinanden. Det må ikke kun være de ’højrøstede’, som dominerer
samtalen i klassen. Læreren må på forskellig vis hjælpe de ’svage elever’ frem til også at kunne
få indflydelse i klassen:
”Altså på samme måde er der også nogle klasser, hvor man skal passe på, at det så ikke i
stedet for læreren bliver nogle få – bliver måske tre som sidder og bræger løs og som kan alle
de der ting og så læner de andre sig tilbage, fordi nu er der nogen, der gør det – det er jo ikke
tilfredsstillende. At de også lader hinanden komme til orde, (...) at de også respekterer hinanden
indbyrdes.”
Elevmedbestemmelse i skolens styrende organer og det repræsentative demokrati som
sådan
Efter vi nu har set på elevernes indflydelse i undervisningen, vender vi os mod
medbestemmelse i skolens styrelse og i det repræsentative demokrati på lokalt niveau.
Vi har spurgt skolelederne om og i hvilket omfang og hvordan elevmedbestemmelse i forhold til
skolens styrelse optræder i skolens officielle dokumenter. 42 % af lederne angiver, at der er
formuleringer i skolens officielle målsætninger/handleplaner/virksomhedsplaner, der direkte
henviser til, at eleverne inddrages i skolebestyrelsen, 53 % svarer nej. Eksempler på sådanne
formuleringer er:
”I virksomhedsplanen refereres til et undervisningsprojekt, som eleverne har ønsket
gennemført: minisamfund.”,
”Elevrådskontaktlæreren gennemgår bestyrelsens dagsorden og sikrer sig, at eleverne får den
nødvendige hjælp til at gøre deres indflydelse gældende – elevrådet er et fast punkt på
bestyrelsens dagsorden.”,
”Skolen lægger vægt på, at eleverne lærer at tage ansvar og handle.”,
” Spørgsmålet irrelevant: Elever har stemmeret i bestyrelsen om ALT bortset fra personsager.”
Formuleringer i skolens officielle papirer om elevernes deltagelse i skolens styrende organer
vurderer 17 % af ledere i høj eller nogen grad er en følge af DSFS, mens 70 % siger i lav grad
eller slet ikke. Opdeles svarpersonerne derimod efter deltagelse i DSFS viser det sig, at der er
signifikant forskel på de to gruppers svarafgivelse. Af de deltagende ledere svarer 22 % således
at formuleringerne i høj grad kan tilskrives DSFS. Opdelingen viser to ting. For det første, at
godt 75 % af de deltagende ledere findes DSFS har haft betydning for formuleringerne om
inddragelse af eleverne. For det andet, at det tilsvarende tal for ikke-deltagende ledere er knap
25 %. Det kan dermed konkluderes, at projekt DSFS har haft en positiv betydning for
elevinddragelse på deltagende skoler.
På spørgsmålet om der findes formuleringer, der henviser til etableringen af elevråd, som en del
af skolens virksomhed svarer 65 % ja, 31 % nej. Eksempler på sådanne formuleringer er:
”Børnenes sociale ansvarlighed fremmes gennem forståelse for fællesskabet og de
demokratiske processer.”, ”Der oprettes to elevråd ved skolen.”, de øvrige eksempler henviser
alle til folkeskolelovens krav om elevråd.
12 % af lederne vurderer disse formuleringer i høj eller nogen grad er en følge af projekt DSFS,
12 % i lav grad og 63 % ser ingen sammenhæng til DSFS. En opdeling af svarpersonerne efter
deltagelse i DSFS, viser dette, at knap 30 % af de ledere som har deltaget, ser disse
formuleringer som en følge af DSFS, mens tallet for ikke-deltagende er knap 5 %. Igen viser
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deltagelse i DSFS en positiv betydning (dog ikke signifikant) for vægtningen af elevernes
inddragelse i de skolens formelle organer.
Lederne spørges i hvilken grad, man bør arbejde med elevmedbestemmelse i de styrende
organer – her svarer 41 % i høj grad, 50 % i nogen grad, 5 % i lav grad og 2 % slet ikke. Igen er
der en signifikant sammenhæng mellem kendskab til projektet og en positiv vurdering af
elevmedbestemmelse. For disse to forhold (en positiv vurdering af elevmedbestemmelse i
undervisningen og i de styrende organer) bliver kendskab til projektet – ikke deltagelse –
afgørende. Lederne vægter elevmedbestemmelse højere rent normativt, når de kender til
DSFS. Vigtigheden af elevmedbestemmelse er ringspredt med projektet til skolelederne og det
må siges at være positivt.
Lederne bliver spurgt i hvilket omfang de har erfaret, at elevrådsarbejde har medført:
Figur 2.2.5.2.c: Ledernes erfaring med elevrådsarbejdet
I høj grad
Inogen grad
Ændringer i skolens fysiske
udseende (fx legeplads,
35 %
56 %
frugtautomat etc.)
Ændringer i skolens kultur (fx
mobbefri skole)
17 %
59 %

I lav grad

Slet ikke

9%

0%

11 %

9%

Ført til forslag i skolebestyrelsen
Påvirket konkrete beslutninger fra
skolelederen
Ført til forslag i
kommunalbestyrelser eller øvrige
instanser udenfor skolen
Påvirket samarbejdet på skolen
positivt

30 %

52 %

15 %

4%

32 %

57 %

11 %

0%

2%

15 %

46 %

35 %

24 %

52 %

20 %

0%

15 %

63 %

15 %

4%

Påvirket undervisningen positivt’

N=53-54

Lederne vurderer generelt et elevråd som en faktor, der har indflydelse på: skolens kultur (ex.
mobbefri skole), samarbejdet på skolen og undervisningen generelt påvirkes i høj grad eller i
nogen grad mener ca. 75 %.
Elevrådsarbejdet har ifølge lederne også reel betydning for beslutninger på skolen: over en
tredjedel af lederne siger elevrådsarbejde i høj grad har ført til ændringer i skolens fysiske
udseende, knap en tredjedel angiver, at elevrådsarbejdet i høj grad har ført til forslag i
skolebestyrelsen og påvirket konkrete beslutninger truffet af skolelederen. Derimod fører
elevrådsarbejde meget sjældent til forslag i andre beslutningstagende instanser udenfor skolen.
Elevrådsarbejdet fører sjældent udover skoleniveau. (For yderligere omkring skolen og
lokalområdet, se afsnittet om elevhandlinger). For dette punkt er der ingen signifikante
sammenhænge mellem hverken deltagelse i eller kendskab til DSFS. En opdeling af
svarpersonerne efter deltagelse i DSFS viser, kun ganske små forskelle. Dette spørgsmål
undersøges eventuelle reelle konsekvenser af elevmedbestemmelse og her er der som sagt
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ingen signifikans ved deltagelse i eller kendskab til DSFS. Der kunne forventes en
sammenhæng, da der var en sådan sammenhæng omkring normative formuleringer i forhold til
vigtigheden af elevmedbestemmelse. Det kan undre fordi både lærere og elever i de kvalitative
interviews kan komme med mange eksempler på netop elevernes afgørende indflydelse, en
lærer fortæller følgende historie:
”Jeg kan nævne lige sådan en lille bitte ting – jeg har lige startet med en 1. klasse i august –
som jeg opfatter som en lille succes. Drengene i min klasse de spiller fodbold gerne og ofte og i
alle pauser og for 5. gang kommer de ind med en fodbold, der er punkteret. De kommer jo
faktisk grædende ind og nu er legen ødelagt og de kan ikke spille med den der flade bold. Så
siger jeg: ”Jamen hvordan er det sket?” Og så fortæller de, at det er når de spiller på de
nederste baner, så ryger boldene ind i buskene og punkterer. Nå, siger jeg så – og det er jo
netop, at vi skal afholde os fra altid at komme med alle mulige løsningsforslag – så jeg lytter,
man skal vænne sig til at lytte og så ligesom reflektere det, de siger og vende det i hovedet af
dem. Så siger jeg: ”Jamen hvad kan vi gøre ved det? Så må vi købe nogle nye bolde. Godt
siger de så og jeg går ud og køber nye bolde. Da de så også punkterede, så siger jeg: ”Hvad
gør vi nu? Hvad gør vi med de her bolde? Så er der så en lille gut, der siger: ”Jamen skal vi ikke
fjerne de der buske så, når de nu er så dumme at de punkterer vores bolde?”
Eleverne går videre til deres gang-elevråd. Læreren tager drengenes problem alvorligt, stiller
spørgsmål og eleverne finder selv frem til en løsning, som de også selv får realiseret.
Læreren konkluderer senere med udgangspunkt i denne historie: ”Det er de der meget små
ting, som måske knapt er værd at fortælle om, men det lægger jeg meget vægt på, fordi det er
ligesom der, jeg synes, at det skal fødes i det.” Det er et eksempel på, at demokrati skal læres
gennem at leves, gennem den daglige praktisering, som Roger Hart taler for. Det er endvidere
et eksempel på opøvelse af elevernes mestringsevne og handlekompetence.
En anden lærer fortæller om, hvordan de på hans/hendes skole blev lavet et elevråd for
børnehave til 3. klasse, hvor de så prøvede at give dem indflydelse på det mulige ex.
legepladsforhold, arrangementer osv.
Lærerne har meget forskellige erfaringer med, hvor godt elevrådene kommer til at fungere. Det
er meget afhængigt af den lærer, som har ansvar for elevrådsarbejdet, hvis læreren sjofler det,
kan eleverne ikke selv holde strukturen. Det kræver voksenstøtte.
En skoleleder fortæller følgende historie: med udgangspunkt i eleverne i 2. og 3. klasse fandt
man frem til nogle ønsker eleverne havde for at få det bedre i deres by og skole. Der var mange
forslag, nogle blev udvalgt til at arbejde videre med her i blandt at få flere idrætstimer:
”Så skulle de vide lidt om, hvordan man så får sådan noget gennemført, så da blev jeg så
indkaldt, som ekspert og skulle fortælle dem noget om beslutningsprocesser. Det gjorde jeg så.
Jeg var inde og jeg tegnede og fortalte på tavlen og … hvem bestemmer på skolen? Det var
sådan set temaet. De fik noget at vide om skolebestyrelsen. De fik noget at vide om byrådet og
hvordan jeg får penge og det endte så med, at dels finder de ud af ”Vi er nødt til at søge nogen
om at få penge. Vi skriver til skoleinspektøren. Vi skriver et brev til skolebestyrelsen og til
politikerne” Så var de helgarderet. Det gjorde de så og ansøgte om de her ting. Og de fik
pengene.”
Skolelederen fortæller videre, hvordan den handlekompetence eleverne her fik oparbejdet blev
brugt de følgende år og flere af elevernes ønsker blev realiseret. Eleverne har forstået, at de
selv kan tage aktion, hvis de ønsker noget ændret og gør det.
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Skolelederen giver også et eksempel på grænser for elevernes indflydelse:
”Jamen det er da nogle gange, at elevrådet kommer med noget, hvor man siger, at: ”Jamen det
skal de jo ikke bestemme.” Jeg har fx fået et brev fra – det var så ikke elevrådet, men en gruppe
elever – som mente jeg skulle fyre en bestemt lærer. Det er jo ikke deres kompetence. Det må
jeg så fortælle dem, at det er altså noget, jeg bestemmer.”
Videre siger skolelederen, at han altid begrunder afslag, idet det også er en del af den
demokratiske læreproces. I elevråd handler det om at få erfaringer med det repræsentative
demokrati.
Eleverne giver selv eksempler på, at i forbindelse med bygningen af en legeplads havde stor
indflydelse:
E1:”Jo, men altså vores klasse, som stod for den legeplads, vi bestemte stort set alt. Det skulle
bare være sikkert jo selvfølgeligt. Men altså hvis der er noget, der bliver besluttet i elevrådet, så
går det så videre op til skolebestyrelsen, som så også skal godkende det.”
E2:”Men det er eleverne, der plejer at komme med ideerne.”
Lærerne og eleverne har mange eksempler på elevmedbestemmelse, der svarer til projektets
forståelse og kobling mellem medbestemmelse og handling.
Eleverne selv siger, de har stor indflydelse i elevrådet. De kan huske flere eksempler på ting, de
har foreslået, som er blevet gennemført: ”Ja, langt de fleste af vores forslag, de bliver til noget.”
Forslagene bliver taget alvorligt, det skal være realistiske forslag, vilde forslag som en
swimmingpool er selvfølgeligt for dyrt. Når noget bliver afvist, så :”De siger det altid med en eller
anden god grund.” Eleverne er som forskningen fra Odense Seminarium viser, interesserede i
elevråd som politisk organ til varetagelse af elevinteresser og forslag.
Kendskab til DSFS medfører altså på formuleringsarenaen (det ideologiske plan) positive
tilkendegivelser i forhold til vigtigheden af elevmedbestemmelse både i undervisning og
styrende organer. Hvorfor dette ikke slår igennem i forhold til eksempelvis flere konkrete
formuleringer i skolens officielle papirer eller i flere konkrete ændringer på skolen, større
påvirkning af skolelederens beslutninger eller flere forslag i instanser udenfor skolen, kan vi ikke
vide med sikkerhed. Svarene er baseret på skoleledernes vurdering af, hvorvidt ex. elevrådets
arbejde har først til forslag osv. – det kan være de deltagende skoleledere vurderer for negativt.
Vi har som ovenfor nævnt fået mange positive eksempler på elevrådenes reelle indflydelse fra
både lærere og elever.

2.2.5.3 Muligt elevudbytte
Lærerne er blevet spurgt om deres erfaringer med elevernes udbytte af medbestemmelse i den
sundhedsfaglige undervisning: ”I hvilken grad har du erfaret, at elevmedbestemmelse har haft
betydning for udviklingen af følgende?”:
• Elevens tiltro til at hun selv kan være med til at forandre sundhedsmæssige tilstande, så de

forbedres. Her svarer 21 % at medbestemmelse i høj grad har betydning, 59 % svarer i
nogen grad og 7 % i lav grad
• Elevernes engagement i undervisningen, det handler om motivationen og lysten til at
deltage. Her svarer 46 %, at medbestemmelsen i høj grad har betydning, 42 % svarer i
nogen grad, 6 % i lav grad.
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• Elevernes deltagelse i (påvirkning af beslutningsprocesser i samfundet udenfor skolen, her

svarer 12 % at med bestemmelsen i høj grad har betydning, 39 % i nogen grad, mens 22 %
siger i lav grad og 5 % slet ikke.
• Elevernes deltagelse i elevråd og skolebestyrelser, 17 % mener medbestemmelsen i høj
grad har betydning, 44 % i nogen grad, 22 % i lav grad og 4 % slet ikke.
• Elevernes indsigt i forhold, der påvirker sundhed, altså et læringsudbytte. Her svarer 21 %, at
medbestemmelsen i høj grad har betydning, 52 % i nogen grad, mens 15 % siger i lav grad
og 1 % slet ikke.
Lærerne vurderer generelt medbestemmelsen til at have størst betydning i forhold til elevernes
engagement, indsigt i forhold, der påvirker sundhed, tiltro til egen forandringskraft, mens en lidt
større gruppe af lærerne mener medbestemmelsen i ringe grad har betydning for elevens
deltagelse i beslutningsprocesser i og udenfor skolen.
Der er for deltagende lærere signifikans i forhold til medbestemmelsens betydning for elevernes
engagement, deres deltagelse i elevråd og skolebestyrelser og deres indsigt i forhold, der
påvirker sundhed. Deraf følger, at deltagende lærere ikke vurderer elevmedbestemmelsen som
afgørende vigtig for elevens tiltro til at hun kan forandre sundhedsmæssige tilstande, så de
forbedres og elevernes deltagelse i beslutningsprocesser udenfor skolen. Desuden er der også
en signifikant sammenhæng mellem et stort kendskab til DSFS og en positiv vurdering af alle
ovenfor nævnte forhold. Ligesom et ringe kendskab til DSFS giver en signifikant lavere
vurdering af sammenhængene mellem medbestemmelse og muligt udbytte.
Det vil sige umiddelbart giver kendskab en mere positiv vurdering af sammenhængen mellem
elevmedbestemmelse og elevudbytte, sammenhænge som netop er centrale i projektet. Det
kan umiddelbart undre, at deltagelse ikke giver samme positive vurdering, da det også er
sammenhænge, som lærerne peger på dels i de uddybende kommentarer, dels i de kvalitative
interviews. Her overfor kan man indvende, at de forskellige sammenhænge og begrundelser for
at arbejde med medbestemmelse, dækker over komplekse sammenhænge, og den større
indsigt, de deltagende lærere formodes at have, kan give en øget forståelse for
sammenhængenes kompleksitet. Den argumentation understøttes af det faktum, at de lærere
som har arbejdet handleorienteret vurderer, at eleverne herved har fået styrket deres tiltro til, at
de selv kan være med til at forandre sundhedsmæssige tilstande, så de forbedres. For at opnå
dette udbytte er elevmedbestemmelse ikke afgørende, det er derimod handleorienteret
undervisning (for en yderligere uddybning, se afsnittet om elevhandlinger).
Lærerne uddyber selv sammenhængene med nedenstående kommentarer i spørgeskema og
interviews.
Lærerne taler om sammenhængen mellem medbestemmelse og opøvelse til deltagelse i
demokrati og øget handlekompetence: ”Det er vigtigt, at eleverne føler ejerskab til det, de laver.
De bør være medbestemmende for at lære at indgå i samfundslivet/voksenlivet.” Den
begrundelse kan eleverne også få øje på:
”Men altså man lærer da, hvordan at tage beslutninger og at man skal tage hensyn til en masse
andre – at man måske skal stemme om, hvad det skal være og at det ikke er som man måske
er vant til hjemmefra, at man får, hvad man peger på. Og her kan man også lærer at man ikke
er den eneste i verden og at man ikke kan gøre lige præcist, hvad man har lyst til altid.”
Det handler også om, at børnene skal lære at sige det, de tænker indeni sig selv, man skal ikke
bare rette sig efter andre, en elev siger: ”Ja, det er ligesom at kunne sige en idé i stedet for bare
at sidde og ikke sige det og bare tænke over det – man skal ligesom kunne sige det før, det
bliver til noget.”
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Medbestemmelse øger elevernes ansvarlighed: ”Eleverne føler større ansvarlighed, hvis de har
en andel i skabelsen af produktet.” En lærer fortæller om et eksempel, hvor de store elever fik
kæmpet sig til en café i kælderen og fik styrket deres ansvarsfølelse overfor skolen herigennem.
Eleverne selv fremhæver også, at de bliver mere ansvarlige ved at være inddraget i
beslutningerne: ”Lærerne de har jo endelig givet os et ansvar og det har vi jo så også levet op til
og så er det jo så også på den måde blevet styrket. Man får et ansvar og så holder man det
også.” Handlekompetencen styrkes: ”Elevindflydelse, elevinddragelse er central, hvis man skal
have handlekompetence ind i undervisningen.”,
Lærerne taler om sammenhængen mellem medbestemmelse og udbyttet af en given
læreproces:
”Den største effekt opnås, når eleverne er engagerede og arbejder med emner, der vedrører
dem.”, ”Elevernes engagement er nødvendigt for at opnå det ejerskab, som skaber handlinger
med erfaringer gennem oplevelser. De huskes og vil påvirke fremtidige holdninger og
adfærdsmønstre.”
Eleverne selv siger, at de skal være med til at bestemme i undervisningen, da det ellers bliver
for kedeligt: Engang imellem er der også en vis grad af kedelighed i lærerens normale
undervisning. Man er sådan på en måde ved at falde i søvn af kedsomhed.”
Lærerens begrundelser for at arbejde med elevmedbestemmelse stemmer meget godt overens
med projektets forståelse; medbestemmelse giver:
• øget engagement, motivation, ansvar, involvering og ejerskab, læringsteoretiske

begrundelser
• det opøver eleverne i demokratiske kompetencer og handlekompetence, demokratiske
begrundelser.
På dette område har DSFS haft stor betydning for de deltagendes forståelse af sammenhænge
– en forståelse som også har spredt sig til lærere med kendskab til projektet.
Konsulenterne siger om lærernes begrundelser, at disse er blevet langt mere nuancerede
gennem forløbet, lærerne peger ikke længere kun på en demokratisk begrundelse, men også
læringsteoretiske begrundelser gives:
” (…) så peger de ikke kun på, at det er fordi, det har en dannende funktion if. skolens
demokratiske, dannende opgave. De siger faktisk også, at det har en værdi if. pædagogisk
læring, så man kan sige, at på forståelsesplanet, har de et alsidigt og nuanceret tilgang til det.”
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2.2.5.4 Organisatoriske/strukturelle betingelser
I forhold til mulighederne for at praktisere elevmedbestemmelse i undervisningen har vi også
spurgt til betydningen af nogle forhold udenfor selve undervisningen. Her fordeler svarene sig
således.
Figur 2.2.5.4.a: Undervisningsmæssige betingelser for udfoldelse af elevmedbestemmelse
I høj grad
I nogen grad
I lav grad
Slet ikke
At skolen har et velfungerende
elevråd
18 %
37 %
25 %
7%
Kollegers holdninger til og
praksis vedrørende
elevmedbestemmelse
Skolelederens holdning til og
praksis vedrørende
elevmedbestemmelse

30 %

42 %

17 %

1%

37 %

37 %

12 %

3%

I hvilken grad har du erfaret, at følgende undervisningsmæssige betingelser spiller en rolle for udfoldelse
94
af elevmedbestemmelse i sundhedsundervisning/den daglige undervisning?
N=158-160

Der er signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og den betydning et velfungerende
elevråd tillægges, kollegers holdning, skoleledernes holdning og praksis for at kunne udfolde
elevmedbestemmelse i sundhedsundervisningen. På samme vis vurderes dette af ikkedeltagende lærere signifikant mere negativt.
Den positive sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og et velfungerende elevråd, er helt i
overensstemmelse med projektets vægtning af sammenhængen mellem medbestemmelse og
handleorienteret sundhedsundervisning. Sammenhængen viser, at lærerne har arbejdet med
sundhedsundervisningen i forhold til elevrådene og yderligere også har set vigtigheden af, at
disse er velfungerende for at give eleverne optimal indflydelse i undervisningen.
Sammenhængen mellem deltagelse i DSFS og en positiv vurdering af kollegers – og
skoleledernes holdning til og praksis vedrørende elevmedbestemmelse tolker vi, som en
konsekvens af, at deltagerne i projektet i en vis grad har haft en opgave med at sprede projektet
til hele skolen, hvorfor de i særlig grad har været opmærksomme på kolleger og ledelse. En
lærer skriver i spørgeskemaet: ”Skolens kultur er vigtig. At der er et fælles medejerskab til de
projekter eleverne prøver at gennemføre.” På samme vis er der en signifikant sammenhæng
mellem ikke deltagende lærere og en lav vurdering af betydningen af skolens elevråd og
skolelederens holdning og praksis i forhold til elevmedbestemmelse.
Der er også for lærerne en signifikant sammenhæng mellem deltagelse i DSFS og en positiv
vurdering af DSFS’s betydning for at øge de pædagogiske drøftelser af elevmedbestemmelse
på en given skole. Det er de deltagende læreres normative vurdering af, hvad det har betydet at
være med i DSFS og de ser projektet som meget vigtigt for at øge elevmedbestemmelsen på
en given skole. Deltagelse medfører altså, at lærerne lægger mere vægt på
samarbejdspartnernes holdninger og også vurderer deltagelse i projektet som en mulig
kulturforandrende faktor.
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Lærerne har i spørgeskemaet mulighed for at komme med andre eksempler og nævner: Materialer: bøger og
andre relevante materialer”, ”Vores skole er meget trængt rent pladsmæssigt, det har stor indflydelse på vores
muligheder.”
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I modsætning hertil er der ikke signifikans mellem deltagende lederes positive vurdering af i
hvilket omfang deltagelse i DSFS har medført forandringer i forhold til lærernes samarbejde
med eleverne. Deltagende lederne mener ikke samarbejdet mellem lærere og elever har
forandret sig som en følge af deltagelse i DSFS, mens deltagende lærere vurderer de
pædagogiske drøftelser i forhold til elevmedbestemmelse intensiveret som en følge af
deltagelse i DSFS. 95 Det kan skyldes, at lærerne forholder sig til diskussions niveauet, mens
lederne svarer i forhold til det praktiske niveau. Modsat kan det også skyldes, at lederne ikke i
samme omfang som lærerne ser disse ændringer i praksis eller at de vurderer disse anderledes
end lærerne. De forskellige perspektiver lærere og ledere har, kan være baggrunden for de
tilsyneladende modstridende svar.

2.2.6 Udfordringer og anbefalinger
DSFS- projektet har på en lang række områder haft betydning for kvalificeringen af de
deltagende lærernes arbejde med en øget elevmedbestemmelse i undervisningen og i
demokratiske processer i og udenfor skolen. Ligesom projektet også har ringspredt sig i forhold
til vigtigheden af elevmedbestemmelse i undervisningen og styrelse.
Samtidig viser den empiriske undersøgelse, at kendskabet til projektet eksempelvis medfører
en mere positiv vurdering af en række holdningsmæssige forhold, mens spredningen ikke viser
sig på samme vis i undervisningens praksis.
Hermed øges relevansen af at se nærmere på dels de vanskeligheder, der er med at gøre en
høj grad af elevmedbestemmelse til praksis i den daglige undervisning, dels de betingelser,
som i særlig grad skaber mulighed herfor.

2.2.6.1 Hæmmende faktorer med elevmedbestemmelse i skolen
Deltagerne i projektet peger selv på nogle af disse vanskeligheder og de kan rubriceres
indenfor følgende kategorier: elevforudsætninger, lovbestemte grænser for medbestemmelse,
didaktisk tydelighed og lærerkompetencer. Konsulenterne tilføjer yderligere, at lærerne fagligt er
pressede (alt det det, de skal nå og medbestemmelse tager tid).
Elevforudsætninger, lærerne siger:
• at elevernes alder kan være en barriere: de små elever er vanskeligere at inddrage
• specialundervisnings elever kan have svært ved at håndtere medbestemmelse, både i

klasser for sig selv og integrerede i normalklasserne. Rummeligheden i folkeskolen også kan
være svær at håndtere i samspil med en høj grad af elevmedbestemmelse. En lærer siger
således: ”Jeg vil gerne nævne en barriere, som jeg oplever nu, som jeg ikke har oplevet før
og som jeg ser som et stort problem, i hvert fald for min måde at skulle fremme
medbestemmelse på. Det er simpelthen rummeligheden i folkeskolen.”
• at eleverne skal have en vis viden før de kan være medbestemmende på nogle forhold
• at alle elever ikke ønsker indflydelse og medbestemmelse
Indvendingerne om alder og evner peger på nødvendigheden af at arbejde med differentieret
elevmedbestemmelse, slåedes at eleverne i varierende grad har indflydelse. Indflydelse og
medbestemmelse må altid afpasses den konkrete kontekst. Men såfremt det drejer sig om
elevhandlinger (der pr. definition skal være elevbestemte) og dermed ikke kan gradbøjes, giver
det vanskeligheder. Det kan i denne forbindelse overvejes om en progressions tænkning i
forhold til handlekompetence begrebet og dermed medbestemmelsen kan afhjælpe disse
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Se desuden afsnittet om ’Kulturelle udviklinger på organisationsniveau på skolerne.
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problemer. Flere lærere har undervejs i projektet også haft erfaringer med, at traditionelt ikkeboglige elever har haft stort udbytte af en konkret og handleorienteret undervisning. Hvorvidt en
sådan undervisning er en udfordring for specialundervisnings elever vil afhænge af de
forskellige vanskeligheder, denne gruppe børn har.
I forhold til elevernes behov for en vis viden før de kan være medbestemmende er det ikke
problematisk at tænke forskellige undervisningsforløb med meget varierede grader af
medbestemmelse: et lærerstyret forløb kan godt bruges som en optakt til et meget selvstyrende
elevforløb.96
Det forhold, at ikke alle elever ønsker indflydelse er læreren nødt til at udfordre for at leve op til
folkeskolelovens intentioner.
Lovbestemte rammer for medbestemmelsen, lærerne siger:
• at de lovmæssige rammer sætter grænser for elevmedbestemmelsen, ex. kan elevernes

umiddelbare interesser og ønsker være i modstrid med intentioner i eksempelvis faghæftet
for sundheds- og seksualundervisning.

Denne indvending er et eksempel på det pædagogiske dilemma, man som underviser og
opdrager i nogle tilfælde vil stå overfor. Her må læreren gøre sig klart, hvilke grænser det
pædagogiske ansvar som lærer pålægger hende og tydeliggøre dem for eleverne.
Indirekte og usynlig indflydelse, lærerne siger:
• at eleverne ikke altid ved at de har haft indflydelse, når de ifølge lærerne har været meget

medbestemmende

Den form for indflydelse kan være vigtig for elevernes motivation (lærernes har taget
udgangspunkt i deres interesser), men som demokratisk erfaring er det ikke en læreproces på
linie med DSFS’s intentioner. Her må læreren som minimum arbejde på at tydeliggøre sine
overvejelser for eleverne, så de bliver medvidende. Og hvor det er muligt, åbenlyst give
eleverne mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.
Lærerkompetencer, lærerne siger:
• at en lærer skal give afkald på kontrol og skal kunne tåle kaos, hvis eleverne skal have øget

medbestemmelse. Det kræver en vis erfaring af læreren.

Her ligger en udfordring af de lidt større, da læreren netop skal håndtere at være i det
komplekse felt mellem ansvarlighed overfor ex. loven effektivitet i forhold til at nå trinmål, fælles
mål og så elevernes ideer, undersøgende og famlende forsøg, der måske tager længere tid end
en plan udtænkt af læreren. I disse år med indførelse af nationale test vil læreren i endnu højere
grad blive underlagt et ydre pres for at være effektiv og nå bestemte mål, hvilket kan være et
pres imod elevernes indflydelse og ideer. Denne bekymring udtrykker en skoleleder også:
”Jeg synes ikke det spiller godt sammen fordi at når man snakker om større faglighed så er det
jo tit sådan at det der med elvemedbestemmelse det kommer i anden række for vi har jo nogle
krav til os lærere. Vi har en eller anden test vi skal bestå og så må vi jo give køb på
diskussioner med børnene om medbestemmelse. Så kommer vi tilbage til den oplyste
enevælde igen ikke.”
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For yderligere inspiration se ex. ’Projekthåndtag’ af Frode Boye Andersen, Kroghs Forlag, 2002.
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Det kunne være, at kun en modig (og erfaren)97 lærer tør holde fast i vigtigheden af
elevmedbestemmelse. Det kan være nødvendigt, at skolen som organisation bakker op om
fordringen (at det fremhæves i skoleplaner osv.) og derigennem give lærerne lysten til at holde
fast.

2.2.6.2 Betingelser som virker fremmende for udfoldelsen af
elevmedbestemmelse i skolen
Ligeså vel som det kan være en anbefaling at forholde sig til de vanskeligheder, lærerne og
skolelederne har mødt undervejs i projektet, er det en anbefaling at fastholde og forstørre de
betingelser, som har virket fremmende på udfoldelsen af medbestemmelse i skolen.
Her giver en samlet opsummering af de fremmende undervisningsmæssige betingelser
følgende billede:
Det er en fremmende undervisning, hvis den tager udgangspunkt i elevernes ønsker, har fokus
på deres erfaringer, er emne, tema – eller projektorienteret og har fokus på elevernes visioner.
Læreren i denne undervisning bør have en høj faglighed, et stort engagement og gode
kommunikative kompetencer (lytte og spørge). Eleverne skal lære at lytte til andre og begrunde
egne synspunkter, ligesom læringsmiljøet i klassen er undersøgende og eksperimenterende. En
undervisning, der giver plads til en høj grad af elevmedbestemmelse, øger ifølge lærernes
praktiske erfaringer, elevernes motivation og engagement, ligesom det øger elevernes faglige
udbytte. En handleorienteret undervisning giver eleverne tiltro til, at de selv kan være med til at
forandre og forbedre forhold vedrørende sundhed.
Konsulenterne fremhæver yderligere, at det virker fremmende, hvis lærerne har tilegnet til de
forskellige begrundelser for elevmedbestemmelse, da de så vil forstå, det ikke er spild af tid,
men en nødvendig del af undervisningen: ”Der er en vigtig sammenhæng mellem begrundelsen
for at bruge elevmedbestemmelse og så praksis.” Her er det en anbefaling i højere grad at
inddrage alle fire begrundelser aktivt i arbejdet med øget elevmedbestemmelse. Jo flere
relevante begrundelser og sammenhænge, jo sværere bliver det at komme udenom
medbestemmelsen som præmis, ligesom det vil øge mulighederne for lærernes forståelse
herfor.
Et velfungerende elevråd kan virke fremmende, ligesom skoleledernes og kollegers positive
opbakning kan være en hjælp til at øge elvemedbestemmelsen i undervisningen. Det betyder
en fælles prioritering ses som en nyttig hjælp.

2.2.6.3 Fremadrettede perspektiver
Da lærerne og skolelederne i Sønderjyllands amt i det hele taget har stor forståelse for
elevernes medbestemmelse i undervisningen og i skolens styrelse. De deltagende lærere
praktiserer dette på et højt niveau – her er tale om forankring i praksis. Her er for os at se den
største udfordring at arbejde med i højere grad at italesætte praksis med eleverne, så
tydeligheden omkring elevernes medbestemmelse bliver klarere for eleverne og samtidig mere
gennemgående medtænkt i det daglige samarbejde.
På et holdningsmæssigt plan har forståelsen for vigtigheden af elevmedbestemmelse spredt sig
til de lærere, som har et stort kendskab til DSFS, men vanskeligere ved at praktisere dette på
samme høje niveau, går vores anbefalinger primært på forhold, der kan kvalificere
praktiseringen blandt lærerne generelt. Der kan med fordel arbejdes videre med:
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Noget tyder på dette, se afsnittet om elevhandlinger.
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1. En yderligere udvikling af planlægningsmodellen, der medtænker elevmedbestemmelse i de
relevante didaktiske kategorier med plads til meget varierende grader af elevindflydelse
afstemt efter den konkrete kontekst – en slags differentieret elevmedbestemmelse.
Planlægningsmodellen forholder sig på et overordnet plan til vigtige beslutninger i forhold til
handleorienteret undervisning, der kunne udvikles en model, som i højere grad var rettet
mod undervisningen og eksempelvis også opfordrede lærerne til at overveje elevernes
indflydelse i forbindelse med arbejdsformer, konkret stofvalg, samarbejdsrelationer, produkt,
varighed m.m. Og dernæst vil en yderligere udbredelse af modellen og hvordan man bruger
denne også være nyttig.
2. En udvikling af lærernes tydelighed omkring rammer for medbestemmelse og
beslutningsprocesserne i planlægning – og gennemførelse af undervisning. Lærerne kan
opfordres til altid at overveje, hvordan de vil tydeliggøre de valg, de har truffet vedrørende
undervisningen for eleverne. Et minimumsniveau kan være elevernes medvidenhed i
undervisningens valg og et maksimalt niveau er elvernes suveræne selvbestemmelse
(indenfor lovens rammer). Dette område er også udpeget af konsulenterne: ”det kunne jo
være spændende at kigge på om den her begrebsramme, som vi nu arbejder udfra for tiden,
at italesætte den og sige, hvad vi gør.” Her kan det anbefales at tilbyde konsulent til lærere,
som ønsker at arbejde med at udvikle deres praksis – og vel at mærke gerne en hjælp, som
når helt ud i undervisningsrummet i form af coaching og vejledning.
3. At bruge ordet samarbejde i tilknytning til medbestemmelse. En ensidig fokusering på
medbestemmelse medfører et stort fokus på beslutningsprocesser, og skygger samtidig for
den løbende indflydelse gennem hele undervisningsprocessen. Det medfører også en
primært individorienteret forståelse, hvor den enkelte er udgangspunktet og
omdrejningspunktet, mens et øget brug af ordet samarbejde lægger vægt på fællesskabet og
gruppen. I et samarbejde må alle deltagere have ret til at ytre sig og komme med forslag,
ligesom det må forventes at alle kan blive bedt om at ændre på noget (også læreren). Et
samarbejde er med andre ord åbent og løbende til forhandling og på den måde noget, man
aktivt må forholde sig til gennem hele undervisningsprocessen.
4. Der kan ved kommunale og amtslige tiltag lægges op til en høj grad af inddragelse af
eleverne gennem elevrådene, ligesom kommunen gennem formulering af de kommunale
læseplaner kan vægte forhold af betydning for medbestemmelsen, ex. at skolerne forholder
sig til dette i skoleplaner o.lign., da der ser ud til at være en positiv vekselvirkning mellem
øget elevdemokrati og øget elevmedbestemmelse i undervisningen.
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2.3 Sundhedsfagligt indhold
2.3.1 Introduktion
At bestemme et fags faglige indhold er en øvelse, der kan bringe mange overvejelser i spil. På
ministerielt plan foregår der for eksempel for tiden et arbejde med at bestemme en række fags
’kernefaglighed’98. I dette arbejde forsøger man at bestemme det faglige indhold i fagene i form
af en række kompetencer. Et signal om, at spørgsmålet tillægges betydning helt aktuelt i den
skolepolitiske debat.
Der er tilsyneladende en opfattelse i tiden, der går i retning af, både at det er vigtigt at
bestemme, hvad faglighed er, og at det er vigtigt at øge fagligheden – måske er den første
opfattelse foranlediget af den anden. Man skal nemlig ikke ret langt ind i drøftelser af
fænomenet ´faglighed´ før spørgsmålet om, hvordan faglighed forstås og kan forstås melder
sig99.
Op gennem tiderne har spørgsmålet om bestemmelsen af fagenes og skolens indhold generelt
været et centralt spørgsmål i didaktikken. Didaktikken beskæftiger sig blandt andet med
spørgsmål som: Skal og kan indholdet bestemmes som noget bestemt stof, for eksempel en
bestemt række af tekster, som eleverne skal møde i undervisningen? Eller skal det faglige
indhold i højere grad bestemmes som den måde, hvorpå eleverne bearbejder et stofområde?
(for eksempel via produktion i værksteder, forandrende handlinger, oplevelser, selvstændig
vidensøgning etc.?). Eller skal et fags faglige indhold i højere grad bestemmes som dét, der
udvikles i eleverne – deres kompetencer?
Lovteksten for sundhedsundervisningen og dermed det faglige indhold i dette fag er formuleret i
faghæfte 21. Et faghæfte der er revideret i slutningen af projektperioden (til fælles- og trinmål),
hvorfor projektet sådan set har arbejdet under to forskellige lovtekster. De to tekster er dog ikke
væsensforskellige.
Af faghæfte 21 fremgår det, at sundhedsundervisningen baserer sig på en faglig
indholdsforståelse, der både prøver at indkredse et bestemt stofområde – en række
genstandfelter i form af en række temaer (ni), og måder hvorpå disse temaer skal bearbejdes af
eleverne. Disse måder bliver betegnet ”de tre faglige synsvinkler” eller blot ”de faglige
synsvinkler”. De er: ”undersøgelse og betydning, visioner og alternativer, handling og
forandring”. Den faglige indholdsforståelse i faghæftet rummer også kompetencetænkningen.
Det betones nemlig, at eleverne skal udvikle kompetencer – her samlet i begrebet
handlekompetence. Her knyttes målet for undervisningen således meget tæt sammen med den
faglige indholdsforståelse. Forståelsen af indholdsbegrebet som kompetencer, kan måske
udtrykkes således: ”Når eleverne udvikler handlekompetence er indholdet i
sundhedsundervisningen fagligt”.
Den juridiske ramme for og bestemmelse af genstanden sundhedsfagligt indhold er således
ganske kompleks. Det er dog nærliggende at tolke faghæftets tekst vedrørende sundhedsfagligt
indhold i retning af en betoning af måder, hvorpå et givent tema/indhold skal bearbejdes af
eleverne. I den nye læseplan angives det således tydeligt, hvorledes forskellige temaer til
enhver tid på alle klassetrin skal behandles via de tre faglige synsvinkler (trinmål).
98

Se www.uvm.dk
Se for eksempel tidsskriftet KVAN, nr. 60, årg. 2001, årg 21: ”Faglighed”, Kristensen, H.J. og Schnack, K.:
”Faglighed og undervisning” Gld. Udd. samt Kristensen, H.J. ”Pædagogik – teori og praksis” Gld. 1991, s. 71
99

113

At der snarere er tale om en opfattelse af fagligt indhold som værende måder at arbejde på (i
form af nogle bestemte spørgsmål, der stilles til et givent tema) end som værende elevernes
møde med et klart afgrænset indhold/stofområde underbygges yderligere og bliver tydeligt i
vejledningsafsnittet faghæfte 21 (både ny og gammel udgave). Her betones det nemlig, at hele
området samles i en bestemt opfattelse af sundhed: ”Sundhedsbegrebet er fællesnævneren”
(Vejledningen både ny og gammel udgave). Det hedder således:
”Det brede og positive sundhedsbegreb er ganske enkelt forudsætningen for at forstå
faghæftets ideer. (…) alle læseplanens emner giver mulighed for at tilgodese formålet med det
obligatoriske emne, netop fordi det brede og positive sundhedsbegreb udgør grundlaget for
formålet.”
I bearbejdningen af et givet emne/indholdsområder skal lærerne således bestræbe sig på at
belyse emnet på nogle bestemte måder – ud fra nogle bestemte synsvinkler. Disse synsvinkler
forstås henholdsvis som det positive (fravær af sygdom og trivsel) og det brede (livsstil og
levevilkår) aspekt i forståelsen af sundhedsområdet.
Forståelsen af det faglige indhold i sundhedsundervisningen synes således først og fremmest at
kunne udtrykkes således: I det omfang et givet emne/en given problemstilling kan bearbejdes
via de faglige synsvinkler og inddrage spørgsmål om fravær af sygdom og tilstedeværelse af
trivsel samt påvirkninger fra livsstil og levevilkår, da er der tale om sundhedsfagligt indhold.
Forståelsen af fagligt indhold må således siges at være ikke blot kompleks men også meget
omfattende. Betydelige dele af elevernes liv og omverden kan inddrages som fagligt relevant
indhold i sundhedsundervisningen.
I bogen ”Didaktik og kognition”100 diskuterer Per Fibæk Laursen (PFL) blandt andet, hvorledes
et fags indhold kan afgrænses og defineres hensigtsmæssigt – herunder hvilke overordnede
kriterier et fags indhold med fordel kan honorere. PFL taler om, at afgræsningen og strukturen i
et fags indhold er hensigtsmæssig, hvis indholdet dels har en klar identitet, dels er fleksibel. Det
vil sige, at fagets indhold på én gang forholdsvist nemt lader sig afgrænse i forhold til andre fags
indhold, men samtidigt åbner op for – ”ikke forhindrer, at man dyrker grænseområder”101 til
andre fag eller vidensområder. Indholdet i sundhedsundervisningen, som det er defineret i
faghæfte 21 honorerer i den grad det ene af disse to kriterier – det åbner i vid udstrækning op
for, at en mængde andre faglige tilgange kan komme i spil. Hvorvidt faghæftets
indholdsafgrænsning også repræsenterer en adækvat tydelig afgrænsning kan diskuteres.
Spørgsmålet kan allerede her rejses som et opmærksomhedsfelt, der vil blive taget op igen
løbende i det følgende og i evalueringens fremadrettede anbefalinger vedrørende denne
genstand.

2.3.2 Hensigten med evalueringen af
sundhedsfagligt indhold
Formålet med evaluering af genstanden sundhedsfagligt indhold er at give et billede af,
hvorledes projektet bidrager til nærmere forståelse af dette fænomen, herunder hvorledes
forståelsen udvikler sig op gennem projektperioden.
Det er desuden hensigten at indfange i hvilket omfang og ud fra hvilke forståelser det
sundhedsfaglige indhold har været placeret i projektets indsats og aktiviteter i bred forstand.
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Fremmende og hæmmende betingelser for læreres bestræbelser på at arbejde med et
sundhedsfagligt indhold belyses også.
Endelig forsøges det indfanget, hvilken indvirkning arbejdet med sundhedsfagligt indhold har på
elevernes udvikling af handlekompetence.
I det følgende gøres der nærmere rede for evalueringens forståelse af begrebet sundhedsfagligt
indhold og herefter følger en redegørelse for den empiriske undersøgelse af genstanden og
resultaterne heraf. Kapitlet afsluttes med angivelse af en række fremadrettede perspektiver.

2.3.3 Evalueringens forståelse af genstanden
Evalueringsprojektet baserer sig på en forståelse af sundhedsfagligt indhold, som det kommer
til udtryk i ovenstående introduktion. Der er tale om sundhedsfagligt indhold, når
undervisningens indhold kan begrundes ud fra og relateres til:
• De indholdsmæssige temaer, som de er angivet i faghæfte 21
• De tre faglige synsvinkler
• Det brede og positive sundhedsbegreb
Der er således tale om et ganske omfattende og komplekst begreb, hvilket i sig selv
vanskeliggør evalueringen af den pågældende genstand. Et andet forhold, som evalueringen
ikke tager højde for, men blot kan rejse som et opmærksomhedsfelt, kan formuleres via
spørgsmålet: ”I hvilken grad lever et givet undervisningsforløb op til kravet om sundhedsfagligt
indhold?”. I kraft af begrebets bredde og kompleksitet kan man som underviser forholdsvist
nemt ’ramme ind i feltet, sundhedsfagligt indhold’ og i den forstand honorere kravet om
sundhedsfagligt indhold. Det kan måske ligefrem hævdes, at det er nemmere at ramme inden
for feltet end uden for? Til gengæld rejser der sig som nævnt et spændende opmærksomhedsog diskussionsområde, der går på, om alle forløb skal rumme alle tre faglige synsvinkler og alle
aspekter af det brede og positive sundhedsbegreb, for at det kan hævdes, at kravet om
sundhedsfagligt indhold er tilgodeset? I hvilken grad er kravet om sundhedsfagligt indhold for
eksempel tilgodeset, hvis der blot er arbejdet med én faglig synsvinkel og ét af aspekt af det
brede og positive sundhedsbegreb?
Som nævnt kan disse spørgsmål blot rejses – men evalueringen forholder sig ikke nærmere til
dem.

2.3.4 Evalueringens valg af variable
I forlængelse af ovenstående er der i evalueringen af genstanden sundhedsfagligt indhold
blevet arbejdet ud fra en række temaer og dertilhørende variable i evalueringen. Disse gøres
der rede for i det følgende og denne redegørelse efterfølges af en skematisk oversigt over disse
temaer og variable.
Følgende fire temaer har været anvendt:
•
•
•
•

Sundhedsfagligt indhold som begreb
Muligt elevudbytte
Undervisningsmæssige betingelser for lærernes arbejde med sundhedsfagligt indhold
Organisatoriske betingelser for lærernes arbejde med sundhedsfagligt indhold

115

Til hver af disse temaer har der været arbejdet ud fra en række variable.
Temaet sundhedsfagligt indhold som begreb er blevet operationaliseret til variablerne:
Begrebets udvikling gennem projektperioden, lærernes erfaring med at gennemføre forløb,
lærernes holdning til den sundhedsfaglige dimension, typer af forståelser af sundhedsfagligt
indhold.
Temaet muligt elevudbytte er blevet operationaliseret til variablerne: Elevernes udvikling af
forståelse for vilkår og værdier med betydning for sundhed og forståelse for sammenhænge
mellem miljø og sundhed. Elevernes udvikling på det personlige plan og elevernes udvikling af
forudsætninger for kritisk stillingtagen og handling. HBSC-undersøgelsens variable.
Temaet undervisningsmæssige betingelser er blevet operationaliseret til variablerne: Lærernes
situation herunder deres faghæftekendskab, holdning til arbejdet med sundhed og effekter på
kompetencer via projektet. Inddragelse af eleverfaringer i undervisningen. Arbejdet med
elevernes visioner. Samarbejde med lokalsamfund og sundhedspersonale samt elevernes
udvikling af handlemuligheder og erfaringer med handlinger og medbestemmelse.
Temaet organisatoriske betingelser er blevet operationaliseret til variablerne: Samarbejde med
kontaktlærer. Lederholdning og sundhedens placering i skoledokumenter.
Evalueringens valg af temaer og variabler er gengivet skematisk i figur 2.3.4.a:
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Figur 2.3.4.a: Undersøgelsens variable (elevhandlinger)
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2.3.5 Den empiriske undersøgelse af
’sundhedsfagligt indhold’ i projekt DSFS
2.3.5.1 Redegørelse for projektets forståelse af evalueringsgenstanden
sundhedsfagligt indhold og udviklingen af denne forståelse i løbet af
projektet
Det skal indledningsvist gøres klart, at der i projektet anvendes en række begreber synonymt med
sundhedsfagligt indhold. Disse er: Sundhedsfagligt indhold, sundhedsfaglig dimension,
sundhedsfaglighed, faglighed eller blot indhold. Når der i det følgende refereres til begrebet
sundhedsfagligt indhold, har et eller flere af disse begreber være anvendt i projektet.
I projekt DSFS i Sønderjyllands Amt anvendes begrebet sundhedsfagligt indhold i en række
sammenhænge gennem hele det tiårige forløb. Visse steder betones denne del af projektet
ligefrem. Det sker blandt andet i strategiplan for 00-05. Her hedder det s. 4 i målsætningen som
det første, at målet er:
• ”En kvalitetsudvikling af sundhedsundervisningen med et sundhedsfagligt indhold”
(understreget v. evaluator).
Der er tale om en tilføjelse til tidligere formuleringer om projektets mål. At kvalitetsudvikle
sundhedsundervisningen med dette særlige fokus på det sundhedsfaglige indhold har ikke tidligere
i projektet været formuleret på denne måde. Det har dog ikke været muligt at finde en samlet
udfoldelse af projektets forståelse af netop dette begreb og satsningsområde. Ej heller i denne
strategiplan. I strategiplanen er der angivet en række ”temaer”, som de deltagende skoler skal
vælge imellem med henblik på at have et fokus. Sundhedsfagligt indhold indgår ikke her som et
særskilt tema, der kan fokuseres på. Hvorfor ikke, når nu sundhedsfagligt indhold er udpeget som
et særligt målområde, kunne man så spørge? Måske fordi projektet rummer en meget kompleks og
bred tilgang til forståelsen af begrebet sundhedsfagligt indhold? En tilgang, der gør det muligt at
hævde, at alle de seks valgte fokusområder i den pågældende strategiplan kan tolkes som et
forsøg på at fokusere på styrkelse af det sundhedsfaglige indhold. I forbindelse med betoningen af
behovet for sundhedsfagligt indhold hedder det for eksempel i strategiplanen, at der sigtes mod
”en opstramning af fagligheden, således at de valgte projekter og undervisningsforløb relateres til
et begreb om sundhed (bredt og positivt). I forbindelse med denne faglighed indgår social ulighed i
sundhed ” som et væsentligt tema…”.
Sundhedsfagligt indhold knyttes altså her sammen med nogle bestemte aspekter og synsvinkler,
der skal i spil: De brede og positive aspekter i sundhedsbegrebet og ydermere tematikken omkring
ulighed.
Det er således muligt at identificere en række delaspekter af området sundhedsfagligt indhold, som
projektet udvikler og formulerer sig omkring gennem hele forløbet. Disse fund vil der blive gjort
rede for i det følgende. De forskellige delaspekter, som projektet efterhånden lægger ind i
forståelsen af begrebet sundhedsfagligt indhold (uden på noget tidspunkt selv at formulere sig
samlet om disse i forhold til begrebet sundhedsfagligt indhold), kan inddeles i tre kategorier:
• aspekter og vidensområder
• måder at bearbejde emner på
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• samarbejde med sundhedsfagligt personale.
Der gøres kort rede for hver af disse kategorier i det følgende

2.3.5.2 Kategori 1: Vedrørende aspekter og vidensområder
Der skal her indledningsvist henvises til, at projektet i sit udgangspunkt er meget bredt orienteret i
forhold til hvilke vidensområder, der kan inddrages i forhold til fænomenet sundhed. Nedenstående
citat fra artikel af Bjarne B. Jensen i materialebog 1102 illustrerer ganske godt, hvor omfattende det
sundhedsfaglige indhold tænkes i projektet - forstået som hvilke genstandsområder, der kan
inddrages i sundhedsundervisningen som indhold. Bjarne B. Jensen er i artiklen inde på, at
eksperternes magt i forhold til at definere sundhed bør begrænses og påpeger i den
sammenhæng, at bevægelsen fra det negative til det positive sundhedsbegreb medfører at:
”Èn af de største udfordringer i forbindelse med udvidelsen af sundhedsdefinitionen består i at
holde fast i den subjektive dimension. Med andre ord må det sikres, at elevernes egne opfattelser
af indholdet i det gode liv tages alvorligt og kommer til at præge undervisningen. For sker der i
stedet det, at sundhed på den ene side udvides til at omfatte stort set alle livets
områder,(understregning v. evaluator) samtidig med at eksperterne fortsætter med at tage patent
på, hvad sundhed er, og hvordan det sunde liv skal leves, så er der næsten lagt op til en
kriminalisering af hele vores liv. Nu skal vi ikke kun have at vide, hvordan vi skal leve for at undgå
sygdom, men også hvordan vi skal leve for at have det godt: Denne risiko for sundhedsfascisme
må tages alvorligt ved arbejdet med den positive sundhedsdefinition”.
Tankegangen, som den kommer til udtryk i dette citat, er altså - for så vidt angår indkredsning af
det sundhedsfaglige indhold/genstandsområder - , at sundhed angår ”stort set alle livets områder”.
Sundhedsundervisningens mulige indhold er set i dette lys ganske omfattende.
Via især evalueringens dokumentanalyse har det dog været muligt at identificere tre forskellige
eksempler på, at projektet forstår fænomenet det sundhedsfaglige indhold som nogle bestemte
aspekter og vidensområder indenfor området sundhed. Der er tale om projektets sundhedsbegreb,
projektets betoning af handleorienteret viden og projektets betoning af ulighedsproblematikken
som et særligt aspekt. Dette vil der blive gjort nærmere rede for i det følgende.
Sundhedsbegrebet
Til denne kategori hører projektets ide om, at emner skal belyses på baggrund af det brede og
positive sundhedsbegreb. Dette indebærer at et givet tema i sundhedsundervisningen skal belyses
ud fra, dels hvad sundheden rummer (fravær af sygdom og tilstedeværelse af trivsel), dels hvad
der påvirker sundheden (både livsstil og levevilkår). Sundhedsbegrebet i denne forståelse som
bestemmende for projektets begreb om indhold i sundhedsundervisningen bliver fastholdt gennem
hele projektet og formuleres allerede i ”Materialebog 93-94”, DLH. Det er som nævnt også denne
forståelse, der kommer til udtryk i faghæfte 21: ”Det brede og positive sundhedsbegreb er ganske
enkelt forudsætningen for at forstå faghæftets ideer”103.
Selvom sundhedsbegrebet på denne måde udpeger nogle bestemte områder, som tilhørende det
sundhedsfaglige indhold, er der dog stadig tale om en særdeles omfattende tilgang til
sundhedsundervisningens indholdsmæssige muligheder. Tages der således afsæt i det positive og
brede sundhedsbegreb i en bestemmelse af sundhedsundervisningens indhold kan nemlig alle
forhold, der af deltagerne opleves som værende et spørgsmål om sygdom og trivsel, samt alle
102
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livsstils- og levevilkårsforhold, der påvirker disse oplevelser, betragtes som indhold i
sundhedsundervisningen. Et sundhedsfagligt indhold i sundhedsundervisningen, der baserer sig
på dette positive og brede sundhedsbegreb anviser snarere veje til muligheder for indhold end
grænser for undervisningens faglige indhold.
Handleorienteret viden
Yderligere nuancering af sundhedsundervisningens vidensområder/indhold kommer i spil i 4.
projektår med inddragelse af Bjarne Bruun Jensens arbejdspapir ”Sundhedsundervisningens
faglighed”104. Dette papir og denne model forsøger at tydeliggøre, hvorledes
sundhedsundervisningens orientering mod elevernes handling er bestemmende for de
vidensområder inden for det sundhedsmæssige område, som undervisningen skal rumme.
Sundhedsundervisningens orientering mod elevernes handling så at sige bestemmer en række
særlige vidensområder og spørgsmål, som undervisningens indhold skal omfatte. Det drejer sig
om: 1. Viden om temaets/problemets omfang, 2. Viden om årsager til problemet, 3. Viden om
alternativer til gældende praksis, 4. Viden om løsningsstrategier.
Igen er der tale om en række specifikke vidensområder forstået som, synsvinkler og spørgsmål,
hvormed de valgte temaer skal bearbejdes i undervisningen – her med henblik på at kvalificere
elevernes handlinger.
Sammenhængen mellem viden og handling kommer dog også til udtryk allerede i 93/94 i
materialebog 1. Her viser Hans Levin Hansen for eksempel, hvorledes elevernes handlinger i sig
selv kan være et vigtigt bidrag til elevernes vidensudvikling – og dermed indholdet i
sundhedsundervisningen. HLH taler om, at handleerfaringer både kan betyde ”en
erfaringsudvidelse i forhold til de forudgående erfaringer” og er der konflikter i forståelser og
erfaringer må de ”klarlægges, diskuteres og bearbejdes”. Handling i sundhedsundervisningen kan
således også betragtes som indhold i sundhedsundervisningen – handling er en måde at arbejde
med og skabe indhold på (og vice versa).
Ulighed som indhold
Endelig bliver en ganske bestemt problematik/vidensområde inden for det sundhedsfaglige område
fremhævet som et indholdsaspekt i sundhedsundervisningen i ”Strategiplan 00-05” bilag 4. Det
drejer sig om ulighed. Det fastlægges her, at et af:
”Målene med at beskæftige sig med social ulighed i sundhed bør være at udvikle
sundhedsundervisning på de sundhedsfremmende skoler, således at et væsentligt
indholdselement bliver social ulighed”
Projektet vælger tilsyneladende her at fokusere på et ganske bestemt indholdsområde i
sundhedsundervisning. Hvorvidt denne fokusering også er tænkt som et led i at styrke det
sundhedsfaglige indholdsaspekt fremgår ikke eksplicit.
Alle de ovenfor nævnte aspekter/vidensområder kan betragtes som projektets arbejde med at
præcisere og udfolde begrebet sundhedsfagligt indhold og set fra evaluators synsvinkel, hører de
alle til samme kategori, idet de alle forsøger at bringe bestemte videnområder i spil. Vel at mærke
vidensområder, som er indkredset med meget vide grænser.
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En anden kategori der arbejdes med, drejer sig i højere grad om måder at arbejde med givne
emner på. Disse vil der blive gjort rede for i det følgende.

2.3.5.3 Kategori 2: Måder at bearbejde emner på
Ud over ovennævnte bestræbelser på at nuancere vidensområderne i sundhedsundervisningen,
arbejdes der som nævnt også i projektet med bestemmelser af måder (flere steder i dokumenterne
formuleret som ”værdier for sundhedsundervisningen”), hvorpå denne viden kan bestemmes og
opnås. Det drejer sig om de faglige synsvinkler, princippet om elevmedbestemmelse, samt
samarbejde med lokalsamfundet og handling (vedrørende handling se også lige ovenfor). Disse vil
der blive gjort nærmere rede for i det følgende.
De faglige synsvinkler
Disse vil kun i begrænset omfang blive præsenteret i det følgende105. De faglige synsvinkler kan
fremhæves som et væsentligt aspekt i projektets forståelse af sundhedsundervisningens indhold
og elevernes kundskabsudvikling. Eleverne skal arbejde med temaer og problemstillinger på nogle
ganske bestemte måder. Eleverne skal:
• Undersøge det pågældende emne
• Udvikle visioner og alternativer vedrørende det pågældende emne
• Handle og forandre i forhold til det pågældende emne
Det står helt centralt, at sundhedsundervisningen bearbejder de valgte temaer ud fra disse tre
faglige synsvinkler.
Selve forståelsen af disse synsvinkler ser ikke ud til at ændre sig gennem forløbet. Til gengæld
giver erfaringerne anledning til følgende overvejelser fra konsulenternes side i statusrapport for 4.
år (s. 8-9):
”De faglige synsvinkler (..) anvendes (for det meste) kronologisk eller i faser begyndende med
indsigt og vidensfase, efterfulgt af en visionsfase og afsluttende med en handlefase. Det viser sig
dog, at der bruges forholdsvis megen energi på den første fase, mens visionsfasen bliver tynd, i
nogle tilfælde helt sprunget over, handlefasen er medtænkt, men det er ikke altid den bliver nået.
Vægten på indsigt og vidensfasen, er med til at sikre en sundhedsfaglig dimension i
undervisningsforløbene. Viden hentes hovedsagelig fra opslagsværker, faglige eksperter udefra,
lærerbøger m.v.
De faglige synsvinkler fastholdes som et hjælpemiddel, men kan videreudvikles, f.eks. med
underspørgsmål.
Eleverne bør være kendt med de faglige synsvinkler for at kunne anvende dem kontinuerligt i
arbejdsprocessen”.
Det er interessant, at den ”sundhedsfaglige dimension” her tilsyneladende primært knyttes til
undersøgelsesfasen i de tre faglige synsvinkler, jævnfør udsagnet: ”Vægten på indsigt og
vidensfasen er med til at sikre en sundhedsfaglig dimension i undervisningsforløbene”. Udsagnet
stemmer på sin vis ikke sammen med projektets implicitte forståelse af, at eleverne udvikler
sundhedsfaglig viden ved at bruge alle tre faglige synsvinkler.
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Måske er denne tilsyneladende indre modsigelse baggrunden for, at der i samme projektår
udvikles et ønske om at præcisere sammenhængen mellem elevernes handlinger og fagligt
indhold i sundhedsundervisningen? (se ovenfor om handleorienteret viden).
Det er også interessant, at der med disse udsagn om brugen af de faglige synsvinkler, åbnes for
en drøftelse af i, hvilken grad en given undervisning honorerer kravet om sundhedsfagligt indhold
(jf. introduktionen til fænomenet sundhedsfagligt indhold ovenfor). Det diskuteres, hvorvidt de
faglige synsvinkler kan betragtes som en kronologi og anvendes i en bestemt progression eller om
de faglige synsvinkler kan anvendes mere ´samtidigt´ i et forløb.
Elevmedbestemmelse
Ved fastlæggelsen af sundhedsundervisningens indhold fremhæves det væsentlige i at
samarbejde med eleverne herom. Det hedder f.eks. således i statusrapport for 2. år (s. 2):
”Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes virkelighed, deres opfattelse af sundhed,
visioner og engagement”. Og dette gentages blandt andet i flere af statusrapporternes
indledninger.
I Inspirationshefte 3: ”Forankring af den sundhedsfremmende skole”, 2000 (bl.a. s. 11) fremstår
”ung til ung” metoden som særligt understøttende for elevmedbestemmelsesaspektet – eller som
en variant heraf. Se yderligere om elevmedbestemmelse i afsnittet herom. Her er det blot
væsentligt at fremhæve projektets sammenkædning af fagligt indhold med princippet om
elevmedbestemmelse, som en måde at sikre kvalitet i det sundhedsfagligt indhold på. Jævnfør
også betoningen af den positive dimension i sundhedsbegrebet ovenfor. Den positive dimension i
sundhedsbegrebet (trivsel) indebærer en stærk subjektivitet i fastlæggelsen af, hvad sundhed er
og handler om, hvorfor det sundhedsfaglige indhold i sundhedsundervisningen i sagens natur også
må bestemmes og afgrænses af de involverede parter – her først og fremmest eleverne selv.
Samarbejde med lokalsamfund og autentisk indhold
Projektets forståelse af det sundhedsfaglige indhold foranlediger også inddragelse af
lokalsamfundet106. Behovet for dette samarbejde skal ses i nær tilknytning til dels projektets
prioritering af indholdets autencitet – elevernes virkelighed -, dels det handleorienterede aspekt.
Hertil kommer, at projektet også repræsenterer et skolesyn, hvor skolen tillægges en væsentligt
rolle i forhold til at sætte sundhed på dagsordenen ikke blot i skolen men også i skolens
omgivelser.
Endelig skal orienteringen mod samarbejdet med lokalsamfundet også ses i lyset af projektets
forståelse af sundhed som værende ikke blot et spørgsmål om livsstil men også levevilkår.
Således bliver også projektets orientering mod samarbejde med lokalsamfund knyttet til
forståelsen af sundhedsfagligt indhold – en måde at bearbejde et givent emne på.

2.3.5.4 Kategori 3: Samarbejde med sundhedsfagligt personale
Denne tredje kategori af forståelser af, hvorledes sundhedsfagligt indhold sikres, og hvorledes
sundhedsfagligt indhold kan forstås rummer projektet tilsyneladende også. Fra projektets start er
man således optaget af et tæt samarbejde mellem sundhedspersonale og undervisere og elever.
Der etableres sundhedsråd, der indgår sundhedsfagligt personale i styregruppen, og der etableres
samarbejde mellem CVU-konsulenter og amtets sundhedsfaglige personale i 4. projektår. Dette
tiltag omtales således i statusrapport 4.år (s. 11):
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”For at styrke sundhedsdimensionen i undervisning har det været vigtigt at konsulenterne selv får
styrket deres sundhedsfaglige kompetence. Der er derfor etableret formelt samarbejde mellem
amtets sundhedsafdeling og konsulenterne……”
Sundhedsfaglighed – sundhedsfagligt indhold knyttes som det ses i denne forståelse tæt til
gruppen af sundhedsfagligt personale.
Nærmere præcisering af, hvad denne tilgang til bestemmelse af og kvalificering af sundhedsfagligt
indhold rummer er ikke udfoldet i projektet.

2.3.5.5 Sammenfattende om de tre kategorier af forståelse af
sundhedsfagligt indhold
Samlet set repræsenterer det sønderjyske projekt en kompleks og bred tilgang til begrebet
sundhedsfagligt indhold, der i høj grad korrelerer med den indholdsopfattelse, som kommer til
udtryk i faghæfte 21. Projektet går dog også videre og følger veje, der på sin vis øger
kompleksiteten og bredden i forståelsen af sundhedsfagligt indhold. Hvorvidt dette arbejde og
disse tilgange til nuanceringer af begrebet om sundhedsfagligt indhold er befordrende kan
naturligvis diskuteres. Det kan på sin vis undre at projektet på den ene side tydeligvist er optaget af
området og samtidigt på den anden side ikke på noget tidspunkt går ind i forsøget på, at foretage
en mere samlet fremstilling af projektets opfattelse og forståelse af sundhedsfagligt indhold?
Dokumentanalyser og interview viser, at der blandt projektets aktører eksisterer både en positiv og
en mere problematiserende vurdering af forløbet vedrørende bestemmelse af og fokus på
sundhedsfagligt indhold.
Den ene holdning kan udtrykkes med et citat fra en kontaktlærer. På spørgsmålet om, hvorledes
den meget brede tilgang til indholdsforståelse opleves siger vedkommende: ”Det sundhedsfaglige
indhold er ikke diffust eller hvad som helst – men det er meget vidt favnende, og det er i sig selv
ikke noget problem.”
En anden lærer udtrykker sig således om indholdsområdets brede karakter:
”Altså der er jo egentligt ikke nogen grænse, fordi der er jo selvfølgeligt et kerneindhold, men det
spreder sig jo ud til faktisk alle fag ikke også. Altså fysik, biologi og alle sådan nogle ting. Det er
der jo, og i dansk er det jo også fordi, det handler om, hvad der sker i samfundet og (…) det har
også – på en eller anden måde med sundhed at gøre. Så det er jo faktisk det hele – der er noget
med i hele tiden, man kan drage ind til, så der er ikke nogen sådan – du kan ikke trække en linie”.
Denne oplevelse af fagets faglige indhold som nærmest grænseløs udtrykkes af en anden lærer på
denne måde: ”Men altså det må vel være alle de områder, som gør at et barns liv bliver bedre. Og
senere voksenliv bliver bedre.”
En anden mere problematiserende oplevelse udtrykkes således:
”Ja jeg opfatter også fagligheden som meget vigtigt – altså man har sundheden, og man har
fagligheden. Altså der er – fagligheden, for mig, er det også at eleverne får indsigt og viden om
forhold, der kan fremme deres sundhed. Og når du så siger, hvad kan ikke være det? Jamen det
er jo næsten. Det ved jeg ikke – det er lige før jeg slet ikke kan finde på noget.”
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Konsulenterne udtrykker sig også om det mere problematiske i det faglige indholds bredde: På
spørgsmålet: ”Hvordan er det at arbejde med en genstand, som på en måde kan defineres som
det hele?” svares der:
”Jeg synes, det er en svaghed i forhold til arbejdet. Vi hjælper ikke dem, der arbejder med
sundhedsundervisning i forhold til at være diffuse i forhold til faghæftet, så hvis det er rigtigt den
hypotese, du kommer med (at indholdet rummer mange livsområder, evaluator), så er det en
svaghed i forhold til faghæftet.”
Og der fortsættes:
”Jamen jeg tror faktisk ikke, at vi har gjort specielt meget ud af, hverken at definere eller diskutere
– det har været på styregruppeniveau, det er blevet nedfældet og fagligheden i den forbindelse,
når vi har præsenteret det - sagt vi skal sørge for at der er en sundhedsfaglighed (…)Og det har
ikke været defineret skarpt nok”.
Men som det ses af det følgende citat opleves bredden i det sundhedsfaglige indhold meget
forskelligt. En anden af konsulenterne udtrykker sig således:
”Jeg synes modsat det (bredden i indholdet, ref. evaluator) rummer en meget stor styrke. Det er en
styrke, fordi det giver de fagprofessionelle og den enkelte skole mulighed for at lave sine egne
lokale tolkninger. Træffe sine egne lokale beslutninger. Det tvinger dem til at skulle argumentere”.
Efter disse kvalitative nuanceringer og billeder på, hvorledes det fra lærer og konsulentside kan
opleves at arbejde med den brede og komplekse forståelse af sundhedsfagligt indhold, vil der i det
følgende blive set nærmere på, hvorledes projektet har arbejdet med genstanden – hvilke tiltag
projektet har iværksat op gennem projektperioden i forhold til sundhedsfagligt indhold.

2.3.5.6 Beskrivelse af projektets tiltag
I og med at projektet som vist har en bred og kompleks tilgang til begrebet om sundhedsfagligt
indhold og selv bidrager til yderligere nuanceringer af begrebet, kan det også være vanskeligt at
trække grænser for, hvad der vurderes som en indsats i projektet i forhold til den pågældende
genstand. Projektet rummer en række tiltag i forhold til alle delområder af begrebet sundhedsfagligt
indhold, der er gjort rede for ovenfor. Så i den forstand rummer projektet mange tiltag i retning af at
øge det sundhedsfaglige indhold i skolernes arbejde. I det følgende peges der blot på
identificerede tiltag, hvor tiltaget direkte kædes sammen med begreber som sundhedsfagligt
indhold, sundhedsfaglig dimension, sundhedsfaglighed eller blot indhold og lignende begreber.
I 3. projektår arbejdes der med indholdskriterier i konsulenternes samarbejde med skolerne107.
I 4. projektår har der været fokus på at støtte ”inddragelse af sundhedsdimensionen i
undervisningen.” (statusrapport 4. år) og i samme rapport omtales etablering af samarbejde
mellem amtets sundhedsfaglige personale og konsulenterne. Det er også i 4 projektår, at Bjarne B.
Jensen fremlægger en model for en ”Udvidet forståelse af sundhedsfagligheden” på workshop 2,
21-22. jan. I øvrigt en model, der tilsyneladende ikke har fundet udpræget vej til lærernes
planlægning og praksis. En af konsulenterne kommenterer modellens videre liv i projektet således:
”Men jeg tror, at problemstillingen har været, at det er mange år siden – jeg tror faktisk det har
været omkring det 3.-4. år i hele projektet - at vi blev enige om, at det var ikke ligegyldigt, hvad det
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var for en viden de skulle have for det første. Derfor blev den her model (Bjarne B. Jensens model
for handleorienteret viden, ref. evaluator) præsenteret for dem. At det også var det at kende forskel
eller kende alternativer, som den model nu tegner op. Og så tror jeg faktisk ikke vi har haft den
oppe af skuffen siden”.
Endelig er der som omtalt fokus på sundhedsfagligheden i strategiplan 00-05 med de forbehold og
spørgsmål, der kan knyttes hertil. Nemlig som nævnt ovenfor, at sundhedsfagligt indhold på den
ene side fremstår centralt i målsætninger for denne sidste femårige periode, men at genstanden
ikke figurerer som et selvstændigt satsningsområde i strategiplanen – måske fordi alle de
udpegede satsningsområder betragtes om sundhedsfagligt indhold samlet set?
I 6. projektår sættes der fokus på ”fagligt indhold” i et kursus for nytilkomne lærere og ledere med
eksemplet ”Sundhed og miljø i lokalsamfundet” (ét af de ni temaer i faghæftet, ref. evaluator).
Dette fremgår af statusrapport 6. år (s. 4).
Efter denne gennemgang af de faktiske tiltag ifølge dokumentanalyse i forhold til at få det
sundhedsfaglige indhold placeret i projektet vil der i det følgende blive præsenteret nogle udvalgte
resultater af mere kvantitativ art, der beskriver skolernes arbejde med det sundhedsfaglige indhold.

2.3.5.7 Skolernes arbejde med og holdning til arbejdet med det
sundhedsfaglige indhold
I det følgende vil der blive forsøgt givet et mere kvantitativt billede af situationen omkring den
sundhedsfaglige dimension i sundhedsundervisningen. Der vil derfor blive set nærmere på
lærernes erfaring med at arbejde med sundhedsfagligt indhold, lærernes holdninger til dette,
ledernes vurdering af udbredelsen af sundhedsundervisning med sundhedsfagligt indhold, samt
kendetegn vedrørende det sundhedsfaglige indhold i de faktisk gennemførte forløb.
Via evalueringens survey kan der gives et billede af, hvor mange lærere, der har erfaring med
overhovedet at undervise i forløb eller projekter med et sundhedsfagligt indhold. Af nedenstående
graf fremgår det, at ca. 90 % af de deltagende lærere, som har besvaret spørgeskemaet har en
sådan erfaring. Ca. 75 % af lærere, der ikke har været med i projektet, svarer, at de også har en
sådan erfaring. Det er bemærkelsesværdigt, at ca. 10 % af lærere, der har deltaget i projektet ikke
har opnået erfaring med at undervise med et sundhedsfagligt indhold. Det er også
bemærkelsesværdigt at hele 75 % af ikke deltagende lærere faktisk har erfaring med at undervise i
sundhed. Forskellene i svarene fra deltagende og ej deltagende lærere er signifikante.
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Figur 2.3.5.7.a: Erfaring med sundhedsundervisning
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N=191, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Surveyundersøgelsen giver også mulighed for, at man kan få et billede af lærernes holdning til at
få sat det sundhedsfaglige indhold på dagsordenen i sundhedsundervisningen. Som det fremgår af
nedenstående graf er der generelt en positiv holdning til dette. Det fremgår ligeledes, at
deltagende lærere i signifikant højere grad end ikke deltagende finder det vigtigt at sætte det
sundhedsfaglige indhold på dagsordenen i undervisningen. Det er endvidere bemærkelsesværdigt,
at så få angiver en lav prioritering af det sundhedsfaglige indhold. Denne positive tilgang virker
umiddelbart konfliktende med, at interview med de involverede lærere viser en klar tendens til, at
netop sundhedsbegrebet kan fungere som en forhindring i sundhedsgrupper og –råds arbejde for
at fremme kvalitetsudviklingen af sundhedsundervisningen på skolerne (jævnfør afsnittet om
ringspredning og design længere fremme). Her strider de kvantitative data på sin vis mod de
kvalitative data. De kvantitative data tyder på, at fremtidige projekter i forhold til skoler kan forvente
opbakning til en fokusering på sundhed/sundhedsfagligt indhold. De kvalitative data peger på, at
denne tilsyneladende positive tilgang til sundhed blandt lærerne er underlagt en række
komplicerede processer i skolernes praksis. Spændet mellem de gode intentioner og hverdagens
begrænsninger peger således på et muligt indsatsområde for fremtidige projekter.
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Figur 2.3.5.7.b: Holdning
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N=146, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Som supplement til undersøgelsen af lærernes erfaring med og holdning til den sundhedsfaglige
dimension, er skolelederne også blevet inddraget. De blev i surveyundersøgelsen spurgt, i hvilken
udstrækning de oplever, at lærerne praktiserer undervisning med sundhedsfagligt indhold. Det er
altså væsentligt her at holde sig for øje, at der spørges til oplevelse af praksis fra 2. persons side
og at der ikke spørges til holdning men til grad af praktiseren. Resultatet, som ses af
nedenstående graf viser for det første, at der ikke er nævneværdig forskel på, hvorledes
deltagende og ej deltagende ledere oplever lærernes praktiseren vedrørende sundhedsfagligt
indhold (forskellene er ej heller signifikante). For det andet må det konstateres, at skolelederne
oplever en grad af praktiseren som kun til dels korrelerer med lærernes egne angivelser af
erfaringer med og holdninger til den sundhedsfaglige dimension. Disse svarafgivelser giver igen
anledning til at overveje et muligt gab mellem på den ene side formulerede holdning og på den
anden side faktisk praksis. En overvejelse, der ligger tæt op af tilsvarende overvejelser vedrørende
situationen omkring elevmedbestemmelse (se afsnittet herom).
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Figur 2.3.5.7.c: Ledernes oplevelse af praksis
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N=52, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Om profilen af den sundhedsfaglige dimension i skolernes undervisning
I surveyundersøgelsen blev de lærere, som angiver, at de har erfaring med at gennemføre forløb
med sundhedsfagligt indhold, bedt om at angive, hvilke aspekter af det sundhedsfaglige indhold,
der især har fyldt i disse forløb. Lærernes svar kan inddeles i følgende fire typer:
a. Forløb, der falder indenfor faghæftets angivelse af ni temaer (for eksempel sundhed, vaner og
livsstil)
b. Forløb, der sigter mod at rumme særlige vidensområder (for eksempel ulighed)
c. Forløb, der sigter mod at rumme særlige måder at arbejde med et givet emne på (for eksempel
elevmedbestemmelse)
d. Forløb, der sigter mod påvirkning af elevernes adfærd (for eksempel elevernes udvikling af
sunde vaner med hensyn til røg)
Resultatet fremgår af nedenstående graf. Generelt kan der ikke siges at være store og afgørende
forskelle i de vægtninger lærerne foretager i deres forløb, vedrørende sundhedsfagligt indhold.
Profilen af det sundhedsfaglige indhold i forløb gennemført af lærere med i projektet og lærere ej
med i projektet er således generelt set forholdsvis ens. De forskelle, der kan noteres i den konkrete
svarafgivelse, gennemgås nærmere i det følgende.
Lærere, der ikke har deltaget i projektet har tilsyneladende vægtet korrespondance med de ni
temaer i faghæftet højere end lærere, der hár deltaget i projektet. Lærere, der har været med i
projektet har tilsyneladende vægtet andre aspekter højere nemlig særlige vidensområder, måder at
arbejde på (denne forskel er signifikant), samt påvirkning af eleveres adfærd. At disse lærere har
blik for, at sundhedsundervisning også kan vægte andre dimensioner end de ni temaer i faghæftet
i forløb med sundhedsfagligt indhold er forventeligt. Til gengæld er det bemærkelsesværdigt, at
påvirkning af elevernes adfærd er blevet vægtet højere fra denne gruppe af læreres side.
Umiddelbart placeres denne type mål for sundhedsundervisningen af projektet selv i det såkaldte
paradigme A – det adfærdsregulerende paradigme.
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Figur 2.3.5.7.d: Profil af det praktiserede indhold
DE NI TEMAER I
FAGHÆFTET

2,50

VIDENSDIMENSIONER
FREMGANGSMÅDER
EFFEKT PÅ ADFÆRD
2,00

Mean

1,50

1,00

0,50

0,00
HAR IKKE DELTAGET I SFS

HAR DELTAGET I SFS

N=131-137, p<.05 for spørgsmålet om fremgangsmåder, Y-aksen angiver gruppens gennemsnitlige score på
den indekserede variabel. (1=lav grad, 2=nogen grad, 3=høj grad).

2.3.5.8 Sammenfattende om begrebet og dets udvikling gennem
projektperioden
I løbet af projektperioden har der som vist fundet nogle bevægelser sted, som drejer sig om,
hvorledes sundhedsfagligt indhold kan defineres. Det bliver ind i mellem tydeligt, at projektets
aktører til tider har forskellige og måske konfliktende opfattelser af, hvori det sundhedsfaglige i
projektet består. I et interview med konsulenterne kommer dette forhold blandt andet til udtryk på
denne måde:
”Og der kan vi så se progressionen (…). Hvad der sådan er dominerende temaer, det har flyttet sig
i løbet af projektet. Hvor det er fuldstændigt rigtigt, at det som sundhedsvæsnet definerer som
væsentlige sundhedsfaglige temaer, altså alkohol og tobak og narko, (livsstilsemner, ref. evaluator)
det var fuldstændig fraværende, hvor det nu i dag er blevet mere legitimt at arbejde med det, i
forbindelse med at deres sundhedsbegreber har udviklet sig.”
Amtet (”sundhedsvæsnet”) forbinder tilsyneladende sundhedsfagligt indhold med nogle bestemte
temaer – ikke mindst livsstilstemaer108, mens der fra anden side i projektet har været en noget
bredere orientering i forståelsen af genstanden sundhedsfagligt indhold. Citatet udtrykker, at disse
forskellige forståelser tilsyneladende mødes i løbet af projektet. I det følgende citat bekræftes det
fra amtets side, at der de første projektår var en vis usikkerhed om, hvorvidt eller i hvilken forstand
det sundhedsmæssige indhold var på banen i projektet:
”Vi havde behov for at den sundhedsmæssige dagsorden blev lidt mere tydelig, end den havde
været hidtil, hvor det var meget udvikling og lærerkompetencer og undervisningsmetoder. Hvor vi
108

Det kan her nævnes at de nævnte livsstilstemaer (alkohol, tobak og narko) ikke indgår som selvstændige temaer i
faghæfte/fælles- og trinmål. De nævnte livsstiltemaer kan til gengæld placeres under blot ét af de ni temaer, som
faghæfter rummer nemlig ”Sundhed, vaner og livsstil”. De ni temaer i faghæftet er forholdsvist overordnede. Så med
citatet udtrykkes snarere, at sundhedsvæsnet fokuserer på blot ét af de ni temaer som faghæftet omtaler som indhold i
sundhedsundervisningen. I interview med amtsrepræsentanter (2005) præciseres det dog, at amtet forstår det
sundhedsfaglige indhold i sundhedsundervisningen som ”alle de ni temaer som angivet i faghæftet”.
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sad i nogle år og trummede rimeligt utålmodigt og sagde, hvornår sker der noget sundhed ude i
klassen?”
Men at den løbende afklaring af genstanden er ganske levende også aktuelt, fremgår for eksempel
af nedenstående citat fra en afklarende drøftelse i konsulentgruppen, som den udspandt sig i et
interview i august 2005:
”Jeg vil måske også dreje den lidt og sige, det er måske ikke altid det handler så meget om
sundhedsfagligt indhold, som det handler om den sundhedsfaglige kvalitet. Det vi har gjort meget
ud af, og som jeg også synes, skolerne udviser meget stor forståelse for og meget stor bevidsthed
om – det er at sige, at det der er kvaliteten i sundhedsområdet – som de skal leve op til – det er, at
det skal baseres på det positive og brede sundhedsbegreb. Så afgrænsningen ligger ikke så
meget i temaerne (som de fremgår af faghæftet, ref. evaluator), som det ligger i, hvad det er
undervisningen skal baseres på, og det er ud fra den hypotese, det hedder at – lige såvel som vi
har en hypotese om at der er noget undervisning, der er bedre end andet, og at der er noget
undervisning, der genererer læring og noget undervisning, der ikke gør – så har vi også en
hypotese om, at hvis eleverne skal udvikle et positivt, bredt sundhedsområde, så er det baseret på
den forudsætning, at de i undervisningen bliver præsenteret for det positive og brede
sundhedsbegreb. Så jeg vil egentligt sige, at det ligger ikke så meget indholdsmæssigt, som det
ligger i det positive, brede sundhedsbegreb. Det er den sundhedsfaglige kvalitet”.
Projektets forskellige aktører indkredser således genstanden på forskellig måde og vurderer også
denne mulighed for at tænke begrebet mere eller mindre forskelligt på forskellig måde. Nogle
finder begrebets åbenhed for konstruktiv – andre oplever dette mere problematisk. Nogle forbinder
sundhedsfagligt indhold med bestemte temaer, alle faghæftets ni temaer og atter andre forstår
snarere sundhedsfagligt indhold som nogle bestemte kriterier arbejdet med et givet tema/indhold
skal bygge på.
Det kan dog undre – især set i lyset af projektejernes optagethed af netop projektets
sundhedsfaglige indhold – at netop denne genstand ikke på noget tidspunkt forsøges indfanget
mere eksplicit og tildeles mere målrettede tiltag i projektet.
Holdningen blandt lærerne til at få sundhed på dagsordenen i skolen har projektet tilsyneladende
haft en effekt på – men noget tyder på, at denne holdning har nogle vanskeligheder med at blive
omsat til handling – faktisk praktiseren af sundhedsundervisning.
Endelig er det bemærkelsesværdigt, at så mange af de deltagende lærere peger på og forbinder
sundhedsfagligt indhold med effekt på elevernes adfærd.

2.3.5.9 Muligt elevudbytte
I det følgende vil der blive set nærmere på læreres vurdering af elevernes udbytte af at arbejde
med sundhedsfagligt indhold i sundhedsundervisningen og i forlængelse heraf vil der blive gjort
rede for elevernes eget syn på og formuleringer om begrebet sundhedsfagligt indhold. Der
foretages en samlende konklusion på baggrund af disse to informantgruppers udsagn (lærerne og
eleverne).
I surveyundersøgelsen er lærere med erfaring med at gennemføre forløb eller projekter med et
sundhedsfagligt indhold, blevet bedt om at vurdere elevernes udbytte i relation til formålet for
sundhedsundervisningen. Dette mål er inddelt i kategorierne:
a. Elevernes udvikling af indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, herunder miljø
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b. Elevernes udvikling på det personlige plan
c. Elevernes udvikling af forudsætninger for kritisk stillingtagen og handling
Undersøgelsen viser, at lærere, der har været med i projektet generelt vurderer elevernes udbytte i
højere overensstemmelse med formålet for sundhedsundervisningen end lærere, der ikke har
været med i projektet. Lærernes forskellige vurdering kan dog ikke siges at være meget forskellige.
Forskellen (jævnfør, nedenstående graf) er signifikant vedrørende kategorierne: ”udviklet indsigt”
og ”udviklet sig på det mere personlige plan”. Forskellen med hensyn til den 3. kategori: ”udviklet
forudsætninger for at handle ” er til gengæld meget lille og den er ej signifikant. Her svarer
deltagende og ej deltagende lærere altså nærmest ens. For yderligere analyse og drøftelse af,
hvorfor lærere, der er med i projektet ikke har oplevet en større effekt på elevernes udvikling af
forudsætninger for blandt andet at handle, må der henvises til afsnittet om elevhandlinger.
Figur 2.3.5.9.a: Effekt på eleverne
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N=127-135, p<.01 for spørgsmålene om indsigt/forståelse og personlig udvikling, Y-aksen angiver gruppens
gennemsnitlige score på variablen. (1=slet ikke, 2=lav grad, 3=nogen grad, 4=høj grad).

2.3.5.10 Elevtænkning om sundhedsfagligt indhold
Disse ovenstående kvantitative data vedrørende elevernes udbytte af at arbejde med et
sundhedsfagligt indhold vil i det følgende blive suppleret med resultater fra kvalitative
elevinterview. Evalueringen gav mulighed for at gennemføre et interview med en gruppe elever,
fem i alt, to fra 8. klasse og tre fra 9, klasse. Eleverne havde på interviewtidspunktet deltaget i flere
forløb om sundhed, og deres lærere har gennem flere år deltaget i projekt DSFS.
Det er på baggrund af interviewet muligt at identificere en række kategorier, som eleverne
forbinder med sundhedsfagligt indhold. Disse er:
•
•
•
•

Sundhedsfagligt indhold forstået som nogle bestemte emner
Sundhedsfagligt indhold forstået som forskelligt fra andre fags indhold
Sundhedsfagligt indhold forstået som særlige arbejdsformer
Sundhedsfagligt indhold forstået som at arbejde ud fra særlige spørgsmål
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Hver af disse kategorier vil blive uddybet i det følgende. Men inden da vil der blive gjort rede for en
overordnet tendens i elevernes tænkning om og opfattelse af sundhedsfagligt indhold: De
interviewede elever indkredser sundhedsfagligt indhold ved at pege på aktiviteter, der er
karakteriseret ved at disse kan fremme trivsel og forebygge mistrivsel – her og nu. I nedenstående
citat refereres der til et forløb om mobning. Aktiviteten bestod i en række mindre aktiviteter i
skoven, hvor ældre elever underviser yngre elever, og de siger herom:
”Altså ude i skoven, når der sker noget omkring en, så tænker man ikke på at gå rundt og mobbe
hinanden, så siger man: ”Kommer I ikke med ud” og det er ikke så meget, at man sidder med
kæresten på skolen og går rundt og mobber – så oplever man ligesom noget sammen og så
undgår man det mobning der” og ” Det er også for at undgå mobning ved at fortælle om det og
snakke om det, på den måde så prøver man jo at undgå det jo, så får folk det bedre”.
Samme ’forebyggende’ forståelse kommer frem, når eleverne gør rede for, hvad denne form for
aktiviteter medfører. De svarer: ”Styrket sammenhold” og ” Man får det jo bedre, hvis man har det
godt med hinanden” og ”Komme ud og opleve noget sammen så de får nogle gode oplevelser
sammen, så de kan snakke om det”.
Det forebyggende aspekt knyttes endvidere til fremme af læring i skolen: ”Man kan ikke rigtigt lære
noget, hvis man går rundt og har det dårligt – så er der ingen grund til at gå i skole” og ”Ja det
handler vel om at undgå problemer – sundhedsundervisning”.
Sundhedsundervisning er således for disse elevers vedkommende karakteriseret ved, at man gør
noget i netop denne undervisning, som fremmer deltagernes trivsel her og nu, og hæmmer
mistrivsel. Som det ses af nedenstående, forbinder eleverne endvidere primært livsstilsemner som
mobning, rygning mm. med det særlige indhold i sundhedsundervisningen. Eleverne er også i
stand til at indkredse det særlige ved sundhedsundervisningens indhold via sammenligning med
andre fags indhold og særkende, og ved at identificere særlige arbejdsformer i
sundhedsundervisningen, samt særlige spørgsmål, der knytter sig til sundhedsundervisningen (se
mere herom nedenfor).
Vedrørende kategorien emnemæssig indkredsning
Når eleverne bliver bedt om eller af sig selv peger på særlige emner, der hører til fagets indhold
nævner de:
•
•
•
•
•
•

Mobning
Rygning
Stoffer
”Hvad der er modsat af sundt”
”Hvad man spiser”
Motion

Altså først og fremmest emner, som kan betegnes som livsstilsemner samt et emne, der orienterer
sig mod sociale netværk (mobning).
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Vedrørende indkredsning via fag-sammenligning
Når eleverne af sig selv eller opfordret relaterer sundhedsfagligt indhold til andre skolefag, peger
de på fag, der for dem ligger tæt på sundhedsfaget:
• Idræt
• Valgfag. De siger: ”der er vi også tæt på hinanden”, ”Det giver også nogle nye udfordringer i
stedet for at lave det samme – altså skrive stil eller sådan noget” - underforstået
sundhedsundervisning er også karakteriseret ved, at man ”laver noget andet” har andre
”udfordringer”. Jævnfør den overordnede tendens til at sundhedsundervisning og
sundhedsfagligt indhold af disse elever overordnet forbindes med, at der foregår nogle andre
aktiviteter end i den ’daglige undervisning’.
• Hjemkundskab
• Dansk. De siger: ”Ja, det kan godt sammenlignes med dansk. Der snakker man meget om det”
• ”I dansk, idræt og p-fag, det er vel de eneste. De andre fag der skal man bare – bare og bare
knokle”
Der peges således fra elevernes side på, at visse fag ligner sundhedsundervisningen, fordi man i
disse fag møder nogle ”nye udfordringer” – nogle andre aktiviteter. Eleverne blev bedt om at
uddybe, hvad de mener med disse nye udfordringer. Dette gøres der rede for i det følgende.
Vedrørende indkredsning via arbejdsform
Eleverne peger på arbejdsformen som særligt kendetegnende – en særlig aktivitet. De fremhæver:
•
•
•
•

projektarbejdsformen
at komme uden for klasselokalet
at arbejde sammen med andre end dem fra klassen
undervise ”de små”

En elev siger for eksempel: ”For det meste synes jeg, vi plejer at opbygge et projekt eller et eller
andet, som vi skal vise for klassen eller andre klasser.”
Vedrørende indkredsning via karakteristika ved spørgsmål, der rejses i
sundhedsundervisningen
I interviewet blev det også gjort forsøg på at indfange elevernes forståelse af sundhedsfagligt
indhold / fagets særkende via en bestemmelse af, hvilke særlige spørgsmål, man netop
beskæftiger sig med i dette fag. Interviewerens spørgsmål blev - direkte citeret - formuleret
således:
”Ja, hvad kunne så f.eks. være spørgsmålet, man så undersøger, når det er et af de der emner
(mad, motion, røg etc. ref. evaluator). Hvordan vil I sige, at det er nogle typiske spørgsmål, man
stiller, når man arbejder med sundhedsundervisning, og emnet det er så kost og motion eller røg
eller trivsel, men hvordan spørger man – hvad er det for nogle spørgsmål, man stiller til det? I
matematik, der siger vi, hvad giver det?”
Eleverne svarer hertil:
Elev 1: ”Så er det nok mere, hvad gør du? Tror jeg.”
Elev 2: ”Det spørgsmål, det er typisk, hvor tit gør du det? Eller hvor mange gange har man røget?
eller..”
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Elev 3: ”Er det ikke også meget hvorfor?”
Elev 4: ”Hvorfor man gør det – altså, hvis du ryger meget, hvorfor ryger du meget, hvorfor drikker
du meget?”
Og i et forsøg på at komme nærmere elevernes forståelse af fagets genstandsområde via disse
spørgsmål, som eleverne knytter til sundhedsundervisningens indhold, stiller intervieweren så
følgende spørgsmål:
”Men når du stiller det der spørgsmål, ” hvorfor?” hvor kommer man så hen i sine undersøgelser?
Hvad er det så man bliver klogere på? Når man f.eks. arbejder med mobning eller røg eller kost
eller…”
Der kommer følgende svar fra én elev:
”Finder ud af hvorfor de gør det, og så kan man bygge videre på det og så forebygge grunden
sådan så det ikke sker – som med mobning, fordi de keder sig. Så kan man så gøre et eller andet,
sådan så de ikke keder sig, så de ikke har tid til at mobbe.”
Eleverne er således umiddelbart i stand til at forbinde nogle bestemte spørgsmålstyper med
sundhedsundervisning. I sundhedsundervisningen beskæftiger man sig således ifølge eleverne
med spørgsmål som:
• Hvad? Hvilken adfærd og hvilke handlinger udfører du som individ i forhold til
sundhedsmæssige temaer (”Hvad gør du”).
• Hvor meget? I hvilket omfang udfører du disse adfærdsformer og handlinger? (”hvor tit gør du
det?”).
• Hvorfor? Hvorfor gør du som du gør?
I elevernes forsøg på at sætte ord på, ’hvor disse spørgsmål fører hen?’, kommer deres
forebyggelsesmæssige tænkning endnu gang til syne. De begrunder tilsyneladende arbejdet med
disse spørgsmål i sundhedsundervisningen med mulighederne for at sundhedsundervisningen kan
virke bevidstgørende og dermed forebyggende: ”(…) hvorfor de gør det og så kan man bygge
videre på det og så forebygge grunden sådan så det ikke sker”. Eleverne berører således her selv
en mulig forbindelse mellem viden/indsigt (én af komponenterne i handlekompetence) og sundhed.

2.3.5.11 Sammenfattende om muligt elevudbytte
De foreliggende data om dels lærernes vurdering af elevernes udbytte af at arbejde med
sundhedsfagligt indhold, dels elevernes egne udsagn om de særlige hensigter og kendetegn ved
indhold i sundhedsundervisningen giver kun grundlag for at fremkomme med formodninger om
elevernes udbytte. De interviewede elevers optagethed af den umiddelbart trivselsfremmende og
forebyggende effekt af sundhedsundervisningen, og deres forståelse af sundhedsfagligt indhold
som værende overvejende livsstilsemner rejser følgende overvejelser: Når eleverne ifølge lærerne
udvikler indsigt i vilkår og værdier med betydning for sundhed, kan der måske være en tendens til,
at denne indsigt primært orienterer sig mod udviklingen af en snævert og positivt
sundhedsbegreb? Elevernes udsagn giver ydermere anledning til at skærpe opmærksomheden
om, hvad de opfatter som formålet med sundhedsundervisningen: Umiddelbar løsning af trivsels
og livsstilsrelaterede problemer og/eller udvikling af handlekompetence? Relevansen af at rejse
disse opmærksomhedsfelter understøttes af lærernes prioritering af den adfærdsregulerende effekt
af forløb med sundhedsfagligt indhold (jf. ovenfor, profil af den sundhedsfaglige dimension).
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Den mest entydige konklusion, der måske kan drages af ovenstående, drejer sig nok snarere om,
at pointere vigtigheden af at opholde sig ved og udvikle didaktiske strategier blandt andet i form af
evalueringskultur og –metoder. Didaktiske strategier, der kan støtte lærernes mulighed for at
komme meget tæt på den tænkning, som den handleorienterede sundhedsundervisning og den
dertil knyttede faglighed afstedkommer hos eleverne.109

2.3.5.12 Undervisningsmæssige betingelser
Evalueringen har også beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvilke forhold der henholdsvis kan
fremme og hæmme lærernes bestræbelser på at udvikle og praktisere en sundhedsundervisning
med et sundhedsfagligt indhold. I surveyundersøgelsen blev der spurgt til lærernes vurdering af en
række forhold, som alle har det fælles træk, at det er nogle betingelser, som projekt DSFS i
forskellig grad har fokuseret på. Der er både tale om betingelser, som kan betegnes som
rammefaktorer for undervisningen (for eksempel muligheder for samarbejde med
sundhedspersonale) og betingelser som ligger mere ’inde’ i undervisningens praksis (for eksempel
medbestemmelse). Resultaterne af evalueringens undersøgelser på dette område vil blive
præsenteret i det følgende.
Figuren på næste side viser en klar tendens til, at alle lærere, hvad enten de har deltaget i
projektet eller ej vurderer, at de pågældende betingelser har nogen eller høj grad af betydning.
Generelt er der også i den konkrete svardistribution en tendens til, at lærere, der har været med i
projektet vurderer, at de pågældende betingelser har højere betydning end lærere, der ikke har
været med i projektet. Når bortses fra betingelsen: ”At læreren indgår i samarbejde med
sundhedsfagligt personale på skolen”. Denne betingelse vurderes i det konkrete tilfælde at have
større betydning af lærere, som ikke har været med i projektet. De største forskelle optræder
vedrørende betingelserne: ”At eleverne arbejder med at udvikle konkrete handlemuligheder” og ”at
eleverne gennemfører en konkret handling”.
Forskellene vedr. betingelserne ”at eleverne arbejde med visioner og alternativer”, ”at eleverne
arbejder med handlemuligheder”, ”at eleverne arbejder med konkrete handlinger” samt ”at
eleverne er medbestemmende” er signifikante.

109

Det kan her nævnes, at projektet deDSFS i Sønderjyllands Amt og institutionerne bag dette projektet i løbet af 2005
har samarbejdet med Undervisningsministeriet om netop denne udfordring
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Figur 2.3.5.12.a: Undervisningsmæssige betingelser
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N=121-130, p<.05 for spørgsmålene om betingelserne ”at eleverne arbejde med visioner og
alternativer”, ”at eleverne arbejder med handlemuligheder”, ”at eleverne arbejder med konkrete
handlinger” samt ”at eleverne er medbestemmende”,Y-aksen angiver gruppens gennemsnitlige
score på variablen. (1=slet ikke, 2=lav grad, 3=nogen grad, 4=høj grad).
Ovenstående graf bekræfter som nævnt overordnet, at den række af fokusområder, som projektet
DSFS har udpeget som væsentlige betingelser for lærernes bestræbelser på at styrke arbejdet
med det sundhedsfaglige indhold vinder gehør hos lærerne – både de, der har været med, og de
der ikke har været med i projektet. Der er en tendens til, at disse vurderes højere af lærere, der har
været med i projektet. I flere tilfælde er denne forskel endvidere statistisk signifikant.
Evalueringens interview med lærere og konsulenter giver også mulighed for at få øje på nogle
udfordringer, der knytter sig til disse bestræbelser. Fra lærernes side tales der for eksempel om, at
det faglighedsbegreb, der ligger indbygget i sundhedsundervisning kan stride mod forældres
umiddelbare forventninger til faglighed. En lærer udtrykker sig således herom: ”Udfordringerne
ligger især i forældrenes holdning til faglighed – de vil helst se, at børnene lærer noget ”fra side 38” – men sådan kan man ikke undervise i sundhed”. Den samme lærer forlænger sine overvejelser
over de udfordringer, som et fokus på sundhedsfagligt indhold foranlediger således:
”Det er også en faglig udfordring for lærerne, at man kan komme så langt omkring i indholdet – det
stiller store faglige krav til lærerne om viden – men så må man jo også sige til eleverne, at det må
vi undersøge sammen – man kan jo ikke vide alt som lærer”.
Netop dette aspekt, lærernes vidensmæssige ballast som forudsætning for realisering af og
styrkelse af det sundhedsfaglige indhold, bliver også berørt af konsulenterne i et interview. En af
dem siger for eksempel:
”Jeg vil sige som en væsentlig hæmmende faktor: Forståelsen af levevilkår og det at håndtere det i
undervisningen. Altså levevilkårsdimensionen er utrolig vanskelig for stort set alle. Og hvis jeg lige
må koble en enkelt bemærkning på det. Jeg synes, det kunne have været spændende at se
retrospektivt, hvis vi havde haft nogle samfundsfagslærere. Det kunne godt være, at de havde haft
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nogle ressourcer med en samfundsfaglig baggrund - havde betydet at den sociologiske tilgang til
sundhedsbegrebet ikke havde været så hæmmende.”
Citatet understøtter nogle af de formodninger, der er fremstillet ovenfor. Nemlig at der kan være en
tendens til, at den del af det sundhedsfaglige indhold, der især har fundet sin udfoldelse i projektet
primært orienterer sig mod det positive men snævre aspekt i forhold til projektets sundhedsbegreb.
Den brede dimension – levevilkårenes betydning har voldt og volder stadig problemer.
Evalueringens survey giver også mulighed for at få et indtryk af, hvorledes lærerne oplever, at
projekt DSFS har understøttet deres udvikling af lærerkompetencer i forhold til at undervise i og
med et sundhedsfagligt indhold. Af nedenstående graf fremgår det, at stort set alle deltagende
lærere (97 %) oplever, at projektet har støttet deres professionelle udvikling på dette område.
Forskellen er endvidere signifikant. Det bør også bemærkes, at lærere, der ikke har været med i
projektet angiver at have haft udbytte af projektet på dette område. Knap 30 % af de ikke
deltagende lærer angiver, at de i nogen eller høj grad har støttet deres kompetenceudvikling i
forhold til arbejdet med det sundhedsfaglige indhold.
Figur 2.3.5.12.b: Projektets effekt på lærerkompetencer
100,0%

IKKE-DELTAGENDE
LÆRERE
DELTAGENDE LÆRERE

Percent

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
SLET IKKE/RINGE GRAD
I HØJ/NOGEN GRAD
HAR PROJEKT DEN SUNDHEDSFREMMENDE SKOLE MEDFØRT AT LÆREREN
HAR FÅET KVALIFICERET SINE KOMPETENCER TIL AT ARBEJDE MED
SUNDHEDSFAGLIGT INDHOLD I UNDERVISNINGEN

N=127, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Sammenfattende om undervisningsmæssige betingelser
På baggrund af evalueringens resultater kan det konstateres, at en række af de elementer i
undervisningen (handling, visioner, medbestemmelse), som fra projektets side er udpeget som
væsentlige i forhold til en undervisningspraksis med sundhedsfagligt indhold også af de
deltagende lærere (og ej deltagende lærere) opleves som vigtige herfor. De deltagende lærere
plus en god del (ca. 30 %) af de ikke deltagende lærere oplever ydermere, at projektet har støttet
deres kompetencemæssige udvikling i forhold til at praktisere sundhedsundervisning med
sundhedsfagligt indhold.

2.3.5.13 Organisatoriske betingelser
Via surveyundersøgelsen er det i evalueringen forsøgt indfanget, hvorvidt lærernes arbejde med at
kvalificere det sundhedsfaglige indhold har kunnet finde støtte i nogle organisatoriske rammer. Der
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er blevet spurgt ind til følgende forhold, som alle vurderes at være væsentlige organisatoriske
parametre og rammer for lærernes arbejde med det sundhedsfaglige indhold:
• Skoleledernes generelle vurdering og prioritering af den sundhedsmæssige dimension
• Den sundhedsmæssige dimensions placering i skoledokumenter og effekt af projektet
• Kontaktlærerens betydning
Den generelle prioritering
Skolelederne blev i surveyundersøgelsen spurgt om, i hvilken grad den sundhedsmæssige
dimension prioriteres generelt i skolens virksomhed. Af nedenstående graf fremgår det, at
skolelederne generelt vurderer, at skolerne prioriterer denne dimension i ”nogen grad” og i ”høj
grad”. Det fremgår endvidere, at dimensionen i den konkrete svarafgivelse prioriteres højest på
skoler, der har været med i projektet end på skoler. Ca. 20 % af ledere der ikke har været med i
projektet svarer i høj grad, mens knap 40 % af ledere, der har været med i projektet svarer i høj
grad. Denne forskel er dog ikke signifikant.
Figur 2.3.5.13.a: Prioritering ifølge lederne
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N=58, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Lærerne kan således på denne baggrund generelt forvente opbakning på deres skoler, når de
arbejder med eller forsøger at praktisere sundhedsundervisning med et sundhedsfagligt indhold.
Disse kvantitative data stemmer ikke helt overens med de mere kvalitative data, som evalueringen
bygger på. For eksempler problematiseres selve sundhedsbegrebet generelt, som værende et
svært og modstandsvækkende begreb at arbejde ud fra på skolerne af de interviewede deltagende
lærere (se afsnittet om ringspredning og design)
Lederne blev også spurgt, i hvilken udstrækning de mener, at lærerne bør prioritere det
sundhedsfaglige indhold i undervisningen. Her viser besvarelserne en stor overensstemmelse
mellem ledere med og ej med i projektet. Af grafen fremgår det endvidere, at lederne svarer i
nogen grad og i høj grad, ca. dobbelt så mange angiver i nogen grad som i høj grad.
Samlet set en ganske stærk opbakning fra ledernes side til lærernes arbejde med den
sundhedsfaglige dimension – og bemærkelsesværdigt at det ikke er muligt at påvise en forskel i
prioritering mellem deltagende og ikke-deltagende ledere.
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Figur 2.3.5.13.b: Ledernes holdning
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N=47, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Forekomst i skoledokumenter
En indikator på skolernes prioritering af den sundhedsmæssige dimension og dermed støtte til
lærernes arbejde med det sundhedsfaglige indhold formodes også at kunne ligge i, hvorvidt den
sundhedsmæssige dimension er indskrevet i skolernes officielle dokumenter. Skolelederne blev
derfor bedt om i surveyet at angive, i hvilken udstrækning den sundhedsmæssige dimension
forekommer i skolens officielle dokumenter. Resultatet ses af nedenstående graf. Der er ingen
signifikans i de angivne forskelle.
Figur 2.3.5.13.c: Forekomst i skoledokumenter
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N=43, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.
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Der tegner sig et billede af, at skolerne generelt - hvad enten de har været med i projektet eller ej fordeler sig således, at ca. halvdelen hár indskrevet den sundhedsmæssige dimension i
skoledokumenterne, den anden halvdel har ikke. Umiddelbart kunne man måske have forventet en
større forskel mellem deltagende og ej deltagende skoler. Men som det ses af nedenstående graf,
så har projekt DSFS i høj grad haft indflydelse på, hvad der så faktisk er formuleret i disse
dokumenter på næsten 60 % af de deltagende skoler. På ca. 40 % af disse skoler har projektet
haft indflydelse på formuleringerne i lav grad/slet ikke. På skoler ej med i projektet har projektet i
lav grad/slet ingen betydning haft for formuleringerne. Bemærkelsesværdigt at projektet har kunnet
øve indflydelse på så mange deltagende skolers skoledokumenter. Endvidere
bemærkelsesværdigt, at selvom projektet er kendt af mange skolelederne, der ikke har været med
i projektet, så har dette kendskab – denne ringspredning (se afsnittet om ringspredning og design)
ikke i særlig udstrakt grad taget form af forankring forstået som formuleringer i skoledokumenter.
Forskellene i nedenstående graf er signifikante.
Figur 2.3.5.13.d: Effekt af projektet
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N=23, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Tilstedeværelse af kontaktlærer
Et af de helt centrale elementer i projekt DSFS har været uddannelse af kontaktlærere, med
henblik på at støtte kolleger i deres arbejde med sundhedsundervisningen. Lærerne er derfor i
surveyet blevet spurgt om, hvilken betydning tilstedeværelsen af og samarbejdet med en
kontaktlærer – en særligt uddannet kollega på området – er en væsentlig betingelse for arbejdet
med det sundhedsfaglige indhold.
Her tegner der sig et ganske entydigt billede. Både lærere med og ej med i projektet finder det i
nogen grad eller i høj grad vigtigt, at de har mulighed for at samarbejde med en sådan kollega.
Denne mulighed prioriteres i den konkrete svarfordeling højst af lærere, der har været med i
projektet. Det er dog bemærkelsesværdigt, at forskellen ikke er signifikant, samt at knap 20 % af
de deltagende lærere ikke finder muligheden for at samarbejde med en kontaktlærer særligt vigtigt.
For en uddybning heraf henvises til afsnittet om projektdesign.
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Figur 2.3.5.13.e: Betydningen af kontaktlærere
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N=135, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Sammenfattende om de organisatoriske betingelser
Det må generelt formodes, at lærerne kan finde opbakning bag deres bestræbelser på at arbejde
med det sundhedsfaglige indhold fra ledernes side, hvad enten deres leder har været med i
projektet eller ej. Det bør dog bemærkes, at der tilsyneladende først og fremmest er tale om en
holdningsmæssig støtte. Ca. halvdelen af lærerne – hvad enten de har været med eller ej med i
projektet – vil for eksempel ikke kunne henvise til skolernes egne officielle prioritering i form af
formuleringer i skoledokumenter. Lærerne kan naturligvis altid henvise til fælles- og trinmål for
sundhedsundervisning og dette dokument kombineret med ledernes prioritering af den
sundhedsmæssige dimension – ikke mindst i form af opbakning til lærernes arbejde med det
sundhedsfaglige indhold i undervisningen – angiver et positivt afsæt for det fortsatte arbejde med
det sundhedsfaglige indhold på alle amtets skoler. Forude ligger dog tilsyneladende stadig rig
mulighed for yderligere at forankre støttende organisatoriske elementer på skolerne, blandt andet i
form af særligt uddannede lærere.

2.3.6 Fremadrettede perspektiver
Begrebet sundhedsfagligt indhold fremstår som en både kompleks og meget bredt favnende
genstand såvel i de formelle bestemmelser heraf i ministeriets faghæfte som i projekt DSFSs
arbejde med dette genstandsfelt. At basere en didaktisk indsats på et indholdsområde med
sådanne karaktertræk stiller ikke mindst lærerne i en ganske krævende situation. Kravet til deres
vidensgrundlag for undervisningen kan som følge deraf opleves diffust eller meget omfattende. Det
er bemærkelsesværdigt, at projektet ikke har ekspliciteret sig tydeligere om problematikken
vedrørende indkredsning af genstanden sundhedsfagligt indhold og det anbefales derfor, at et
sådant initiativ tages for eksempel i form af artikelproduktion eller lignende. Indholdsbegrebet
opfattes ganske anderledes i netop sundhedsundervisningen end så mange andre fag, herunder
skolefag, hvorfor det må formodes, at kunne fungere som en støtte for lærerne, hvis de i det
mindste kunne blive introduceret til de overvejelser og problemstillinger, der knytter sig til
sundhedsundervisningens begreb om fagligt indhold.
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En nærmere indkredsning af, hvilket vidensgrundlag der med fordel kan erhverves med henblik på
at kunne bearbejde sundhedsdimensionen didaktisk i forhold til ”stort set alle livets områder”110,
anbefales derfor i forhold til det kommende arbejde med handleorienteret sundhedsundervisning.
Det anbefales endvidere, at der - i tilknytningen til formuleringerne om disse overvejelser og
problemstillinger, som knytter sig til det særlige indholdsbegreb, som sundhedsundervisningen
baserer sig på - inddrages spørgsmålet om progression. Projektet rejser som nævnt selv nogle
overvejelser vedrørende brugen af de faglige synsvinkler og progression. Disse overvejelser om
progression kan med fordel bredes ud og sættes i relation til hele det samlede faglige
indholdsbegreb, som projekt DSFS baserer sig på.
En sådan indsats givet støtte lærerne i deres fortsatte bestræbelser på at placere det
sundhedsfaglige indhold centralt i undervisningen. Bestræbelser, som nærmest alle deltagende
lærere oplever projektet i øvrigt har støttet dem i – knap 30 % af de ikke deltagende lærere har
samme oplevelse af projektets effekt på dette område.
Evalueringen giver grundlag for at antage, at det adfærdsregulerende mål og opnåelsen af trivsel
her og nu (´ha´ det godt projekter´) stadig har ganske godt tag i lærernes tænkning og praksis – og
indvirkningen på elevernes forståelse af mål. Der optræder tilsyneladende her et gab mellem den
generelle positive hold til at arbejde med sundhedsfagligt indhold og så den faktisk udførte praksis.
(jf. lignende fund af gab mellem holdning og praksis i afsnittene om handling og
elevmedbestemmelse).
Evalueringen viser også, at det volder besværligheder, at få anlagt levevilkårsdimensionen, som
en synsvinkel. Disse fund sammenholdt med udfordringerne med overhovedet at få indkredset
sundhedsfagligt indhold bestyrker anbefalingen af, at området bør ofres særlig bevågenhed i et
fremadrettet perspektiv.
En mulig fremadrettet og understøttende strategi i forhold til disse udfordringer vil være at fokusere
på udvikling af yderligere didaktiske strategier blandt andet i form af evalueringskultur og –
metoder. Didaktiske strategier, der kan støtte lærernes mulighed for at komme meget tæt på den
tænkning, som den handleorienterede sundhedsundervisning og den dertil knyttede faglighed
afstedkommer hos eleverne kan anbefales udviklet og understøttet.
Projektets strategi vedrørende uddannelse af kontaktlærere/ressourcepersoner kan anbefales.
Både deltagende og ej deltagende lærere vurderer, at tilstedeværelsen af kollegaer med særlige
kompetencer i forhold til undervisning i sundhed af langt de fleste som værende en vigtig faktor i
forhold til at få det sundhedsfaglige indhold placeret centralt i sundhedsundervisningen. Meget
tyder dog også på, at denne kompetenceudviklingsstrategi (uddannelse af kontaktlærere), rummer
en række udfordringer og vanskeligheder, som ligeledes bør ofres særlig bevågenhed i evt.
fremtidige projekter/tiltag (se afsnit om ringspredning og projektdesign vdr. sundhedsbegrebet).
De kvantitative data viser, at lærerne generelt kan forvente opbakning vedrørende deres arbejde
med sundhedsfagligt indhold i undervisningen dels fra ledelsens side, dels fra kollegaernes side
generelt.
Mange lærere vil også kunne finde støtte i deres bestræbelser på at arbejde med sundhedsfagligt
indhold i skolernes officielle dokumenter. Evalueringen viser, at projekt DSFS har haft stor
betydning for udformningen af disse formuleringer på ca. halvdelen af de deltagende skoler – men
110

s. 27 i ”Materialebog 1”, DLH
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ingen indflydelse på formuleringerne herom på de ikke deltagende skoler. Der ligger et stort
potentiale i, at fremtidige indsatser målrettet orienterer sig mod disse formuleringer i officielle
skoledokumenter – projektindsatsen hár haft effekt herpå, jf., også skolernes tilbagemelding om
projektets indflydelse på skolernes formulering af sundhedspolitikker (se afsnittet om
sundhedspolitik )
Lærerne kan således på denne baggrund generelt forvente opbakning på deres skoler, når de
arbejder med eller forsøger at praktisere sundhedsundervisning med et sundhedsfagligt indhold.
Dog tyder de kvalitative data på, at der rejser sig nogle særlige udfordringer og problemstillinger,
når kontaktlærere inddrager det brede og positive sundhedsbegreb i deres rådgivning af og
formidling til kollegaer (jf. afsnit om ringspredning og projektdesign vedr. sundhedsbegrebet.)
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2.4 Sundhedspolitik
2.4.1 Introduktion
Begrebet og fænomenet sundhedspolitik har de første år ingen placering i projekt DSFS. Begrebet
nævnes tilsyneladende første gang i 1999 i tæt tilknytning til lanceringen af ”Regeringens
Folkesundhedsprogram 1999”. Regeringen udsendte 18. maj 1999 dette såkaldte
”Folkesundhedsprogram”, som en del af regeringsgrundlaget fra marts 1998. I programmet indgår
iværksættelse af et tværgående forebyggelsesprogram til forbedring af folkesundheden.
Programmet tager udgangspunkt i en række sundhedsmål, der skal opfyldes inden for en tiårig
periode. Grundskolen og sundhedsundervisningen er grundigt omtalt i dette program111, og som en
væsentlig strategi nævnes her styrkelse af ”skolen som sundhedsfremmende miljø ved lovgivning
og/eller udvikling af lokale sundhedspolitikker”112. Der gøres videre rede for hvilke
elementer/temaer, der med fordel kan indgå i en sundhedspolitik på skoler og vigtigheden af
inddragelse af eleverne og skolens øvrige aktører i den samlede proces understreges. Disse
udsagn om indhold i sundhedspolitikker på skoler og værdier, der bør kendetegne politikkernes
tilblivelsesproces stemmer i udstrakt grad overens med tænkning og praksis i projekt DSFS i
Sønderjyllands Amt fra 1999 og frem.
Før da kan man måske sige, at projektets fokus på forankringsstrategier på organisationsplan i
forhold til sundhedsundervisning113 har dannet et afsæt for den senere fokusering på formuleringer
af sundhedspolitikker114. Disse forsøg på nærmere at bestemme fænomenet ’sundhedspolitik’
forfølges i de efterfølgende år, hvor der endvidere ikke blot forsøges opstillet kriterier for indholdet i
disse politikker, men også kriterier for processerne omkring politikkernes tilblivelse. I strategiplan
for 00-05 hedder det blandt andet således (s. 5):
”Skolerne arbejder med at udvikle og etablere en samlet sundhedspolitik. En sådan
sundhedspolitik har som det centrale element skolens undervisning samt målet for denne
undervisning. Derudover indgår en række rammebetingelser for denne undervisning i
sundhedspolitikken. Disse omfatter skolens miljø (fysisk og socialt) og skolens samarbejdskultur
(…) såvel internt som rettet mod eksterne partnere i lokalsamfundet (...). Samtlige aktører på
skolen spiller en rolle i udvikling af skolens sundhedspolitik, hvilket fører til to forskellige forhold:
(A) Forskellige skolers sundhedspolitik vil være forskellige, idet de afspejler lokale interesser,
problemer og prioriteringer. (B) En skoles sundhedspolitik er ikke noget der fastlægges én gang for
alle, men skal i stedet opfattes som et levende grundlag, der løbende diskuteres, udvikles og
kvalificeres. Centrale partnere er elever, lærere og forældre.”
Ud over formuleringerne i denne strategiplan for 2000-2005 har projektet også formuleret sig mere
samlet om fænomenet sundhedspolitikker i inspirationshæftet nr. 8 ”Sundhedspolitikker i skolen – i
teori og praksis” 115.
111

Mål 11 Regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008, Sundhedsministeriet, maj 1999. s.76
Regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008, Sundhedsministeriet, maj 1999, s. 79
113
jf. især Inspirationshefte nr. 2, ”Udvikling og forankring af sundhedsundervisning”, 1999 s. 10 ”Rammefaktorer” og
senere i en mere udviklet form model s. 10 i strategiplan 00-05. Se også afsnittet om forankring i denne
evalueringsrapport
114
Hvad der mere konkret menes med en sundhedspolitik, gives der et eksempel på i statusrapport for 5. projektår
(Kværs).
115
af Sørensen K., Koch B., Jensen B.B., Sønderjyllands amt, nov. 2004
112
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Det er denne forståelse af begrebet sundhedspolitik, der kommer til udtryk i disse formuleringer,
der tages afsæt i i det følgende.

2.4.2 Formålet med evalueringen af
sundhedspolitikker
Hensigten med evalueringen af genstanden sundhedspolitikker i projekt DSFS er blandt andet at
foretage en afdækning af, i hvilket omfang der er udformet sundhedspolitikker på de deltagende
skoler. Det er endvidere hensigten, at tegne en profil af de formulerede politikker (på både
deltagende og ej deltagende skoler) målt i forhold til projektets egne værdier herfor. Endelig er det
også hensigten at give et signalement af de processer, som politikkerne er blevet og bliver til i.
Evalueringen rummer også en redegørelse for projektets indsats og tiltag i forhold til udvikling og
implementering af sundhedspolitikker.

2.4.3 Evalueringens operationalisering af
sundhedspolitikker
Med afsæt i formålet med evalueringen af sundhedspolitikker og med afsæt i den forståelse af
genstanden sundhedspolitikker på skoler, som der er gjort rede for ovenfor, vil der i det følgende
blive skitseret, hvorledes denne genstand er blevet operationaliseret i evalueringen.

2.4.3.1 Temaer
Genstanden sundhedspolitik er blevet opdelt i en række temaer, som er blevet gjort til genstand for
nærmere undersøgelse. Disse temaer er:
•
•
•
•
•

Sundhedspolitik som begreb og fænomen
Repræsentation – det vil sige, tilstedeværelse af sundhedspolitikker på amtets skoler
Tilblivelsesprocesser vedrørende formulering af sundhedspolitikker på skolerne
Kvalitetstræk i de formulerede sundhedspolitikker
Skolernes anvendelse af formulerede sundhedspolitikker

2.4.3.2 Operationelle variable
For hver af disse temaer er der udpeget en række operationelle variable, som det vurderes muligt
at indfange via evalueringens forskellige metoder.
Temaet sundhedspolitik som begreb og fænomen er først og fremmest blevet operationaliseret til
projektets forståelse af genstanden og udviklingen af denne forståelse op gennem projektperioden.
I evalueringen af dette tema bliver projektets tiltag endvidere inddraget.
Temaet repræsentation - tilstedeværelse af sundhedspolitikker på amtets skoler er blevet
operationaliseret til udbredelsen af sundhedspolitikker på amtets skoler, samt effekten af projektets
indsats på området.
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Temaet tilblivelsesprocesser er blevet operationaliseret til grader af aktørinddragelse (lærere og
elever) og typer af inddragelse (høring, selvformulering etc.).
Temaet kvalitetstræk er operationaliseret i de indholdsområder, som af projektet anses som vigtige
i forhold til sundhedspolitikker.
Temaet anvendelse er operationaliseret i, hvorvidt skolerne evaluerer deres sundhedspolitik.
Undersøgelsens variable er opstillet skematisk i figur 2.4.3.2.a.
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Figur 2.4.3.2.a: Undersøgelsens variable (sundhedspolitik)
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2.4.4 Den empiriske undersøgelse af
sundhedspolitik
2.4.4.1 Sundhedspolitik som begreb og fænomen
Nedenstående redegørelse for evalueringsresultaterne vedrørende udviklingen i begrebet og
fænomenet sundhedspolitik bygger primært på evalueringens dokumentanalyser samt interview
med konsulenter og forskningstilknyttede.
Som nævnt finder begrebet sundhedspolitik først anvendelse i projektet i slutningen af den
første femårige projektperiode (1999). I tiden op til da anvendes begreber som
organisationsmæssige udvikling og forankring. En analyse af projektdokumenterne tyder på, at
det tidligere fokus på organisationsmæssige udvikling og forankring af sundhedsundervisning
med dertil hørende støtte- strukturer på skolen afløses at et fokus på udformning af
sundhedspolitikker. Der finder tilsyneladende også en begrebsmæssig og indholdsmæssig
bevægelse sted, som drejer sig om, at man går fra i begyndelsen af projektet at have fokus
rettet mod skole- og organisationsudviklingsaspektet til at have et stadigt stærkere fokus på
begrebet om forankring. Dette begreb afløses eller udmøntes så til gengæld midt i projektet af
fænomenet sundhedspolitik. Denne tolkning af begrebsmæssige og indholdsmæssige
bevægelser i projektet understøttes blandt andet af, at hverken begrebet skoleudvikling eller
forankring nævnes som særskilte indsatsområder i strategiplan for 00-05. Det gør til gengæld
fænomenet ”Sundhedspolitik”. Dette nævnes som det første af 6 indsatsområder, og
strategiplanens nærmere redegørelse for begrebet (s. 10) viser, at det organisations- og
skoleudviklingsmæssige aspekt fylder ganske meget i projektets forståelse af begrebet
sundhedspolitik. Måske udviklingen i forholdet mellem ”forankring” og ”sundhedspolitikker” kan
ses som to gensidigt udviklende fokusområder: Sundhedspolitikker udvikler sig på én gang til at
være et indsatsområde og et middel til forankring. Og lidt på samme måde udvikler forankring
sig fra at være et selvstændigt (overordnet) indsatsområde til (også) at blive et aspekt ved
projektets fokus på sundhedspolitik (?), her blandt andet forstået som skolernes arbejde med
rammefaktorerne for sundhedsundervisningen.
I strategiplan for 2000-05 bliver det organisationsmæssige forankringsperspektiv samlet således
(s.5 ):
”Forankring på de enkelte skoler.
Forankring indebærer en funktion og struktur på den enkelte skole, der sikrer, at
sundhedsundervisning bliver en del af skolens arbejde og indgår på tværs af fagene.
Forskellige ideer og strategier til forankring udvikles og prøves af undervejs i projektet. Som
eksempler kan nævnes etablering af resurseperson-funktion, sundhedspolitik (kursiv v.
evaluator) som fast element i skolens arbejde, integrering af sundhedsperspektiver i skolens
virksomhedsplan og målsætning, fremhævelse af det sundhedsmæssige perspektiv i
stillingsannoncer m.m. Arbejdet med forankring indebærer at skoleledelsen tillægges en vigtig
rolle gennem hele forløbet. Forudsætningen for en succesfuld forankring af projektet i skolens
arbejde er, at projektet relateres til – og bidrager til – skolens overordnede opgaver. Projektet
må derfor udvikles og diskuteres i tilknytning til den generelle pædagogiske diskussion på
skolen”.
Som det ses af citatet knyttes sundhedspolitik tæt til projektets overordnede intention om
forankring på de enkelte skoler, og når forankringsbegrebet konkretiseres gøres det med
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henvisning til udviklinger i en række organisationsmæssige strukturelle og kulturelle elementer
(se i øvrigt særskilt om strukturelle og kulturelle organisationsmæssige udviklinger længere
henne i evalueringsrapporten).
Det mest samlede bud på projektets forståelse af genstanden sundhedspolitikker kommer til
udtryk i inspirationshæfte 8: ”Sundhedspolitikker i skolen – i teori og praksis” af Sørensen K.,
Koch B., Jensen B.B., Sønderjyllands amt, nov. 2004.
Tænkningen fremstilles i en model (se nedenfor), som angiver en række komponenter i Den
Sundhedsfremmende skole116. Skolerne opfordres til ”at tage udgangspunkt i” denne model, i
deres arbejde med at formulere sundhedspolitik. Modellen forklares således i teksten:
”Modellen illustrerer for det første, at skolens sundhedsundervisning bør betragtes som skolens
”kerneydelse” i relation til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Samtidig påpeger
modellen, at en række forudsætninger kan virke fremmende eller hæmmende på skolens
sundhedsundervisning. Disse handler både om samarbejde (på skolen og mellem skole og
omverden) og om miljøet (såvel det sociale som det fysiske) på skolen. Endelig er lærernes
sundhedspædagogiske kompetencer en af de vigtigste rammebetingelser for udvikling af
skolens sundhedsundervisning. Tilsammen udgør disse forudsætninger den kontekst, som
undervisningen skal forstås i forhold til”117
Figur 2.4.4.1.a: Sundhedspolitikkens områder

Modellen er her gengivet som den er fremstillet i strategiplan 2000-2005.118
116

s. 11 i inspirationshæfte 8 om sundhedspolitikker af Sørensen K., Koch B., Jensen B.B., Sønderjyllands Amt, nov.
2004
117
s. 10 i inspirationshæfte 8 om sundhedspolitikker af Sørensen K., Koch B., Jensen B.B., Sønderjyllands Amt, nov.
2004
118
Modellen er også gengivet i inspirationshæfte 8 med visse justeringer.
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Projektets øvrige tiltag i forhold til sundhedspolitik
Denne løbende udvikling i præcisering af begrebet sundhedspolitik og dertil knyttede begreber
skal blandt andet ses i lyset af en række tiltag, som projektet foranstalter løbende gennem
projektet.
I andet projektår (det vil sige før begrebet sundhedspolitik kommer i spil) anbefaler
konsulenterne i statusrapport for dette projektår, at:
”(…) der i de resterende tre år af projektet skal laves et stykke målrettet arbejde, der kan støtte
samarbejdet mellem ledelse og kontaktlærer og sundhedsrådsgruppe/råd. Dette arbejde skal
især bestå i, at hver enkelt skole (ledelse i samarbejde med sundhedsgruppe/råd og øvrige
kolleger) får formuleret en forankringsstrategi” (s. 3).
Der er således fra projektets start en opmærksomhed på forankringsbehovet, her formuleret
som en ”forankringsstrategi”. Som nævnt dog ikke på dette tidspunkt i form af en
sundhedspolitik.
I femte projektår gennemføres et heldagsmøde for samtlige deltagere i projektet med temaet:
”Udarbejdelse af sundhedspolitik på skolerne”119. I årsrapporten for dette år omtales effekten af
dette møde således: ”På næsten alle skoler er der nu igangsat en proces med udarbejdelse af
sundhedspolitik” (s. 4). Og videre s.5:
”Effekten af konferencen/workshoppen blev væsentligt større end nogen havde forestillet sig.
Hver enkelt skole gik på workshoppen i gang med at udtænke ideer og strategier for en
sundhedspolitik gældende for den enkelte skole”.
I årsrapport for sjette år berettes om én skole, der har gjort sig særlige erfaringer med
sundhedspolitikområdet. Og i årsrapport for syvende år hedder det, at: ”Der er på enkelte skoler
taget initiativ til at udvikle sundhedspolitik i forhold til afgrænsede temaer baseret på værdier og
mål i DSFS.” (s. 6).
I ottende projektår forsøges indsatsen omkring skolepolitikker tilsyneladende fulgt op med
endnu en temadag om formulering af skolepolitikker. Temadagen aflyses på grund af
manglende tilmelding.
I årsrapporten for ottende år hedder det yderligere: ”Enkelte skoler har (…) påbegyndt at tage
initiativer til at gøre sig erfaringer med sundhedspolitikker. Af temaer kan nævnes: Mobning,
Mad og måltider på skolen og Frugtordning” .(s. 7)
I niende projektår udkommer som nævnt inspirationshæfte 8 om sundhedspolitikker.
Sammenfattende om udviklingen i begrebet og fænomenet sundhedspolitik
Ovenstående forløbsbeskrivelse antyder, at der især omkring fjerde og femte projektår er et højt
aktivitets- og udviklingsniveau vedrørende denne genstand – hvorefter niveauet tilsyneladende
falder en del, i det mindste kvantitativt.

119

se kursusplan for dette år og s. 5 i årsrapporten for dette 5. projektår
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I interview med konsulenterne betones det, at især nogle få bestemte skoler har udvist et meget
højt engagement og aktivitetsniveau i forhold til udvikling og formulering af sundhedspolitikker.
De siger:
”Vi har to formidable udviklingsarbejder gennemført så det vil sige teori og praksis har vi prøvet
på at få koblet og vi har (…) et udmærket produkt ud af det i forhold til inspiration omkring
sundhedspolitikker”.
I samme interview betegnes disse skoler som ”mønsterskoler”.
Især udgivelsen af inspirationshæfte 8 dokumenterer, at projektet har bidraget til belysning af en
række væsentlige forhold, som knytter sig til skolers arbejde med sundhedspolitikker.
I hvilken udstrækning arbejdet med sundhedspolitikker finder sted på skolerne vil blive
yderligere belyst i det følgende afsnit om repræsentation, tilstedeværelse af sundhedspolitikker
på amtets skoler.

2.4.4.2 Temaet: Repræsentation, tilstedeværelse på amtets skoler
Med dette tema søges det belyst i hvilket omfang, amtets skoler har arbejdet med formulering af
sundhedspolitikker. Projektets mulige effekt på dette arbejde fremdrages ligeledes. De
empiriske data stammer fra dokumentanalyse, survey og interview med alle informantgrupper.
Dokumentanalysen og interview giver grundlag for at tegne et billede af en udvikling, som
tilsyneladende lægger ud med et meget omfattende og bredt engagement fra skolernes side i
arbejdet med sundhedspolitikker. Jævnfør forløbsbeskrivelsen ovenfor, som viser denne start
på arbejdet med sundhedspolitikker, men som også viser en udvikling, der efterhånden
bevæger sig retning af, at nogle få skoler arbejder meget dybt og grundigt med formulering af
sundhedspolitikker. Evalueringens survey giver grundlag for en mere kvantitativ beskrivelse af
skolernes arbejde med sundhedspolitikker. Af nedenstående graf fremgår det, hvorledes
lærerne svarer på spørgsmålet om, hvorvidt skolen har en sundhedspolitik eller er i færd med at
udforme en sådan.
Figur 2.4.4.2.a: Repræsentation af sundhedspolitikker
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Ca. 80 % af lærerne svarer (hvad enten de er med i projektet eller ej), at de er i færd med at
udforme en sundhedspolitik eller allerede hár en sådan på deres skole. Denne kvantitative
måling stemmer således ikke overens med de signaler om udbredelsen af sundhedspolitikker,
som de kvalitative data signalerer. Mange skoler har tilsyneladende udformet
sundhedspolitikker eller er i færd hermed ifølge lærernes svar.
Det bør dog her nævnes, at lærere, der i survey er kategoriseret som ej deltagende i projektet
godt kan være ansat på en skole, som er med i projektet. Nogle af de ej deltagende lærere kan
altså have været i den situation, at deres kolleger har været med i projektet, og at disse har
”båret” projektets inspiration og ideer vedrørende udformning af sundhedspolitikker ind på
skolen. Denne mulige bias er måske til stede i et vist omfang. I hvert fald giver ledernes svar på,
hvorvidt man arbejder med eller har en sundhedspolitik et lidt andet billede. Nedenstående graf
giver et lidt mere detaljeret billede af skolernes arbejde med sundhedspolitikker. For eksempel
er det bemærkelsesværdigt, at en meget stor del af de skoleledere, der er på skoler uden
sundhedspolitik ønsker at få udformet en sådan!
Det fremgår af nedenstående graf, at skoler, der ikke er med i projektet, i den konkrete
svarfordeling, samlet set er længere fremme i forhold til udformning af sundhedspolitikker end
skoler, der er med i projektet. Denne tendens er interessant men ikke signifikant. Ca. 58 % af
de ej deltagende skoler er i gang med at formulere/indføre en sundhedspolitik eller har i kortere
eller længere tid haft en sådan. Det tilsvarende tal for deltagende skoler ligger på godt 52 % altså lavere. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at over 17 % af de deltagende skoler ikke
ved om de har en sundhedspolitik.
Figur 2.4.4.2.b: Repræsentationsniveauer
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Går vi nu videre i undersøgelserne af sammenhængen mellem projekt DSFSs indsats på
området og skolernes oplevelse heraf, ser vi følgende: Lærerne er blevet spurgt om, hvilken
betydning projekt DSFS har haft for skolernes arbejde med sundhedspolitik. Resultatet ses af
grafen på næste side.
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Figur 2.4.4.2.c: Effekt af projektet ifølge lærerne
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Af grafen fremgår det, at både deltagende og ej deltagende lærere overvejende (ca. 85-90 %)
angiver, at projekt DSFS har haft nogen eller stor betydning for skolens udformning af
sundhedspolitik. Projektet må på denne baggrund siges, at have sat et ganske stort aftryk på
lærernes arbejde med sundhedspolitik.
Lederne er blevet stillet det tilsvarende spørgsmål og resultatet ses af nedenstående graf.
Figur 2.4.4.2.d: Effekt af projektet ifølge lederne
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Samtlige deltagende skoleledere vurderer, at projektet DSFS har haft nogen eller høj grad af
betydning for skolens udformning af/arbejde med en sundhedspolitik. Skoleledere fra ej
deltagende skoler har også draget nytte af projektets indsats på området. Således angiver godt
30 % af disse ledere, at projektets indsats har haft nogen eller høj grad af betydning for skolens
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udformning af/arbejde med en sundhedspolitik. Forskellene mellem deltagende og ej
deltagende skoleledere er signifikant.
Sammenfattende om sundhedspolitikkers tilstedeværelse
Over halvdelen af amtets skoler må skønnes at have eller være i færd med at udforme en
sundhedspolitik. Projekt DSFS har tilsyneladende haft væsentlig betydning for skolernes
arbejde hermed – også hvad angår skoler, der ikke har været med i projektet. Endvidere er det
bemærkelsesværdigt, at der blandt de skoler, der angiver at de ikke har en sundhedspolitik
udtrykkes et klart ønske om at ville have en sådan. Det kan dog undre, at skoler, der ej er med i
projektet angiver at være mere aktive vedrørende formulering af sundhedspolitikker end skoler,
der er med i projektet, ligesom det er bemærkelsesværdigt, at over 17 % af de deltagende
skoleledere angiver, at de ikke ved i hvilket omfang skolen har en sundhedspolitik.

2.4.4.3 Tema: Tilblivelsesprocesser
I projekt DSFS har der ikke blot været fokuseret på, hvilke genstande sundhedspolitikker på
skoler bør forholde sig til,( jævnfør projektets udarbejdelse af model for områder, der bør
indtænkes i formuleringen af sundhedspolitikker - se ovenfor). Fra projektets side har man også
været optaget af kendetegn ved de processer, hvorunder sundhedspolitikkerne bliver til. På
denne baggrund har evalueringen forsøgt at indfange, hvorledes lærerne oplever disse
tilblivelsesprocesser på skolerne. Datagrundlaget for denne del af evalueringen er indhentet
dels via survey, dels via interview med deltagende lærere og projektets konsulenter.
Et væsentligt kriterium for tilblivelsesprocesserne vedrørende sundhedspolitikker er set fra
projektets side inddragelsen af lærerne i processen. Lærerne blev derfor i survey bedt om at
angive deres oplevelse heraf. Spørgsmålet i survey lød: I hvilken grad oplever du, at du er
blevet inddraget i den proces, der leder frem til den endelige formulering af skolens
sundhedspolitik? Resultatet fremgår af nedenstående graf. Der er signifikant sammenhæng
mellem deltagelse i projektet og oplevelse af inddragelse.
Figur 2.4.4.3.a: Inddragelse af lærerne
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N=88, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Det er bemærkelsesværdigt, at inddragelsesaspektet slår ganske tydeligt igennem hos
deltagende lærere sammenholdt med lærere, der ej har været med i projektet. Ca. 90 % af de
deltagende lærere oplever at de i nogen eller høj grad er blevet inddraget i
tilblivelsesprocesserne. Det tilsvarende tal for ej deltagende lærere er ca. 65 %.
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Surveyundersøgelsen gav også grundlag for at undersøge, på hvilke måder lærerne er blevet
inddraget. Der er i survey spurgt til fire forskellige inddragelsestyper: Deltagelse i drøftelser på
pædagogisk råd, kollegadrøftelser i team og lign. Drøftelser på pædagogiske dage og endelig
hvorvidt lærerne blot har hørt eller læst om sundhedspolitik. Resultaterne fra survey fremgår af
nedenstående grafer. I de første tre grafer er forskellene signifikante. Forskellene i den fjerde
graf vedrørende ”læst/hørt om” er forskellene ej signifikante.
Figur 2.4.4.3.b: Inddragelse via pædagogiske råds møder
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N=295, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Figur 2.4.4.3.c: Inddragelse via team
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N=295, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål
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Figur 2.4.4.3.d: Inddragelse via pædagogiske dage
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N=295, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Figur 2.4.4.3.e: Inddragelse – anden form
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Der tegner sig et billede af, at de lærere, der har været involveret i processer vedr. udformning
af sundhedspolitikker har gjort dette via først og fremmest pædagogisk råd og samtaler/
drøftelser i team eller lignende kollegiale drøftelsesfora. Det er bemærkelsesværdigt, at ca. en
femtedel af lærere, der har været med i projektet oplever, at de har været deltagere i
pædagogiske dage, hvor sundhedspolitik har været drøftet. Dette må tages som udtryk for en
høj prioritering af formulering af sundhedspolitik på netop disse læreres skoler, fordi man
vælger at prioritere pædagogiske dage til dette arbejde. Billedet fra disse kvantitative data
passer således ganske godt sammen med de kvalitative data, som viste, at især nogle (få)
skoler har gjort særligt meget ud af netop formuleringen af sundhedspolitik.
Projektets pointering af vigtigheden af også at inddrage eleverne i formuleringen af
sundhedspolitikker tages kort op i det følgende.
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Inddragelse af elever i processerne vdr. sundhedspolitikformulering
Det er også en central værdi i projekt DSFS, at eleverne inddrages i formuleringsprocesserne
vedrørende sundhedspolitikker. Det har ikke været muligt at belyse dette aspekt via kvantitative
data via survey, men interview med lærere og konsulenter gør det muligt at rejse nogle
perspektiver på denne del af projektets fokus på kvaliteter i tilblivelsesprocesserne.
I interview med konsulenterne rejses spørgsmålet om elevernes inddragelse således:
Informant: ”Lige såvel som elevmedbestemmelse har været en drivkraft i
sundhedsundervisningen på DSFSså har udfordringen omkring elevmedbestemmelse også
været drivkraften i forhold til sundhedspolitikområdet”
Interviewer: ”Prøv at sige noget mere om det”
Informant: ”Jamen dermed mener jeg, at det skolerne har fundet især interessant og
udfordrende, det er at involvere eleverne, og det er også det, der gør at – hvis vi nu tager de
klassiske hverdagsbegreber om sundhedspolitik, som meget handler om påbud, forbud og
regler – så er det typiske mønster jo også at påbud, forbud og regler, det er noget pædagogisk
råd har diskuteret og skolebestyrelsen efterfølgende har konfirmeret. Men det, at de har fundet
elevmedbestemmelsen udfordrende, gør, at det lander i noget andet. Så det er faktisk
elevmedbestemmelsen, som jeg ser det, der har været med til at gøre det helt anderledes.”
Der gives altså her udtryk for en oplevelse af, at skolernes arbejde med at formulere
sundhedspolitikker bliver kvalitativt afhængig af, hvorvidt eleverne bliver inddraget i disse
formuleringsprocesser. Som nævnt giver evalueringen ikke grundlag for en kvantitativ
opgørelse af, hvorvidt eleverne har spillet med i processerne. Men de kvalitative data i form af
interview med lærerne kan give et indblik i, hvorledes lærerne oplever denne inddragelse af
eleverne. I det følgende vil der blive gengivet nogle citater, som forholder sig til dette aspekt.
Interviewer: ”Har eleverne været med i processerne omkring at formulere sundhedspolitikker,
eller hvordan er de indgået i processen?”
Informant (lærer): ”Ja vi har et eksempel på, at de også har været med til at formulere
sundhedspolitikken. Men det der er vigtigt med eleverne, det er nok, at de i processen er med
til at, at de dels er inddraget i, at vi underviser i nogle områder, der har noget med det emne at
gøre, vi arbejder med. Vi kan tage fx mobning. Da vi arbejdede med mobning, så gjorde vi
mobning til fokuspunkt et helt år. Jeg tror endda, det næsten var 2 år fordi … ja altså det viser
sig gang på gang at tingene skal have tid. Man kan ikke forhaste en sundhedspolitik igennem,
så er den ikke rigtig noget værd, så er der kun nogle aktører, der har et forhold til det. Det drejer
sig jo også om et ejerskabsforhold, og det får man altså ikke, hvis ikke eleverne er med i
projektet. Og det er så det, at de så har været med i en undervisning, der har handlet om
mobning og drillerier, at vi har arbejdet med det i nogle emneuger. Og at lærerne har taget det
op med dem. Og så nogle gange har vi også brugt det der med, at vi har lavet undersøgelser,
som direkte er blevet brugt i sundhedspolitikken.”
Informanten bekræfter konsulentens udsagn om, at inddragelse af eleverne i
formuleringsprocessen er vigtig. Det ses endvidere at både elevernes egne undersøgelser og
undervisningen kan fungere understøttende og kvalificerende for elevernes indspil i
formuleringsprocessen, og dermed for kvaliteten i den formulerede sundhedspolitik.
Det er dog også væsentligt at fremhæve, at billedet af skolernes arbejde med
sundhedspolitikker og inddragelse af eleverne i disse processer tilsyneladende er ganske
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forskelligt. Nedenstående citat viser et forløb, som ligger ganske langt fra den netop beskrevne
proces med inddragelse af elever:
Interviewer: ”Har i formuleret nogle konkrete sundhedspolitikker. Jeg tænker på en mobbepolitik
eller kostpolitik eller andet?”
Informant (Lærer A): ”Vi har f.eks. lavet en ”sorg og krise” politik”.
Interviewer: ”Har eleverne været involveret i at lave den?”
Informant (lærer A og B): ”Nej, nej”.
Informant (Lærer B): ”Ikke lige netop den. Vi har diskuteret den med vores skoleleder, sådan
frem og tilbage, og så er vi blevet færdige, og så har vi fremlagt den på pædagogisk rådsmøde.
Og den synes jeg folk har taget pænt i mod. Der er ingen modvilje, men det er os selv
(sundhedsgruppen ref. evaluator), der har lavet det.”
Disse informanter kunne i øvrigt ikke henvise til processer vedrørende sundhedspolitikker, hvori
eleverne havde været involveret.
Sammenfattende om tilblivelsesprocesser
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at projektets betoning af samarbejds- og
inddragelsesaspektet i forhold til lærerne, når det gælder formulering af sundhedspolitikker er
slået ganske godt igennem på såvel deltagende som ikke deltagende skoler. Prioriteringen på
skolerne af sundhedspolitikformulering viser sig blandt ved, at nogle (få) skoler vælger at
inddrage pædagogiske dage til deres arbejde med sundhedspolitikker.
Tilsyneladende er nogle (få) skoler også gået meget i dybden både med inddragelse af lærere
og elever i disse formuleringsprocesser. Andre skoler – også deltagende skoler har ikke
prioriteret inddragelse af eleverne så højt.
Efter denne belysning af skolernes arbejde med tilblivelsesprocesserne vil der i det følgende
blive fokuseret på karakteren af de sundhedspolitikker, som rent faktisk er blevet formuleret.

2.4.4.4 Tema: Kvaliteter i de formulerede sundhedspolitikker
Der er ovenfor blevet set på i hvilket omfang, der er blevet formuleret sundhedspolitikker, og på
hvilke måder disse er blevet til. I det følgende vil der blive set nærmere på, hvad de formulerede
sundhedspolitikker rummer ifølge lærerne og lederne set i forhold til nogle af projektets egne
værdier herfor. Lærerne og lederne blev således i surveyet bedt om at vurdere, i hvilken grad
den formulerede sundhedspolitik :
•
•
•
•
•

Har både forebyggende og velværdsfremmende formål?
Inddrager både livsstils- og levevilkårsfaktorer?
Er både visionsfremmende og problemløsende?
Bidrager til at eleverne udvikler handlekompetence?
Bidrager til at løse skolens dannende opgave?

I følgende to grafer, er henholdsvis lærernes og ledernes svar på dette spørgsmål gengivet. For
overskuelighedens skyld, er svarene på de fem vurderingspunkter lagt sammen. Forskellene
mellem deltagende lærere og ej deltagende lærere er signifikante. Det er den ikke for ledernes
svarafgivelser, hvilket overvejende kan tilskrives en lille N. Der er imidlertid i den konkrete
svarafgivelse en klar tendens til at deltagende ledere vurderer sundhedspolitikken mere positivt
end ikke deltagende ledere.
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Figur 2.4.4.4.a: Lærernes vurdering af kvalitet
100,0%

IKKE-DELTAGENDE
LÆRERE
DELTAGENDE LÆRERE

Percent

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
SLET IKKE/LAV GRAD
I HØJ/NOGEN GRAD
VURDERES SKOLENS SUNDHEDSPOLITIK AT OPFYLDE OVENSTÅENDE KRAV

N=295, P<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Figur 2.4.4.4.b: Ledernes vurdering af kvalitet
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N=15, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Sammenfattende om kvaliteter i de formulerede sundhedspolitikker
Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen på ledernes og lærernes vurdering af kvaliteterne i de
formulerede sundhedspolitikker er så stor. Kun en tredjedel af de deltagende lærere vurderer, at
den formulerede politik i høj eller nogen grad svarer til projektets værdier vedrørende
sundhedspolitikkernes indhold. Til gengæld vurderer ca. 80 % af de deltagende ledere, at de
formulerede politikker netop passer fint sammen med projektets egne værdier. Evalueringen
giver ikke grundlag for en nærmere forklaring på disse forskelle i vurdering. Men den markante
forskel giver grundlag for at pege på et analysebehov på dette område: Hvad står der rent
faktisk i de formulerede sundhedspolitikker? – og hvorfor?
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2.4.4.5 Tema: Anvendelse
Evalueringen har også forsøgt at belyse, hvorledes skolerne bruger de formulerede
sundhedspolitikker. Hvilken rolle spiller politikkerne for skolernes praksis på sundhedsområdet,
når de først er formuleret. Af hensyn til begrænsning i datamateriale har evalueringen på dette
område koncentreret sig om spørgsmålet om, hvorvidt lærerne og lederne evaluerer deres
sundhedspolitikker, og hvorvidt de oplever forandringer i forlængelse af disse evalueringer.
Datagrundlaget er især hentet fra survey, men der suppleres også med data for lærerinterview.
Der indledes med lærernes svar. Af nedenstående graf fremgår, hvad lærerne svarer, når de
bliver spurgt om, hvorvidt sundhedspolitikken evalueres på deres skole (forskellen i grafen er
ikke signifikant).
Figur 2.4.4.5.a: Evaluering af sundhedspolitikker - lærerne
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N=59, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Blandt de lærere, som er ansat på en skole med en sundhedspolitik, må der siges at være en
udbredt oplevelse af, at sundhedspolitikken bliver evalueret. Det er bemærkelsesværdigt, at en
femtedel af de deltagende lærere ikke oplever, at skolen evaluerer sin sundhedspolitik.
Nedenstående citat giver et lidt mere nuanceret indblik, hvorledes en lærer oplever og
reflekterer over mulighederne i og nødvendigheden af at evaluere skolens sundhedspolitik:
”Jeg synes egentlig, det har været lidt kendetegnende for vores udvikling, at vi først havde den
der stille og rolige periode, og så har vi så ellers gået til den. Og så har vi så også lagt et stort
arbejde i at få tingene skriftliggjort, og det kræver en sundhedspolitik jo. Og der er vi jo så nu på
det stadie, hvor vi er begyndt at evaluere de sundhedspolitikker, vi har lavet. Vi har lige…eller
er, vi er i gang med at evaluere ”mad og måltider”. Den har været i lærerrådet. Og den har i går
været i skolebestyrelsen. Og det, synes jeg, er meget væsentligt, at en sundhedspolitik ikke
bare er sådan et stykke papir, der ligger i en skuffe og støver til. Men at det er noget, der har
noget med hverdagen og noget med vores…hvad skal man sige…vores udvikling at gøre.
Noget med at; ”jamen er det nu dækkende det her, eller har tingene udviklet sig i en helt anden
retning nu, så vi nu måske skal skrotte den?””.
Denne lærer er tydeligvist optaget af, at sundhedspolitikkerne har og får en reel
kvalitetsudviklende funktion på skolen og ifølge denne lærer, spiller den løbende evaluering af
sundhedspolitikkerne en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Ved evalueringer får man
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spejlet ”hverdagen” i sundhedspolitikken, så den ikke bare ”ligger i en skuffe og støver til”. På
denne måde kommer evaluering af sundhedspolitikker til at udgøre et bidrag til ”vores
udvikling”, som læreren siger.
Et andet udsagn om, hvordan lærerne oplever betydningen af sundhedspolitikkerne i forhold til
den daglige praksis, er gengivet nedenfor:
Interviewer: ”Hvad betyder det for skolen at have nogle sundhedspolitikker i praksis?”
Informant (Lærer): ”Jeg tror, at det er vigtigt for en skole, at man får fælles fodslag om, hvad
man vil med det sundhedsfremmende arbejde og sundhed i det hele taget. Fordi der er så
mange aspekter af sundhed. Jeg tror det er … jeg tror egentlig at sundhedspolitikkerne kan
være en del af skolens politik.” Og det har vi (sundhedsgruppen, ref. evaluator) jo så nok her på
stedet været, fordi vi har jo haft en stærk påvirkning på, hvordan skolens politik er blevet de
sidste 10 år.”
Denne lærer har fået øje på en mulighed for, at sundhedspolitikker kan spille sammen med og
være en del af skolens øvrige samlede politik. Sundhedspolitikker kan være med til at
tydeliggøre, hvad det er skolen vil med sundhedsområdet – men også hvad skolen vil i det hele
taget og de generelle intentioner må spille gensidigt sammen med skolens sundhedspolitik.
Efter disse signaler fra lærernes side vendes blikket nu mod ledernes udsagn om brugen af
sundhedspolitikker.
Figur 2.4.4.5.b: Evaluering af sundhedspolitikker - ledere
70,0%

IKKE-DELTAGENDE
LEDERE
DELTAGENDE LEDERE

60,0%

Percent

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
SKOLEN EVALUERER IKKE
SKOLEN EVALUERER
SIN SUNDHEDSPOLITIK

N=16, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål

Ovenstående graf viser ledernes tilkendegivelse af, hvorvidt skolen evaluerer
sundhedspolitikken. Billedet er her noget anderledes end hos lærerne, men det skal bemærkes,
at N er helt nede på 16, heraf er 6 deltagende skoleledere. Noget tyder på, når man
sammenholder lærernes og ledernes svar, at mellem halvdelen og ca. ¾ af deltagende skoler
evaluerer deres sundhedspolitik. Tendensen til at evaluere sundhedspolitikkerne er, i den
konkrete svarafgivelse, noget større hos skoler, der ej har deltaget i projektet.
Samme tendens fremgår af nedenstående graf, som ligeledes angiver, at tendensen til at
evaluere sundhedspolitikker, i den konkrete svarfordeling, ligger omkring de 50 % eller lige
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under for deltagende skolers vedkommende. I nedenstående graf tilkendegiver lederne
yderligere, hvorvidt de har planer om at evaluere sundhedspolitikken. Det er, uagtet en lille N,
bemærkelsesværdigt, at 20 % af de deltagende ledere angiver, at de ikke har planer om at
evaluere sundhedspolitikken.
Figur 2.4.4.5.c: Planer om evaluering
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Sammenfattende om anvendelse
Målt på hvorvidt skolerne evaluerer deres sundhedspolitik må det konstateres, at
anvendelsesgraden ligger et sted mellem at lidt under halvdelen til ca. ¾ af skolerne evaluerer
deres sundhedspolitik. Der er ingen signifikant forskel på gruppen af deltagende og ikkedeltagende skoler, men tendensen i den konkrete svarafgivelse er, at færre deltagende skoler
end ikke-deltagende evaluerer. Det må undre, idet de kvalitative data giver grund til at antage,
at lærerne oplever formulering og evaluering af sundhedspolitikker som en god støtte for
bestræbelserne på at udvikle, ringsprede og forankre sundhedsundervisningen på egen skole.

2.4.5 Sammenfattende om sundhedspolitik
Projekt DSFS har i væsentligt omfang inspireret både deltagende og ej deltagende skoler i
deres arbejde med at formulere sundhedspolitikker. Ca. halvdelen af amtets skoler må skønnes
at have formuleret sundhedspolitikker, og der er en klar tendens til, at skoler der ikke har en
sådan formuleret ønsker at få en sådan formuleret. Projektets betoning af inddragelse af
skolernes forskellige aktørgrupper i forbindelse med sundhedspolitikkernes tilblivelse er slået
ganske godt igennem på såvel deltagende som ej deltagende skoler. Der er endvidere en
tendens til at nogle få skoler arbejder meget intensivt med formulering af og anvendelse af
sundhedspolitikker.
Der er dog, i den konkrete svarafgivelse, nogle forskelle mellem deltagende og ej deltagende
skoler vedrørende formulering af og brug af sundhedspolitikker, der vækker til undren.
Deltagende skoler ser ud til at være mindre aktive end ikke-deltagende skoler vedrørende
arbejdet med sundhedspolitikker og over 17 % af de deltagende ledere angiver, at de ikke ved
om skolen har en sundhedspolitik.
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Evalueringen giver endvidere et noget uklart billede af indholdet i de formulerede
sundhedspolitikker.

2.4.6 Fremadrettede råd
På baggrund af evalueringen skønnes det, at der ligger et stort potentiale i fortsat fokusering på
og understøtning af skolers arbejde med sundhedspolitikker. Ca. halvdelen af amtets skoler har
ikke en sundhedspolitik og mange af disse ønsker at få en sådan.
Skolerne kan støttes i hvilke forhold eller genstande sundhedspolitikken kan forholde sig til
ligesom skolerne kan/bør støttes i deres arbejde med at inddrage lærere og ikke mindst
eleverne i disse formuleringsprocesser. Projektet skønnes således at indeholde nogle få
enestående eksempler på, hvorledes netop eleverne kan tænkes inddraget i formuleringen af
sundhedspolitikker.
Inspirationshæfte 8 kan tiltænkes en central rolle i dette inspirationsarbejde (jævnfør også
afsnittet om ringspredning og projektdesign om kilder til kendskab til projektet).
Det anbefales endvidere, at eventuelle nye tiltag i storkommuner blandt andet baserer sig på en
dokumentanalyse, af de allerede formulerede sundhedspolitikker på skolerne– hvilke værdier
afspejler disse? Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen på ledernes og lærernes vurdering af
kvaliteterne i de formulerede sundhedspolitikker er så stor. Kun en tredjedel af de deltagende
lærere vurderer, at den formulerede politik i høj eller nogen grad svarer til projektets værdier
vedrørende sundhedspolitikkernes indhold. Til gengæld vurderer ca. 80 % af de deltagende
ledere, at de formulerede politikker netop passer fint sammen med projektets egne værdier.
Evalueringen giver ikke grundlag for en nærmere forklaring på disse forskelle i vurdering. Men
den markante forskel giver grundlag for at pege på et analysebehov på dette område: Hvad står
der rent faktisk i de formulerede sundhedspolitikker? – og hvorfor? En sådan viden skønnes at
kunne være af stor værdi i forhold til en kommende strategisk indsats fra de nye storkommuner.
Endelig må det formodes, at en støttende vej ind i skolernes arbejde med sundhedspolitikker
med fordel vil kunne bestå i et fokus på evaluering af sundhedspolitikker.
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2.5 Kulturelle udviklinger på
organisationsniveau på skolerne
2.5.1 Introduktion
Begrebet kulturelle udviklinger på organisationsniveau på skolerne er knyttet tæt til projektets
begreb om strukturelle udviklinger på organisationsniveau på skolerne. Der er på sin vis tale om
et begrebspar, der korrelerer med begrebsparret form og indhold. Strukturen knytter sig til
formbegrebet og kulturen knytter sig til indholdsbegrebet.
Hensigten med at evaluere på genstanden kulturelle udviklinger på organisationsniveau på
skolerne hænger tæt sammen med projektets intention om, at ville sikre en forankring af
projektinitiativet. Hensigten hænger ligeledes sammen med en stigende erkendelse gennem
projektet, som drejer sig om det afgørende samspil, der synes at være mellem på den ene side
mulighederne for at kvalitetsudvikle sundhedsundervisningen samt forankre denne - og på den
anden side særlige kulturelle forhold på organisationsniveau, forstået som særlige betingelser
eller rammefaktorer med betydning for udvikling og forankring af sundhedsundervisningen på
den enkelte skole. Konsulenterne udtaler sig for eksempel om dette forhold på denne måde:
”Altså hvis der er en uoverensstemmelse mellem - ikke skolens formulerede værdigrundlag men den måde værdierne leves i livet på skolen og så de principper, som vi baserer
sundhedspolitikker ( læs: herunder sundhedsundervisning, ref. evaluator) på, jamen så drop
det”.
Med andre ord: Mulighederne for at udvikle og forankre sundhedsundervisningen på en skole er
i høj grad afhængig af de pædagogiske værdier, der i forvejen er herskende og praktiseres på
en skole. Og afstanden mellem disse praktiserede værdier og DSFS-skolernes værdier kan
være så store, at projektintentionerne ikke lader sig opfylde på disse skoler – i det mindste ikke
inden for det pågældende projekts designrammer. Dette formuleres som en central erkendelse i
projektet og interessen for at se nærmere på de kulturelle forandringer på skolerne er derfor
oplagte i evalueringssammenhæng.
Nedenfor gøres der nærmere rede for, hvorledes begrebet kulturelle udviklinger på
organisationsniveau på skolerne forstås i projektet såvel som i evalueringsarbejdet. Herefter
følger en redegørelse for evalueringsresultaterne samt en række forhold, der synes grundlag for
at ofre særlig opmærksomhed i et fremadrettet perspektiv.

2.5.2 Evalueringens forståelse af kulturelle
udviklinger på organisationsniveau på skolerne
Evaluering af kulturaspektet i organisationer – her skoler – rejser en mængde spørgsmål og
udfordringer. Kulturgenstanden kan forstås på en række forskellige måder120, og kan søges
indfanget via identifikation af en række forskellige typer af tegn121 eller fænomener. At der også
fra projekt DSFS er en erkendelse af, at evaluering af lige netop denne genstand kan være en
120

Se f. eks. Schultz, M. ”Kultur i organisationer”, Kbh. 1995
jf. f.eks. E. Scheins skelnen mellem de tre nivauer: ”artefaktor, værdier og grundlæggende antagelser”,
”Organisationskultur og ledelse”, Forlaget Valmuen, Kbh. 1986

121
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vanskelig sag udtrykkes for eksempel således af konsulenterne: ” De kulturelle aspekter – de er
svære at indfange, men det er igen det her se, høre og føle – altså tegnene på det – og også
hvad vi lytter til”.
Det anvendte evalueringsdesign rummer kun meget begrænsede muligheder for at opfange
kulturelle forandringsresultater som følge af projekt DSFS og mulighederne for at basere
evalueringsarbejdet på mere komplekse tilgange til kulturfænomenet er derfor også
begrænsede. På denne baggrund har man i evalueringsarbejdet set sig nødsaget til at arbejde
med forholdsvis enkle variable og evalueringsmetoder. Fastlæggelsen af evalueringens variable
er foregået i et tæt samarbejde med opdraggiver og evaluatorteam. Der gøres rede for disse
variable i det følgende.

2.5.3 Undersøgelsens empiriske variable
vedrørende kulturel udvikling
Der er udpeget i alt tre temaer i evalueringen af genstanden kulturel udvikling på
organisationsniveau på skolerne:
• Kulturel udvikling som begreb
• Professionel kultur
• Sundhedsdidaktisk kultur
Til hvert af disse temaer er der anvendt en række operationelle variable:
Temaet kulturel udvikling som begreb er blevet operationaliseret til variablen: Begrebets
udvikling gennem projektet.
Temaet professionel kultur er blevet operationaliseret til variablerne: Samarbejde mellem lærere
og indhold i pædagogiske drøftelser.
Temaet sundhedsdidaktisk kultur er blevet operationaliseret til variablerne: Lærernes
samarbejde med eleverne, elevsyn, syn på sundhed og samarbejde med det omgivende
samfund.
Evalueringstemaer og tilhørende variabler er gengivet i skemaform på næste side (figur
2.5.3.a).
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Figur 2.5.3.a: Undersøgelsens variable (kulturelle udviklinger)
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Items i spørgeskema samt spørgsmål i interviewguides
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2.5.4 Empirisk undersøgelse af kulturel udvikling
på organisationsniveau på skolerne
2.5.4.1 Tema: Projektets forståelse af begrebet kulturel udvikling på
organisationsniveau på skolerne
Nedenstående beskrivelse af projektets anvendelse og udvikling af begrebet kulturel udvikling
på organisationsniveau på skolerne baserer sig i hovedsagen på evalueringens
dokumentanalyse samt i mindre omfang på interview med konsulenter.
En klar begrebsanvendelse vedrørende kulturel organisationsudvikling/forankring kommer
tilsyneladende første gang i spil med Inspirationshefte nr. 2, ”Udvikling og forankring af
sundhedsundervisning”, 1999122. Der foretages heri en begrebsafklaring, som gentages i
statusrapport 95-00 (s. 32):
”Der er fra skolerne udviklet eksempler på såvel strukturel som kulturel forankring. Eksempler
på strukturel forankring er sundhedsfremme som et tilbagevendende tema på pædagogiske
rådsmøder og sundhedsfremme som et bevidst element i teamenes overordnede planlægning.
Kulturel forankring handler om værdier, etik, pædagogiske principper og intentioner, samt
nøglebegreber.”
Citatet viser samtidig, hvorledes der i projektet arbejdes med en tæt sammenkædning af
begreberne kulturel og strukturel organisationsudvikling. Om forholdet mellem kulturel og
strukturel udvikling udtaler konsulenterne sig blandt andet således:
”Nogle gange bliver der koblet mellem de kulturelle og strukturelle forandringstiltag og andre
gange, der er de isolerede. Altså vi har i hvert fald nogle mønsterskoler, hvor man kan sige, at
udover at de arbejder med det strukturelle, så snakker de også om, at de har ændret
lærerrollen, de har ændret læringsbegreb, de har udviklet samarbejdspolitik osv. Men man kan
godt lave alle de her strukturelle beslutninger, som det jo er, uden at de påvirker kulturen. Det er
derfor, jeg siger, at nogle gange der er det blevet koblet andre gange, der er det dekoblet”.
Senere – i årsrapport for 8. projektår(s.9) tages denne skelnen mellem det kulturelle og
strukturelle aspekt op igen, og det hedder her om begrebet:
”Kulturel forankring refererer til, hvorvidt den pædagogiske tænkning, sundhedsfremme og
værdierne i De Sundhedsfremmende Skole har haft en afsmittende effekt på skolernes
pædagogiske tænkning, drøftelser og pædagogiske praksis.”
Som eksempler herpå nævnes i skolernes tilbagemeldinger (de årlige skriftlige tilbagemeldinger
fra skolerne til projektlederne, ref. evaluator):
•
•
•

122

Elevernes medbestemmelse og handlekompetence medtænkes i højere grad end tidligere,
når lærerne planlægger undervisningsforløb i såvel temauger som klasseundervisning
De formelle og uformelle samtaler på skolerne bærer præg af de pædagogiske værdier i
projektet
Udvikling af handlekompetence bliver en målsætning, som er bestemmende for hele
skolens virksomhed
v. Karsten Sørensen
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•

Læreridentitet og –rolle forandres i overensstemmelse med projektets pædagogiske
værdier”.

Projektets begrebsudvikling vedrørende denne genstand skal naturligvis sættes i forhold til
projektets indsats, fokus og ’ressourceforbrug’ i forhold til udvikling af lige netop denne
genstand. I denne forbindelse skal det pointeres, at begrebet kulturel udvikling på
organisationsniveau ikke fremstår som et selvstændigt satsningsområde i projektet på samme
måde som for eksempel evalueringsgenstandene: Elevhandlinger, elevmedbestemmelse,
sundhedsfagligt indhold og sundhedspolitik.
Fænomenet kulturel udvikling er snarere at betragte som en genstand, man løbende gennem
projektet har øje for har betydning som ramme123 for kvalitetsudviklingen af
sundhedsundervisning på den enkelte skole. Endvidere betragter man det kulturelle
udviklingsaspekt som knyttet til projektets overordnede intention om at ville forankre
sundhedsundervisningen på skolerne. Og denne forankring er blandt andet at forstå som
sundhedsundervisningens placering i og støtte fra skolernes kulturelle miljø (jf. genstandens
variable overfor).
Projektets udgivelse af inspirationshæfte 2 i 1999 kan betragtes som et væsentligt tiltag i forhold
til at præcisere denne tænkning i projektet. Hæftet rummer blandt andet en model (s. 10), som
illustrerer denne tænkning om kulturelle aspekter som ramme for kvalitetsudvikling af
sundhedsundervisning. Modellen udvikles løbende gennem projektet og anvendes også i
justeret form i strategiplan 2000-2005 (s. 10)124.
I statusrapport for 4. projektår (s. 11) gøres der rede for, at:
”(…)der i årets løb er sat fokus på skolelederens rolle og forankringsstrategier primært ved
arbejdet med udvikling af en implementeringsmodel. Denne model kan primært anvendes som
et støttepapir ved placeringen af projektet i forhold til skolens udvikling.”
Her refereres der til en anden model, der ligeledes præsenteres i inspirationshæfte 2: ”Model for
udvikling, synliggørelse og forankring”. Modellen beskæftiger sig med det forhold, at initiativer
på skolerne kan kategoriseres i: ”Afprøvnings-, synliggørelses- og forankringsaktiviteter”125. På
samme måde som rammefaktormodellen s. 10 i inspirationshæfte 2 forsøges det fra projektets
side hermed at tydeliggøre udviklingen af sundhedsundervisningens afhængighed af en række
andre forhold på skolerne. Og modellen præciserer ydermere, at forankringer ikke finder sted
”automatisk” for eksempel via oplysning om projektet eller ved at nogle forsøger sig med ny
(sundheds)undervisning.
Organisationsmæssig forankring – herunder kulturel forankring kræver særlig opmærksomhed
og evt. særlige indsatser ifølge projektet. Denne tænkning forsøges formidlet til skolelederne,
som det ses af ovenstående citat.
Senere i 6. projektår præsenterer konsulenterne en ide om gennemførelsen af en
’kulturundersøgelse’ og afprøvning heraf på én af de involverede skoler. Ideen gennemføres
som pilotprojekt på en enkelt skole, men droppes efterfølgende dels pga.

123

jf. for eksempel s. 10 i inspirationshæfte 2. Her beskrives, hvorledes en række faktorer ”af strukturel, kulturel og
personlig
karakter” fungerer som væsentlige ”rammefaktorer” for kvalitetsudviklingen af sundhedsundervisningen.
124
Her i forbindelse med projektets fokus på sundhedspolitik – modellen er gengivet i evalueringsrapporten under
afsnittet om sundhedspolitik
125
s. 25 i inspirationshæfte 2

168

undersøgelsesprocessens tidskrævende karakter, dels pba. en erkendelse af at sådanne
undersøgelser bør placeres ved projektstart .
I årsrapport for 7. projektår s. 5-6 beskrives, hvorledes konsulenterne indgår i planlægnings- og
evalueringsprocesser på skolerne, som kan betragtes som skoleudviklingsprojekter
(”skolebaserede”) – og i dén forstand være rettet mod også udvikling af skolekulturen som
ramme for sundhedsundervisningen. Det hedder herom:
”Der er (…) en entydig tendens, hvor skolerne har bevæget sig fra at det er enkeltindivider og
grupper, der arbejder med projektet til, at der arbejdes skolebaseret. Eksemplerne herpå er
mangfoldige: Fælles temauger for hele skolen, pædagogiske dage, hvor konsulenten og skole
planlægger og evaluerer skolebaserede udviklingsarbejder”.
Man mener altså i projektet at kunne konstatere en stigende tendens til, at udviklingen af
sundhedsundervisningen på skolerne knyttes og tænkes sammen med udviklingstræk på
organisationsniveau – hvilket blandt andet inkluderer det kulturelle aspekt. Fra projektets side
understøttes dette af konsulenternes deltagelse i disse udviklingsprocesser. Det er ikke på
baggrund af det foreliggende materiale muligt at konstatere i hvilket omfang eller på hvor
mange skoler, disse projektinitiativer finder sted.
Af dokumentanalysen fremgår det også, at spørgsmålet om (organisatorisk) forankring indgår
som tema i netværksmøderne. I statusrapport for 8. projektår hedder det således (s. 4): ”I
netværksmøderne har et af temaerne blandt andet været: ”forankring af projektet””. Det må
formodes, at der i disse drøftelser er indgået spørgsmålet om det kulturelle aspekt.
Sammenfattende vedrørende projektets forståelse af begrebet kulturel udvikling/
forankring og udviklinger heri
Projektet producerer tilsyneladende i løbet af de første projektår en stigende erkendelse af
nødvendigheden af at sammentænke intentionen om at udvikle og forankre
sundhedsundervisningen på skolerne med mere specifikke forhold på organisationsniveau på
den enkelte skole – herunder det kulturelle aspekt. Disse erkendelser manifesterer sig især med
udgivelsen af inspirationshæfte 2 v. Karsten Sørensen i 1999. I dette hæfte formuleres der på
baggrund af projektets erfaringer nogle forsøg på at præcisere og begrebsafklare samt nogle
modeller til brug i mere strategisk sammenhæng. Det kulturelle aspekt indkredses til at
omhandle ”værdier, etik, pædagogiske principper og intentioner samt nøglebegreber, som
relaterer sig til de fem kriterier for sundhedsundervisning”126 (disse kriterier er: det demokratiske
paradigme, sundhedsbegrebet, de ni indholdstemaer i faghæftet, de faglige synsvinkler og
udvikling af handlekompetence127, ref. evaluator). Den tænkning og de formuleringer, som
fremstår om det kulturelle aspekt i dette inspirationshæfte undergår så vidt det kan konstateres
af de foreliggende data kun mindre justeringer i den resterende projektperiode.
Det er ydermere afgørende at holde sig for øje, at genstanden kulturel udvikling ikke på noget
tidspunkt i projektet udpeges som et selvstændigt satsningsområde – men er at forstå som et
forhold, man i projektet har øje for har afgørende betydning for projektets intention om både at
udvikle og forankre sundhedsundervisningen. Denne opmærksomhed og synsvinkel indebærer,
at der fra projektets side af og til sættes ind med særlige støtteforanstaltninger – for eksempel
konsulenternes deltagelse i og sparring på skolebaserede udviklingsprojekter samt udgivelse af
publikation om emnet.
Projektets formuleringer om relationen mellem kvalitetsudvikling og forankring af
sundhedsundervisning på den ene side og skolekulturelle forhold og udviklinger på den anden
126
127

ibid s. 24
Ibid s. 7-9
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bliver ikke nærmere præciseret i det foreliggende materiale i projektet. Relationen påpeges ofte,
men en nærmere redegørelse for denne relations art og de samspillende (og eventuelt
modspillende) faktorer på hver sin side af relationen forbliver på et overordnet og generelt
niveau.

2.5.4.2 Tema: Professionel kultur
Identificerede udviklinger i skolernes kultur
I det følgende vil der blive gjort rede for evalueringsresultaterne vedrørende udviklinger i
skolernes professionelle kultur i forbindelse med projekt DSFS. Der trækkes dels på data fra
survey, dels på data fra interview med lærere, ledere og konsulenter. Der vil blive fokuseret på
dels udviklinger i samarbejdet mellem kollegerne, dels udviklinger i indholdet i de pædagogiske
drøftelser på skolerne.
Nedenstående graf giver et billede af, at projektet har påvirket både samarbejdet mellem
kollegerne og indholdet i de pædagogiske drøftelser. Ca. 60 % af de deltagende ledere svarer
således, at projekt DSFS har betydet ændringer i de pædagogiske drøftelser på skolen og ca.
35 % mener, at projektet har haft indflydelse på samarbejdet mellem kollegerne. Der er en klar
tendens til forskellig svarafgivelse fra deltagende og ej deltagende ledere.
Figur 2.5.4.2.a: Illustration af DSFS betydning
SKOLEN HAR OPLEVET
FORANDRINGER I
SAMARBEJDET MELLEM
KOLLEGER

0,60

SKOLEN HAR OPLEVET
FORANDRINGER I VALG
AF PÆDAGOGISKE
TEMAER PÅ FX
PÆDAGOGISKE DAGE

0,50

Mean

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
HAR IKKE DELTAGET I SFS

HAR DELTAGET I SFS

N=63, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Disse tendenser bekræftes af nedenstående graf, hvor lærerne ligeledes svarer på, hvorvidt
projekt DSFS har haft positiv indflydelse på samarbejdet mellem kolleger og indholdet i de
pædagogiske drøftelser på skolen. Og her er sammenhængen mellem deltagelse og ej
deltagelse i projektet signifikant. Godt 80 % af de deltagende lærere svarer at indflydelsen har
været i høj eller nogen grad. Det tilsvarende tal for ej deltagende lærere ligger omkring de 40 %.
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Figur 2.5.4.2.b: Illustration af DSFS indflydelse
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N=188, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Disse kvantitative indikatorer af, at projektet har bidraget positivt på udviklinger i kollegialt
samarbejde og indhold i pædagogiske drøftelser vil i det følgende blive suppleret med nogle
billeder på, hvorledes nogle af de interviewede lærere og ledere oplever netop disse udviklinger
på skolerne.
En lærer udtrykker sig for eksempel således:
”Jeg synes, det er meget vigtigt, at man får snakket om det på et lærerkollegium. At man får
snakket lidt om, at de ting, som vi arbejder med i den sundhedsfremmende undervisning, jamen
det er i virkeligheden noget, der kan spille med til at få en mere effektiv undervisning. For det
har vi jo prøvet nu her (i projektet, ref. evaluator) (...)”.
og der fortsættes:
”For jeg synes nemlig, det kan blive lidt spændende nu, at se om vi kan bruge nogle af de der
meget gode ting, som vi har erfaring med: elevmedbestemmelse og undervisningen og de
svage børn. At de også kan være med, der hvor der er medbestemmelse. Og det vil jeg også
gerne sige lidt om, omkring det med sociale uligheder, fordi det har vi også arbejdet meget med.
Men om vi kan få det der koblet lidt sammen; Om vi kan bruge de gode redskaber vi egentlig
har fået ved at være med i det her, så vi ikke kobler fra nu og siger nu er det tests, og nu er det
læsning, og nu skal vi have … men at vi kan koble det der andet med. Og det er jeg meget
spændt på.”
Vi ser her en lærer, der både har erfaring med og ønske om, at den pædagogiske inspiration,
der kan ligge i projekt DSFS kommer til at præge og farve det kollegiale samarbejde og
indholdet i dette samarbejde.
En leder supplerer ydermere med oplevelsen af effekt på det pædagogiske samarbejde på
denne måde: ”Men man må nok sige, der er kommet lidt mere system i det, når vi har været
med i det her så længe. Vi har ligesom fået bygget nogle klodser ovenpå hinanden (vedrørende
de pædagogiske drøftelser, ref. evaluator)”.
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Andre lærere peger også på vanskeligheder, som knytter sig til dette kulturelle område. Her
gengives et udsnit af et interview, hvor en lærer både peger på både muligheder og
vanskeligheder:
Interviewer: ”Men det vil sige, at det har ikke ændret så meget ved kulturen her på skolen at
være med i projektet, det er mest de undervisere der har været involveret i det som er i
sundhedsgruppen, som måske tænker anderledes, end det er hele skolen som så har ændret
kultur?”
Lærer B: ”Jeg synes efterhånden, i hvert fald når vi siger uge 6, som er vores trivsels uge, da
føler jeg at flere og flere af lærerne har ændret kultur i skolen.”
Interviewer: ”Vi har jo været lidt inde på det, men kan I sådan ridse kort op på de forhold på
skolen som hæmmer eller fremmer arbejdet med den sundhedsfremmende skole?”
Lærer B: ”Hæmmende: jeg tror det fra kollegaers side har med uvidenhed at gøre, altså at man
er bange for at prøve noget som man egentlig ikke lige ved hvad er. Altså man ved, når det er
en selv, der står og snakker, at det er ordentligt, men altså hvis man skal have eleverne til at
tage ansvaret; ”hvor ender vi?”, ”hvad lærer de?”, ”tør jeg og give slip på dem?”
Denne lærer har erfaring for, at trods det, at der generelt ikke opleves de store kulturelle
forandringer på skolen, så har et fokuseret årligt tilbagevendende arbejde med en temauge om
sundhed dog haft sin indvirkning. Og læreren får ydermere præciseret, at især arbejdet med
øget medbestemmelse kan ses som en særlig pædagogisk kulturel udfordring.
I det følgende gives ordet til skoleledere, som beskriver forandringer i egen skolekultur som
følge af deltagelse i projekt DSFS:
Skoleleder: ”Det (projekt DSFS, ref. evaluator) har jo også et eller andet sted været med til at
gøre at lærerne har fået noget at snakke om. Altså det har påvirket vores pædagogiske
samarbejde i lærergruppen meget positivt. Nu er vi i gang med et større projekt hvor vi kører et
udviklingsprojekt sammen med børnehaven, så nu har vi også inddraget børnehaven, både i
vores sundhedsfremmende tænkning, men også i alt det vi laver (...). Vi arbejder med
udgangspunkt i de mange intelligenser, og så siger vi; ”Hvordan kan vi koble det på teorierne til
den sundhedsfremmende skole om handlekompetence? Kan anvendelsen af de mange
intelligenser være med til at styrke elvernes handlekompetence – og hvordan?”. (...) Jeg vil sige
at det her har været med til at gøre skolen meget mere udviklingsorienteret.”
Interviewer: ”Men er det også din opfattelse at lærerne har udviklet nogle kompetencer i kraft af
at I har været med i projektet?”
Skoleleder: ”Ja, det har de i hvert fald. Det er jo nok mest kompetencen til at indgå i
studiekredsarbejde og hele tiden udfordre hinandens pædagogiske tænkning. Det og turde
diskutere sin praksis med andre lærere, stille den til syne og indgå i en dialog omkring det;
”hvad er det vi gør?”. Det og begrunde; ”hvorfor gør vi nu det her?”. Det er noget lærerne er
blevet meget bedre til, skriftligheden omkring det vi laver, det er også noget af det vi har oplevet
værdien af, ved at være med i det her. (…) Det er også den uddannelse som den
sundhedsfremmende skole har givet os, har hjulpet os til at lære.”
Pointer og udviklingstræk som de fremgår af ovenstående citat går igen med interview af andre
skoleledere. De interviewede skolelederne oplever, at den pædagogiske tænkning breder sig til
hele lærerkollegiet og de oplever, at lærernes udviklingsorienterede fokus styrkes via krav om
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og deltagelse i pædagogisk-didaktisk argumentation. Som en leder udtrykket det: ”Det har
sådan en mega indflydelse på hele den måde vi driver skole på i dag.”
Sammenfattende om udviklinger i den professionelle kultur
Der har ovenfor været fokuseret på dels udviklinger i samarbejdet mellem kollegerne, dels
udviklinger i de pædagogiske drøftelser på skolerne som følge af projekt DSFS. Projektet
opleves tydeligvist at have haft en positiv effekt på skolernes professionelle kultur forstået som
sådan. Interviewene giver endvidere et billede af, at på nogle (få?) skoler har effekten på den
professionelle kultur været endog ganske stor. Evalueringsdesignet giver desværre ikke
mulighed for at komme tættere på forklaringer på disse effekter endsige forhold på skoler, hvor
effekten måske ikke har været så tydelig.
Efter denne redegørelse for effekter af mere generel kulturel karakter, forstået som henholdsvis
udviklinger i samarbejdet mellem kolleger og udviklinger i indholdet i de pædagogiske drøftelser
på skolerne vil der i det følgende blive set nærmere på kulturelle aspekter, som knytter sig mere
direkte til sundhedsundervisningens udvikling og udfoldelser, derfor anvendelse af kategorien
’sundhedsdidaktisk kultur’.

2.5.4.3 Tema: Sundhedsdidaktisk kultur
Som nævnt tænkes der med begrebet sundhedsdidaktisk kultur på kulturelle aspekter på
skolerne, som knytter sig særligt til eller kan forventes at have særlig betydning for lærernes
bestræbelser på at udvikle og gennemføre handleorienteret sundhedsundervisning. Begrebet er
i evalueringen operationaliseret til følgende variable: Lærernes samarbejde med eleverne – et
område, som vægtes særdeles højt i sundhedsundervisningen (jf. afsnittet om
elevmedbestemmelse). Der arbejdes også med variablen elevsyn i evalueringen af dette tema
og der ses endvidere nærmere på variablen synet på sundhed. Endelig behandles også kort
variablen samarbejde med det omgivende samfund.
I fremstillingen af resultaterne af evalueringen af disse variable kobles variablen lærernes
samarbejde med eleverne sammen med elevsyn.
Samarbejde med og synet på eleverne
Resultaterne som præsenteres i det følgende trækker på datamateriale fra survey samt lærerog lederinterview.
Nedenstående graf viser, hvad lederne svarer, når de bliver bedt om at afkrydse, hvorvidt
arbejdet med den sundhedsmæssige dimension har haft effekt på to skolekulturelle forhold. Det
fremgår, at deltagende ledere i signifikant højere grad end ikke deltagende ledere vurderer, at
DSFS har haft en effekt på lærernes syn på eleverne. 50 % af de deltagende ledere peger på
en sådan effekt og det tilsvarende tal for ej deltagende ledere er nede på godt 20 %. Til
gengæld er det bemærkelsesværdigt, at dette ændrede elevsyn ikke giver sig udslag i en
forskel vedrørende lærernes samarbejde med eleverne på deltagende og ej deltagende skoler.
Dette resultat strider i en vis grad med en del af de øvrige målinger på genstanden
elevmedbestemmelse. Svarene kan opfattes således, at budskabet om vigtigheden af
elevmedbestemmelse i sundhedsundervisningen er udtrykt og formidlet så tydeligt, at også ej
deltagende skoler forandrer sig på dette område. Men det vækker til undren, at et ændret
elevsyn på de deltagende skoler ikke i højere grad også omsættes til ændringer i samarbejdet
med eleverne. Måske besvarelsen underbygger tendensen til, at projekt DSFS i højere grad
har haft effekt på det holdningsmæssige plan, mens det har været vanskeligere at omsætte
disse holdninger og skabe effekt i form af ny praksis? – for yderligere uddybning heraf se
afsnittet om elevmedbestemmelse.
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Figur 2.5.4.3.a: Illustration af effekt på sundhedsdidaktisk kultur
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N=54, p<..05 for spørgsmålet ”Har skolen oplevet forandringer i synet på eleverne”, Y-aksen
repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Lærerne blev ligeledes i survey spurgt om deres oplevelse af kulturelle forandringer – her
forstået som forandringer i de pædagogiske drøftelser vedrørende elevmedbestemmelse
(samarbejde med eleverne). Resultatet fremgår af nedenstående graf De tydelige forskelle
mellem deltagende og ej deltagende lærere er signifikante. Ca. 70 % af de deltagende lærere
oplever i nogen eller høj grad, at projekt DSFS hár haft effekt på dette skolekulturelle aspekt.
Også 30 % af de ej deltagende lærere har denne oplevelse. (Vær her igen opmærksom på, at
ej deltagende lærere godt kan være ansat på skoler, der har deltaget i projektet). De 30 % af
deltagende lærere, som til gengæld oplever at projektet i lav grad eller slet ikke har haft effekt
på samarbejdet med eleverne bør dog også noteres. Disse tal kan være en bekræftelse på det
generelle billede, der tegner sig af projektets effekt. Nemlig, at projektet har haft både bred og
dyb effekt på nogle (få?) skoler og knap så tydelig effekt på en del af de øvrige deltagende
skoler. En vurdering, der også bekræftes af interview med konsulenterne – se afsnittet om
ringspredning og projektdesign.
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Figur 2.5.4.3.b: Illustration af DSFS effekt på drøftelser om elevmedbestemmelse
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N=143, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Disse kvantitative tendenser vil i det følgende blive suppleret og nuanceret via en redegørelse
for de data, som evalueringens interview har afstedkommet. Først et par citater fra lærere og
ledere, som i høj grad har oplevet effekt på disse kulturelle aspekter – samarbejde med elever
og elevsyn.
Interviewer: ”Hvad det væsentligste udbytte I har fået af at være med i projekt den
sundhedsfremmende skole?”
Lærer C: ”Det er den der fornemmelse som vi har af, at eleverne de føler, de gør en forskel. Vi
havde sådan en meget kontant opdeling af, at man havde lærergruppen her og så havde man
en elevgruppe der - og de var egentlig sådan hver for sig, arbejdede ikke sammen. Den
opdeling synes jeg er blevet opblødt utrolig meget. Det er meget positivt.”
Samme positive tendens bekræftes af en af de interviewede ledere således:
Leder: ”Det giver et kæmpe kvalitetsløft på vores skole at være med i projektet. Den måde vi er
sammen på. Den måde vi snakker med børnene på og vi behandler hinanden på.” og der
forsættes:
”Jeg sidder og tænker på gevinsten. Hvad har vi fået ud af det. Og det har jeg jo sagt, at vi har
investeret meget lidt i forholdt til, hvad vi fik ud af det. Vi har fået en helt anden skole. En helt
anden holdning til hinanden og til børnene. Forsøger at give det videre til børnene. Så gevinsten
har været helt enorm.”
Der er her tale om udsagn fra en lærer fra én skole og en skoleleder fra en ánden skole. Begge
udsagn er meget stærke, og de beskriver en effekt af kulturel art, som er ganske enestående.
Sådanne effekter på de pågældende skolekulturelle aspekter må betegnes som
bemærkelsesværdige. Der er ikke blot tale om, at nogle af skolernes lærere har ændret tilgang
– det hævdes at samarbejdet med eleverne og elevsynet har påvirket så stor en del af lærerne,
at der kan tales om et ”vi”. Ydermere er der tale om ændringer af pædagogiske kulturspekter,
som erfaringsmæssigt vanskeligt lader sig ændre.
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Med disse citater gives der samtidigt et billede på, hvorledes kulturelle forandringer forstået som
forandringer i samarbejdet med eleverne og synet på eleverne kan opleves af lærere og ledere ,
når effekten opleves som tydelig og positiv.
I det følgende gengives et citat fra interview med to lærere, der ikke har oplevet en skolekulturel
effekt af denne art:
Interviewer: ”Er det dit indtryk, at alle undervisere her på stedet ved, at de har været med i den
sundhedsfremmende skole?
Lærer A: ”Nej, nej, og jeg tror egentlig også at ¾ er mere eller mindre ligeglade”.
Interviewer: ”Man kan ikke sige at hele skolen har ændret værdier eller tilgang til undervisning?”
Begge lærere: ”Nej, nej…”
Lærer B: ”Jeg tror, at hvis nogen siger - på en stor skole – at alle har ændret sig. Så tror jeg
ikke, det er rigtigt. Det kan man ikke. Det tror jeg ikke på. Man kan håbe at nogle har tænkt over
nogle ting, som de ellers ikke ville have tænkt over!”
Lærer B: ”Jeg tror ikke, man skal hænge sig i de der kolleger, man aldrig får med. Sådan vil det
altid være. Vi skal glæde os over dem, der er med. Sådan tror jeg, man skal se på det. Og det
har vi også fået vendt inde i vores hoveder. I starten var vi sådan lidt kede af at…eller vi
ærgrede os over at folk ikke var så engagerede. Så kørte vi i stedet for på dem, der er
engageret.”
Sådan kan billedet altså tegne sig for lærere, som arbejder på skoler, hvor projekt DSFS ikke
har haft den store effekt på de kulturelle forandringer. Lærerne antyder endvidere, at det faktisk
ikke er muligt at ændre kultur (”værdier og tilgang til undervisning”) ”på en stor skole”. Her må et
projekt som DSFS leves og udfoldes blandt en gruppe af lærere, ”dem, der er engageret”.
Efter denne præsentation af kvantitative og kvalitative data vedrørende projektets effekt på
skolekulturelle udviklinger forstået som samarbejde med elever og elevsyn vil udviklinger i synet
på sundhed blive behandlet i det følgende.
Syn på sundhed
Spørgsmålet om lærernes syn på sundhed udgør naturligvis også et væsentligt element i de
skolekulturelle forhold, der har betydning for lærernes udvikling og gennemførelse af
sundhedsundervisning. Lærernes holdning til og erfaring med at arbejde med sundhed er
særskilt behandlet i afsnittet om sundhedsfagligt indhold. Nedenfor vil der blive fokuseret på
data, der kan indfange udviklinger i synet på sundhed, forstået som et skolekulturelt fænomen.
Præsentation bygger på data indhentet via survey og interview med skoleleder.
Lederne er i survey blevet spurgt, om projekt DSFS har bevirket forandringer i synet på
sundhed på skolen. Resultatet fremgår af grafen på næste side. Der ses en klar tendens til, at
denne type forandring i højere grad har fundet sted på deltagende skoler end ej deltagende
skoler.
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Figur 2.5.4.3.c: Illustration af DSFS betydning for forandringer i syn på sundhed
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N=64, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Tendenserne i ovenstående graf bekræftes af lærernes svar på, hvorvidt de har oplevet, at
projekt DSFS har haft en positiv indflydelse på kollegernes holdning til sundhed – se
nedenstående graf. De angivne forskelle er signifikante. Knap 80 % af deltagende lærere
angiver, at projektet har haft nogen eller i høj grad positiv indflydelse på kollegernes holdning til
sundhed. Det tilsvarende tal for ej deltagende lærere ligger på ca. 50 %. Dog er det
bemærkelsesværdigt, at hen mod en fjerdedel af de deltagende lærere ikke har oplevet en
sådan effekt.
Figur 2.5.4.3.d: Illustration af DSFS indflydelse på kollegers holdning til sundhed
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N=134, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Disse kvantitative data udsiger naturligvis ikke noget om, hvilket syn på sundhed, som projektet
har været med til at udvikle (for mere herom se afsnittet om sundhedsfagligt indhold) – men blot
at projektet har haft en klar effekt i form af et ændret syn på sundhed. Som et billede på,
hvorledes et ændret syn på sundhed kan komme til udtryk og sætte sig igennem i skolekulturen
gengives i det følgende et længere citat fra interview med skoleleder:
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”Resultaterne af deltagelsen i projektet er nemme at huske, fordi det har gjort det, at vi har fået
en hel anden skole ud af det i sidste ende. Vi har jo fået en skole, som tænker
sundhedsfremmende hele vejen igennem. Vi startede med at tænke sundhed, og vi startede
med at lave tiltag, som skulle gå på sundhed, og når vi så tænkte på sundhed, så var det
madpakker og kostordninger og sådan nogle ting. Men det udviklede sig til, at vi tænkte på
sundhed i den bredere forstand. F.eks. har vi jo en trivselsuge, hvor vi giver morgenkaffe, og vi
sørger for at børnene trives. Og det er et resultat af DSFS, at vi har sådan nogle trivselsuger.
Vi fik tilbudt at uddanne nogle børn til legepatrulje, og det var ingen problem at få det
økonomisk ført frem i pædagogisk råd, fordi det var jo en del af vores sundhedsfremmende
tanke, at vi skulle have sådan nogle ting, for at vi fik en god og rar og sund skole. Så
forankringen og resultaterne af DSFS det er, at lærerne hele tiden tænker på ubevidst, at vi er
en sund skole, hvor sundhedsbegrebet er det store som går fra ja – der er nemmere at sige
trivselsbegrebet end sundhed. Og det er faktisk der, vi er hele tiden (…) det vil sige, at det her
det er så godt forankret, at vi tænker DSFS hele tiden.”
Igen kan det konstateres, at udsagn fra de skoler, hvor projekt DSFS har haft indflydelse på
den kulturelle udvikling er ganske markante. Det udtrykkes ved, at man ”(…) har fået en hel
anden skole (…)”, der ”(…) tænker sundhedsfremmende hele vejen igennem.” og hvor forhold
med relation til projektet har opbakning i pædagogisk råd. Projektets indvirkning hævdes at
have været så intens, at lærerne hele tiden (ubevidst) tænker sundhed og sundhedsbegrebet
ind i deres professionelle virksomhed. Med citatet får vi endvidere et lille indblik i et eksempel
på, hvorledes sundhedsbegrebet kan tænkes. Det forbindes her med, at man ”sørger for at
børnene trives” og det foreslås da også, at der anvendes begrebet trivsel i stedet for sundhed
for det ”er nemmere”. En tænkning om sundhed, som korrelerer med de generelle data om de
deltagende læreres syn på sundhed (jævnfør afsnittet om sundhedsfagligt indhold).
Samarbejde med det omgivende samfund
Den sidste undersøgte variabel vedrørende sundhedsdidaktisk kultur vil blive behandlet kort i
det følgende. Projektets betoning af og begrundelse for skolernes samarbejde med det
omgivende samfund i forbindelse med udvikling og gennemførelse af sundhedsundervisning er
fremstillet andet steds i rapporten (se afsnittet om sundhedsfagligt indhold). I denne
sammenhæng trækkes dette samarbejde frem, som et parameter i en didaktisk kultur med
betydning for sundhedsundervisningen og evalueringen har produceret et kvantitativt
datagrundlag. Dette datagrundlag er gengivet i grafen nedenfor. Af denne ses det for det første,
at projekt DSFS har haft størst indflydelse på de deltagende skolers samarbejde med det
omgivende samfund ifølge lærerne. Disse forskelle er signifikante. Ingen svarer i høj grad men
knap 50 % af de deltagende lærere svarer, at indflydelsen har været i nogen grad. Det
tilsvarende tal for ej deltagende lærere ligger under 20 %. Over 50 % af de deltagende lærere
svarer at indflydelsen på dette kulturaspekt har været lav eller ej til stede. Det tilsvarende tal for
ej deltagende lærere er over 80 %.
Disse tendenser og forskelle svarer ganske godt, til det billede af skolernes samarbejde med
det omgivende samfund, som der er gjort rede for i afsnittet om handleerfaringer.

178

Figur 2.5.4.3.e: Illustration af DSFS indflydelse på skolens samarbejde med samfund
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N=122, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Sammenfattende om udviklinger didaktisk kultur
Projekt DSFS har ifølge evalueringens data haft en klar indvirkning på de deltagende læreres
syn på eleverne. Projektet har endvidere klart medvirket til, at skolerne har drøftet spørgsmålet
om elevmedbestemmelse i pædagogiske fora. Evalueringen viser dog også, at det først og
fremmest er på dette holdnings- og drøftelsesmæssige niveau, at spørgsmålet om samarbejde
med eleverne kommer til udtryk som en effekt. En effekt på den faktiske udfoldelse af
elevmedbestemmelse og –samarbejde er væsentligt svagere. Der tegner sig endvidere et
billede af, at netop spørgsmålet om og praksis vedrørende elevsamarbejde og –
medbestemmelse har sat sig dybe og afgørende spor på nogle (få) af de deltagende skoler.
Projektet har også påvirket synet på sundhed på de deltagende skoler – men det står uklart i
hvilket omfang disse forandringer og effekter på synet på sundhed korrelerer med projektets
positive og brede sundhedsbegreb. Der tegner sig et billede af, at vægten ligger på udviklingen
af et positivt sundhedsbegreb.
Endelig viser evalueringen, at skolernes samarbejde med det omgivende samfund kun er blevet
udviklet og påvirket i begrænset omfang.

2.5.5 Sammenfattende om kulturel udvikling på
det organisationsmæssige niveau
Projekt DSFS udvikler fra tidlig færd en særlig opmærksomhed på betydningen af
skolekulturelle forhold som hæmmende eller fremmende ramme for udvikling og gennemførelse
af handleorienteret sundhedsundervisning. Denne opmærksomhed manifesterer sig blandt
andet i udgivelsen af inspirationshæfte 2 v. Karsten Sørensen.
Denne opmærksomhed fra projektets side på betydningen skolekulturelle aspekter forbliver dog
gennem hele projektet på et forholdsvist overordnet plan. Dette forhold skal måske ses i lyset
af, at skolekulturelle aspekter ikke på noget tidspunkt i projektet udpeges som et selvstændigt
indsatsområde – men netop gennem hele projektet betragtes som et opmærksomhedsfelt og en
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”rammefaktor”. De effekter på skolekulturen der er gjort rede for ovenfor må således snarere
betragtes som indirekte eller afledte produkter af projektet end som direkte produkter.
Effekterne på skolekulturen er så at sige fulgt i kølvandet på projektets indsats på forhold - især
lærerkompetencer – med specifik tilknytning til sundhedsundervisning.
Det bør dog her nævnes, at projektets konsulenter ved flere lejligheder har bidraget med støtte
til processer på skolerne, hvor alle eller mange lærere har været involveret.
Projektet kan endvidere siges at have haft en betydelig effekt på nogle (få) af de deltagende
skolers skolekultur forstået som professionel kultur i almen forstand. Projektet har i disse
tilfælde har betydelig indflydelse på forandringer i lærernes samarbejde med hinanden og på
indholdet i det generelle pædagogiske drøftelser på skolerne.
Projektet opleves tydeligvist at have haft en positiv effekt på skolernes professionelle kultur
forstået som samarbejde mellem kolleger og som indhold i de pædagogiske drøftelser på de
deltagende skoler. Både hvad angår effekt på denne generelle professionelle kultur og den
mere specifikke sundhedsdidaktiske kultur tegner der sig et billede af en målelig effekt – samt
en tendens til, at disse effekter er særligt dybe og brede på nogle (få) af de deltagende skoler.

2.5.6 Fremadrettede perspektiver
Hvis projektets hypotese om, at den herskende skolekultur (både de generelle og de mere
specifikke kulturelle aspekter i forhold til handleorienteret sundhedsundervisning) har afgørende
betydning for mulighederne for sundhedsundervisningens udvikling og realisering er korrekt, må
det anbefales, at der ved fremtidige indsatser foretages beskrivelser, analyser og vurderinger af
sådanne kulturtræk på skoler, der evt. vil / kan indgå i projekter, der har intentioner svarende til
projekt DSFS i Sønderjyllands Amt. Indsatsen og støtten til de enkelte skoler, ledere og lærere
og andre involverede skoleaktører, må tilpasses og justeres med stor hensyntagen til den
eksisterende kultur på de forskellige skoler. Og denne kultur kan forventes at være ganske
forskellig.
Evalueringen peger dog også på et behov for yderligere forskning i, hvilke særlige kulturtræk,
der har særlig betydning for udvikling og realisering af handleorienteret sundhedsundervisning.
Skolekulturelle mekanismers specifikke betydning for og indvirkning på den praktiserede
handleorienterede sundhedsundervisning er et fortsat ganske svagt beskrevet og en sådan
viden må betragtes som væsentlig og grundliggende i en fortsat strategisk indsats.
Det er for eksempel bemærkelsesværdigt, at der tegner sig et billede af at nogle (få) skoler i
meget betydelig omfang lader sin skolekultur på udvalgte områder influere af projektet. Hvad
kendetegner disse skoler og deres kultur og de udviklingsprocesser, som har forløbet her?
Sådanne spørgsmål må betragtes som væsentlige at forfølge i denne sammenhæng.
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2.6 Strukturelle udviklinger på
organisationsniveau på skolerne
2.6.1 Introduktion
Begrebet strukturelle udviklinger på organisationsniveau på skolerne er knyttet tæt til projektets
begreb om kulturelle udviklinger på organisationsniveau på skolerne (se derfor parallelt hermed
afsnittet om kulturelle udviklinger). Der er som tidligere nævnt tale om et begrebspar, der
korrelerer med begrebsparret form og indhold. Strukturen knytter sig til formbegrebet og
kulturen knytter sig til indholdsbegrebet.
Hensigten med at evaluere på genstanden strukturelle udviklinger på organisationsniveau på
skolerne hænger tæt sammen med projektets intention om, at ville sikre en forankring af
projektinitiativet. Som det også fremgår af afsnittet om ringspredning og projektdesign (længere
fremme) har projektets konstruktører fra start haft en opmærksomhed rettet mod at udvikle og
anvende et projektdesign, der kunne sikre indsatsens forsatte liv på skolerne også efter ophør
af den særlige projektstøtte. Evalueringen skal således søge at belyse, hvorvidt og hvordan
skolerne tager initiativer og etablerer processer, der sikrer en sådan forankring af strukturel art.
Der tænkes således på både synlige og mere permanente længerevarende
skoleorganisationsmæssige aktiviteter, som sikrer eller sandsynliggør, at spørgsmålet om og
opgaven vedrørende sundhedsundervisning på skolerne er en del af skolens synlige
organisation på en måde, der er uafhængig af ekstern støtte fra for eksempel projekt DSFS.
Det er denne forståelse af genstanden strukturelle udviklinger på organisationsniveau på
skolerne, der ligger til grund for evalueringen, og det er også den forståelse af genstanden, der i
vid udstrækning kommer til udtryk i projektet.
I det følgende vil der blive gjort nærmere rede for evalueringens operationalisering af dette
begreb samt resultaterne af evalueringen - herunder projektets forståelse og udvikling af
forståelse af begrebet. Der afsluttes med en sammenfatning og bud på fremadrettede
perspektiver.

2.6.2 Undersøgelsens empiriske variable
vedrørende strukturelle udviklinger
I evalueringen af denne genstand er der blevet anvendt tre temaer:
• Strukturel udvikling som begreb
• Anvendte strukturelementer
• Effekt af projektet
Hvert af disse temaer er blevet operationaliseret i en række delundersøgelsesfelter - variable.
Disse er vedrørende strukturel udvikling som begreb: Begrebets udvikling og projektets
indsats/tiltag. Vedrørende anvendte strukturelementer: Typer af strukturelementer og
anvendelsesgrad. Vedrørende effekt af projektet: Projektets betydning.
Evalueringstemaer og tilhørende variable er gengivet i skemaform i figur 2.6.2.a:
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Figur 2.6.2.a: Undersøgelsens variable (strukturelle udviklinger)
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2.6.3 Empirisk undersøgelse af strukturel
udvikling på skolerne
2.6.3.1 Tema: Projektets forståelse af begrebet strukturel udvikling på
organisationsniveau på skolerne
Nedenstående redegørelse for evalueringsresultaterne af den pågældende genstand bygger
hovedsageligt på data hentet for evalueringens dokumentanalyse.
En klar begrebsanvendelse vedrørende strukturel (og kulturel) organisationsudvikling/forankring
kommer tilsyneladende første gang i spil med Inspirationshefte nr. 2, ”Udvikling og forankring af
sundhedsundervisning”, 1999128. Der foretages heri en begrebsafklaring som gentages i
statusrapport 95-00 (s. 32). Begrebsafklaringen lyder således:
”Der er fra skolerne udviklet eksempler på såvel strukturel som kulturel forankring. Eksempler
på strukturel forankring er sundhedsfremme som et tilbagevendende tema på pædagogiske
rådsmøder og sundhedsfremme som et bevidst element i teamenes overordnede planlægning.”
Senere – i årsrapport for 8. projektår tages denne skelnen op igen, og det hedder her om
begrebet ”Strukturel forankring”: ” (...) refererer til om sundhedsfremme er en integreret del af
skolernes planlægninger, beslutninger, evalueringer, målsætninger m.m.”
I snæver forstand er dette, hvad det har været muligt at identificere af begrebsforståelser og
udviklinger heri i løbet af projektperioden. Men som der også andet steds i rapporten (se blandt
andet afsnittene om sundhedspolitik, kulturel udvikling og ringspredning og projektdesign) er
redegjort for knytter projektet en række indsatsfelter og begreber sammen i projektets fokus på
forankring og organisationsmæssig udvikling. Begrebet strukturel udvikling tænkes således tæt
sammen med begrebet kulturel udvikling på organisationsniveau ligesom også begrebet og
genstanden sundhedspolitik i vid udstrækning knytter sig til projektets forståelse af strukturel
udvikling. Nærmere redegørelse for disse overlappende og tæt sammenkædede begreber er at
finde i de pågældende afsnit.
Som det fremgår af ovenstående citater for projektets dokumenter er strukturelle elementer at
forstå som de fora, der udgør en skoles synlige organisation. Og strukturel forankring er at
forstå som et spørgsmål om, på hvilken måde spørgsmålet om sundhed indgår i disse fora. Her
er det afgørende, at spørgsmålet og opgaven vedrørende sundhed behandles
”tilbagevendende” og ”integreret”. Det vil sige sundhed er et tema, der drøftes vedvarende eller
med en vis kadence og sundhed udgør en konstant i en række delprocesser såsom
”planlægning, beslutninger, evalueringer, målsætninger”.
Der finder tilsyneladende en udvikling sted i projektet vedrørende denne genstand (strukturelle
elementer), hvor man supplerer en opfattelse af begrebet som værende et spørgsmål om
synlige fora til også at være et spørgsmål om typer af processer, som spørgsmålet om sundhed
kan/bør indgå i disse synlige fora.
Efter denne redegørelse for projektets forståelse af begrebet og udviklingen heri vil der i det
følgende blive gjort rede for projektets tiltag i forhold til strukturel organisationsudvikling.
Redegørelsen er opstillet kronologisk
128

Af Karsten Sørensen
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I første projektår afholdes der internat med det formål at: ”(…) styrke den enkelte kontaktlærers
funktion som koordinator og katalysator for arbejdet omkring den sundhedsfremmende skole på
den enkelte skole”. Dette arbejde evalueres endvidere på en kursusgang 21 maj 1996. Et del af
dette fokus på kontaktlærernes funktion drejer sig om arbejdet med at få sundhedsområdet
placeret strukturelt på den enkelte skole.
I statusrapport for 1. år angives det i en femårsplan, at der det 4. projektår skal arbejdes med
”ringspredning og forankring” (i organisationen ref. evaluator). En del af projektets
forankringsforståelse knytter sig som beskrevet tæt til spørgsmålet om sundhedens placering i
skolernes struktur.
Af kursusplanen for andet projektår fremgår det, at der har været sat fokus på kontaktlæreres
arbejde i forhold til kollegaer: ”Kollega til kollega”.
Der gennemføres i andet projektår endvidere et møde med deltagelse af samtlige skoleledere
(med baggrund i blandt andet problemer med at få sundhedsråd til at fungere. Dette fører blandt
andet til, at der efterfølgende hvert år gennemføres årlige samlinger med både kontaktlærere og
ledere.
Konsulenterne anbefaler i statusrapport s. 3, at:
”Der i de resterende tre år af projektet skal laves et stykke målrettet arbejde, der kan støtte
samarbejdet mellem ledelse og kontaktlærer og sundhedsrådsgruppe/råd. Dette arbejde skal
især bestå i, at hver enkelt skole (ledelse i samarbejde med sundhedsgruppe/råd og øvrige
kolleger) får formuleret en forankringsstrategi”.
I dette andet projektår kommer projektets fokus på strukturel udvikling til udtryk som et fokus på
sundhedsrådenes måde at fungere på og samarbejdet med ledelse og kontaktlærer. Både
sundhedsråd, ledelse og kontaktlærer må betragtes som eksempler på strukturelle elementer
på organisationsniveau.
I 3. projektår gennemføres der et møde med deltagelse af ledere og kontaktlærere med fokus
samarbejdet på skolerne. Der afholdes endvidere møde med sundhedspersonale (s. 3 i
statusrapport). Tiltagene fra 2. projektår følges her tilsyneladende op og det må formodes, at
der også her har været rettet en opmærksomhed mod strukturelle forhold.
I 4. projektår gennemføres der en temadag for alle deltagere i projektet med ekstern
oplægsholder om ”forandrings- og forankringsstrategier i skolen i dag”. Og der gennemføres en
temadag for skoleledere og kontaktlærere med fokus på forankringsprocesser på den enkelte
skole – udarbejdelse af handleplaner”. Det fremgår ikke eksplicit af dokumenterne, men det må
formodes, at også i disse sammenhænge har der været rettet en særlig opmærksomhed mod
strukturforhold på skolerne. Endvidere udgiver projektet i dette år inspirationshæfte 2129
Af s. 7 i årsrapport for 5. projektår fremgår følgende om arbejdet i netværkene: ”I netværkene er
der afholdt møder, hvor formålet blandt andet var at: (…) sikre forankringsprocesser på den
enkelte skole”. Det fremgår ikke eksplicit af dokumenterne, men det må formodes, at også i
disse sammenhænge har der været rettet en særlig opmærksomhed mod strukturforhold på
skolerne. Forankringsbegrebet og strukturel udvikling er som beskrevet to meget tæt
sammenkyttede begreber i projektets egen forståelse.
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Sørensen, K. : ”Udvikling og forankring af sundhedsundervisning”, 1999, Sønderjyllands Amt
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Af s. 4 i statusrapport for 8. projektår fremgår følgende: ”I netværksmøderne har et af temaerne
blandt andet været: ”forankring af projektet””. Det fremgår ikke eksplicit af dokumenterne, men
det må formodes, at også i disse sammenhænge har der været rettet en særlig opmærksomhed
mod strukturforhold på skolerne. Forankringsbegrebet og strukturel udvikling er som beskrevet
to meget tæt sammenkyttede begreber i projektets egen forståelse.
Denne gennemgang af projektets tiltag og fokus på de strukturelle elementer på
organisationsniveau på skolerne viser, at dette fokus har været vedvarende, og at temaet har
været placeret i en række forskellige projektfora: Møder med ledelse, kontaktlærere,
sundhedspersonale, kurser og netværksmøder.
Sammenfattende om udvikling i begrebet og projektets tiltag
Projekt DSFS repræsenterer en forståelse af begrebet strukturelle elementer og udvikling på
organisationsniveau, der går fra at være et spørgsmål om synlige fora til også at være et
spørgsmål om typer af processer, som spørgsmålet om sundhed kan/bør indgå i - i disse
synlige fora. Endvidere er det tydeligt, at projektet har haft et vedvarende fokus på denne
genstand i form af en bred vifte af tiltag.

2.6.3.2 Tema: Anvendte strukturelementer
I det følgende præsenteres evalueringens resultater vedrørende afdækningen af, hvilke typer af
strukturelementer skolerne har taget i brug i bestræbelserne på at forankre
sundhedsundervisningen strukturelt samt spørgsmålet om, i hvilken grad disse
strukturelementer tages i anvendelse. Data baserer sig på survey og resultaterne vedrørende
begge spørgsmål (type og grad) er gengivet i nedenstående graf.
Figur 2.6.3.2.a: Anvendte strukturelementer
Der er etableret et
permanent sundhedsråd
eller -gruppe

1,00

Der er etableret et fast
samarbejde med andre
faggrupper som fx
sundhedsplejerske om
skolens arbejde med
sundhedsundervisning

0,80

Den sundhedsmæssige
dimension er et fast
punkt på lærernes
årsplaner
Den sundhedsmæssige
dimension indgår som et
fast drøftelsespunkt i
teamsamarbejdet

Mean

0,60

Den sundhedsmæssige
dimension er fast punkt
på pædagogisk råd
Den sundhedsmæssige
dimension har været
drøftet i
skolebestyrelsen i løbet
af det seneste år

0,40

Den sundhedsmæssige
dimension indgår i
skolens mest officielle
dokumenter

0,20

Skolelederen har tæt
kontakt til lærernes
arbejde med den
sundhedsmæssige
dimension

0,00
HAR IKKE DELTAGET I SFS

HAR DELTAGET I SFS

N=63, p<.05 for spørgsmålet ”Den sundhedsmæssige dimension indgår som et fast punkt på lærernes
årsplaner, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål
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I surveyet blev lederne bedt om at svare på spørgsmålet om, hvor den sundhedsmæssige
dimension indgår i skolens organisation. Informanterne havde mulighed for at krydse af ved otte
forskellige typer af strukturelementer, hvilket fremgår af ovenstående graf.
Her kan det for det første konstateres, at alle otte typer af strukturelementer tages i anvendelse.
Det ses endvidere, at tre typer af strukturelementer har en tendens til at blive anvendt af
skolerne. Disse er: Drøftelse af den sundhedsmæssige dimension i skolebestyrelsen (i løbet af
det seneste år), placering af den sundhedsmæssige dimension i skolens mest officielle
dokumenter samt fast etableret samarbejde med andre faggrupper, for eksempel
sundhedsplejerske. Der tegner sig endvidere et nogenlunde ens billede af skoler med og ej med
i projektet. De viste forskelle er heller ikke signifikante – dog med undtagelse af, hvorvidt den
sundhedsmæssige dimension er et fast punkt på lærernes årsplaner. Her er den højere
tilbøjelighed hos deltagende skoler signifikant. Det bør bemærkes, at tendensen til at have fast
etablerede sundhedsråd/grupper, i den konkrete svarafgivelse, er klart mere udpræget på
skoler med end ej med i projektet. Til gengæld er der også en tendens til, at skoler ej med i
projektet i mere udpræget grad end skoler med i projektet anvender strukturelementerne:
”drøftelse i skolebestyrelse” og ”samarbejde med sundhedspersonale” mere end skoler med i
projektet. Med hensyn til de øvrige strukturelementer er der i den ovenstående svarfordeling en
svag tendens til, at skoler med i projektet i mere udpræget grad anvender disse.
Dette nogenlunde ens billede af skoler med og ej med i projektet giver anledning til undren.
Sammenholdt med det vedvarende fokus og den varierede anvendelse af påvirkningsstrategier
fra projektets side som beskrevet ovenfor, kan det overraske, at forskellene mellem deltagende
og ej deltagende skoler ikke er større på dette område. Forklaringerne skal måske igen søges i
det billede, der tidligere er skitseret, nemlig at projektet især har fundet fodfæste på det
organisationsmæssige niveau på nogle (få) af de deltagende skoler og endvidere i det billede,
der tegner sig af, at projektet primært har sat sig spor på det holdningsmæssige plan snarere
end i ny praksis.
Sammenfattende om anvendte strukturelementer
Både skoler med og ej med i projektet anvender især strukturelementerne: Drøftelse af den
sundhedsmæssige dimension i skolebestyrelsen (i løbet af det seneste år), placering af den
sundhedsmæssige dimension i skolens mest officielle dokumenter samt fast etableret
samarbejde med andre faggrupper, for eksempel sundhedsplejerske. Der tegner sig endvidere
et nogenlunde ens billede i øvrigt af, hvilke strukturelementer skoler tager i anvendelse, hvad
enten de har deltaget eller ej deltaget i projektet. Dog bør det bemærkes at skoler med i
projektet i signifikant højere grad anvender strukturelementet: Den sundhedsmæssige
dimension som et fast punkt på lærernes årsplaner.
I det følgende vil tråden vedrørende projektets effekt på skolernes anvendelse af
strukturelementer med henblik på forankring af sundhedsundervisningen på
organisationsniveau blive taget op.

2.6.3.3 Tema: Effekt af projektet
Nedenstående beskrivelse af evalueringsresultater vedrørende projektets effekt på skolernes
anvendelse af strukturelementer og strukturel udvikling bygger på data fra survey og
dokumentanalyse.
Spørgsmålet om projektets effekt på skolernes anvendelse af strukturelementer er allerede
berørt ovenfor og her skal blot indledningsvist gentages, at survey viser en signifikant
påvirkning vedrørende skolernes anvendelse af struturelementet: Den sundhedsmæssige
dimension som et fast punkt på lærernes årsplaner.
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Evalueringens dokumentanalyse peger på følgende resultater (i kronologisk rækkefølge):
I statusrapport for 2. projektår konkluderes det s. 2, at de 13 sundhedsgrupper ”fungerer
hensigtsmæssigt”. S. 3 gøres der ligeledes rede for, at ”kontaktlærerne føler sig overordentligt
meget forpligtet på dette projekt”, og der tales om deres ”personlige faglige udvikling”. S. 4
henvises der endvidere til, at ”skoleledelsen (flere steder) går aktivt ind i forankringsprocessen”.
s. 5 i statusrapporten nævnes endvidere, at der ”orienteres fast på pædagogisk råd på mange
skoler”
I statusrapport for 3. projektår lyder det således s. 2:
”Resultatet af det 3. projektår har været ringspredning på en del af skolerne. Der har været
holdt møder i pædagogiske råd, nogle skoler har haft kurser for alle lærerne samt overvejelser
om strukturændringer på nogle af skolerne, der er på vej til at forankre den
sundhedsfremmende skole”
Af statusrapport for 5. projektår fremgår det s. 7 at: ”På nogle skoler er der blevet udarbejdet
lokale læseplaner for skolen sundhedsundervisning og indrettet speciel sundhedsafdeling på
skolebiblioteket.”
Der identificeres endvidere en række anbefalinger vedrørende strukturelle forhold med
betydning for udvikling, forankrings- og ringspredningsprocesser på den enkelte skole. Disse er
formuleret af kontaktlærere på evalueringsseminar april –99, (s. 9-10 i årsrapport):
• ”Dannelse af sundhedsråd- og grupper.
o Det anbefales, at der oprettes en ikke for stor sundhedsgruppe, der består af lærere
fra forskellige årgange og meget gerne kontaktlæreren til elevrådet.
o Skolelederen og repræsentanter fra skolebestyrelsen bør være repræsenteret i
sundhedsrådet eller gruppen.
• Projektstart, information og projektforløb.
o Et ”sundhedsfremmende hjørne”, evt. på bibl. eller på lærerværelset, til
inspirationsmateriale. Brug evt. en opslagstavle til informationer,
o Husk at informere i skoleblad og andre inf.skrivelser.
o DenDSFS bør være et fast punkt på pæd. råds dagsorden.
o Ting tager tid – vigtigt at den fornødne tid anvendes til at indsamle viden og indsigt
for at kunne opstille visioner, der fører til en konkret handleplan som formuleres
skriftligt og justeres en gang årligt.
o Arbejdet med de timeløse fag, herunder sundhedsundervisningen, bør fremgå af
årsplanerne.
• Skoleledelsen
o Skoleledelsen skal være aktivt medvirkende og bakke arbejdet op og sikre
tilstrækkeligt med midler til gennemførelse af projektet.
o Skoleledelsens deltagelse, indsigt og involvering er af afgørende betydning for
projektets forankring.”
Af årsrapport for 8. projektår nævnes det (s. 9) at der er ”eksempler” på ”strukturel forankring”:
• ”Sundhedsfremme, som dels et særskilt perspektiv, dels en integreret del af skolernes
virksomhedsplaner (herunder målsætninger)
• Årligt tilbagevendende temauger om sundhedsfremme for hele skolen
• Tendenser i retning af udvikling af sundhedspolitikker for såvel skolens
sundhedsundervisning som for skolens rammefaktorer (jf. model i strategi og handleplan)
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• Etablering og udvikling af sundhedsråd/grupper med den opgave, at styrke skolernes arbejde
med sundhedsfremme”
Sammenfattende om projektets effekt
Dokumentanalysen viser, at projektet løbende har registreret effekt på skolernes anvendelse af
en række forskellige strukturelementer. Datamaterialet giver ikke yderligere grundlag for at
udsige noget om, på hvor mange skoler der er anvendt hvilke strukturelementer hvor hyppigt.
Dokumentanalysen viser til gengæld, at projektet har kunnet danne grundlag for, at de
deltagende lærere har udviklet en række konkrete råd til nye deltagende skoler vedrørende
projektstart og forankring (jævnfør statusrapport for 5. projektår ovenfor).
Survey viser en signifikant påvirkning vedrørende skolernes anvendelse af strukturelementet:
Den sundhedsmæssige dimension som et fast punkt på lærernes årsplaner.

2.6.4 Sammenfattende om strukturel udvikling
og fremadrettede perspektiver
Projekt DSFS bygger på en ide om, at forankring af sundhedsundervisning på
organisationsniveau (forstået som defineret ovenfor) er af væsentlig betydning og i høj grad skal
forstås som et mål for projektet. Denne bevidsthed om skolestrukturelle elementers betydning i
forhold til forankring afspejler sig i en vedvarende opmærksomhed på dette område gennem
hele projektet. Evalueringen giver grundlag for at antage, at effekten på skolernes anvendelse
af strukturelementer har været ganske betydelig på nogle (få) af de deltagende skoler. Et
signifikant udslag af disse bestræbelser er, at de deltagende skoler i højere grad end ej
deltagende skoler har den sundhedsmæssige dimension med som et fast punkt på lærernes
årsplaner.
Men skolernes muligheder for at forankre rækker som vist langt videre end blot dette ene
strukturelement. I et fremadrettet perspektiv kan det anbefales, at disse mange muligheder
bliver konkretiseret og synliggjort. Det kan endvidere anbefales, at der gennemføres yderligere
forskning i hvilke strukturelementer, der har hvilke kvaliteter i forhold til at forankre skolers
arbejde med handleorienteret sundhedsundervisning. De forskellige strukturelementers
funktionsdygtighed i forhold til forankring bør endvidere sammenknyttes med de enkelte skolers
særtræk af både strukturel og kulturel art (jævnfør også afsnittet om kulturel udvikling). En
sådan viden bidrager projekt DSFS og evalueringen heraf kun i begrænset omfang med.
Kommende projektinitiativer med tilsvarende mål (forankring) formodes i høj grad at kunne
drage nytte af sådan viden strategisk. Viden om de forskellige strukturelementers forskellige
kvaliteter i forhold til forankring bør anvendes målrettet og støttende i forhold til skolernes
arbejde med at kvalificere og forankring den handleorienterede sundhedsundervisning.
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2.7 Ringspredning og projektdesign
2.7.1 Om dette kapitel
Det følgende kapitel i denne rapport adskiller sig i en vis grad fra strukturen i de øvrige kapitler,
hvor evalueringsresultater af udvalgte genstande præsenteres (jævnfør ovenfor). I det følgende
knyttes projektets intention om ringspredning meget tæt til en evaluering af projektets design.
Projektdesignet kan naturligvis evalueres i forhold til også de to øvrige intentioner bag projektet
nemlig forankring og kvalitetsudvikling af sundhedsundervisning, og dette vil også i begrænset
omfang blive gjort i det følgende. Men for overskuelighedens skyld knyttes evalueringen af
genstandende elevmedbestemmelse, elevhandlinger og sundhedsfagligt indhold primært til
projektintentionen om kvalitetsudvikling af sundhedsundervisning; Mens genstandene
sundhedspolitik, kulturel og strukturel organisationsudvikling primært knyttes til
projektintentionen om forankring.
Nedenstående afsnit forfølger således flere spor på én gang:
• Der ses nærmere på projektdesignets udvikling op gennem projektperioden og designets
kvaliteter i forhold til ringspredning
• Der ses nærmere på projektets arbejde med ringspredningsaktiviteter – herunder
projektdesignets evne til at understøtte denne intention
• Der ses nærmere på projektdesignet generelt i forhold til projektets intentioner,
problemstillinger og anbefalinger.
Afsnittet er bygget således op: Først introduceres der til projektets design og formålet med
evaluering af designet. Dernæst introduceres der til ringspredningsintentionen og formålet med
evaluering af ringspredningsaktiviteter. Herefter følger præsentation af den empiriske
undersøgelse af ringspredning fra projektet. Og afslutningsvist vendes der så tilbage til
projektdesignet i form af præsentation af den empiriske evaluering af designet. Denne sidste del
af kapitlet rummer dels et afsnit med præsentation af resultater, dels et bud på et adækvat
design for et fremtidigt projekt med samme intentioner i den kommende kontekst med
storkommuner, dels et afsnit med yderligere perspektiveringer.

2.7.2 Introduktion til design – om projektets
design og udviklingen i dette op gennem
projektperioden
I det følgende præsenteres det design, der har dannet ramme om projekt DSFS i
Sønderjyllands Amt.
Hen over de ti projektår er der løbende sket ændringer i og tilføjelser til projektdesignet. Denne
udvikling forsøges ligeledes beskrevet kronologisk. Endvidere præsenteres de væsentligste
baggrundsovervejelser, som ligger til grund for projektets design.
Det samlede projektdesign består af en lang række fora og aktører, som er bundet sammen af
en række forskelligt artede processer. Projektets design har sin rod i Sønderjyllands Amts
intention om at ville sprede og forankre en sundhedsundervisning, der stemmer overens med
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de formelle bestemmelser for dette fag, som de kommer til udtryk i faghæfte 21, fra
Undervisningsministeriet. Projektets design er naturligvis også bestemt af økonomiske
prioriteringer og rammer. De økonomiske rammer for projektet vil kort blive beskrevet længere
fremme.
Projektets spredningsintention manifesterer sig blandt andet i designet gennem bestræbelserne
på at få skoler fra samtlige kommuner i amtet med i projektet.
Projektets forankringsintention manifesterer sig i designet via dets udstrækning i tid. Projektet
rummer således en forståelse af forankringsprocesser gående ud på, at sandsynligheden for
forankring øges med antallet af år projektet forløber. Denne tænkning fremgår blandt andet af
dokumenter fra projektets start, hvori der argumenteres for en projektperiode på ikke mindre
end fem år130. Af disse tidlige projektdokumenter fremgår det også, at etablering af en
styringsgruppe med bred repræsentation i skoleverdenens aktørgrupper skal ses i lyset af
ønsket om forankring. Som vist ovenfor i afsnittet om udviklinger på organisationsniveau knytter
projektet også arbejdet med sundhedspolitikker, kulturel og strukturel udvikling tæt til projektets
intention om forankring.

2.7.3 Beskrivelse af projektets design
Projektet starter i 1995 og rummer to perioder a fem år. Projektet stopper således med
udgangen af skoleåret 2004-2005.
I den første projektperiode udgøres designet af følgende elementer:
• En styregruppe med repræsentanter fra Sønderjyllands Amt, CVU-Sønderjylland
(daværende afdeling af Danmarks Lærerhøjskole), Danmarks Pædagogiske Universitet
(daværende hovedafdeling af Danmarks Lærerhøjskole i Kbh., Forskningscenter for Miljø- og
Sundhedspædagogik), Skoledirektørerne i amtet, Danmarks Lærerforening og Amtscenter
for Undervisningsmidler. Denne gruppe mødes to gange årligt.
• En administrativ styregruppe bestående af den amtslige projektleder Gregor Gurevitsch, de
tilknyttede konsulenter for CVU-Sønderjylland samt professor Bjarne B. Jensen, Danmarks
Pædagogiske Universitet. Denne gruppe har løbende samarbejde og mødes i øvrigt to
gange årligt i en såkaldt workshop.
• En konsulentgruppe bestående af tre konsulenter ansat ved CVU-Sønderjylland.
Konsulenterne er ansat i ca. 1/5 stilling hver. Konsulenterne forestår uddannelse og
vejledning af kontaktlærere, og sundhedsgrupper/råd (se nedenfor). I alt fem forskellige
konsulenter har været tilknyttet projektet gennem de ti år. To af konsulenterne i alt i 7-8 år.
• 21 folkeskoler, som repræsenterer 20 af amtets 23 kommuner.
• 13 af disse skoler etablerer sundhedsgrupper (kun lærere) 8 danner sundhedsråd (incl.
sundhedsplejersker og repræsentant fra skolebestyrelse).
• 21 kontaktlærere. Hver skole udpeger en kontaktlærer, som tildeles ca. 80 arbejdstimer årligt
(lidt forskelligt fra skole til skole). Disse kontaktlærere gennemgår årligt et kursus af ca. en
uges varighed. Gennem hele projektperioden skønnes det at ca. 30-35 lærere i kortere eller
længere perioder har fungeret som kontaktlærere.
• Lærere i sundhedsgrupper/råd tildeles ca. 20 timer årligt (lidt forskelligt fra skole til skole).
Gennem hele projektperioden skønnes det at i alt ca. 60 lærere i kortere eller længere
perioder har været tilknyttet sundhedsgrupper/råd.
• Årlige fællessamlinger. Samtlige deltagende skoleledere, lærere, repræsentanter fra
skolebestyrelser og sundhedspersonale inviteres hvert år til et heldagsarrangement.
130

jf. blandt andet ref. af møde i styringsgruppe 6 jan. 1995
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• Økonomisk særpulje. I 1996 etableres der en økonomisk særpulje i amtsregi, som de
deltagende skoler kan søge til projekter. Denne pulje giver mulighed for at prioritere særlige
dele af projektets indsatsområder.
• Nyhedsbrev. Projektet etablerer også et nyhedsbrev, som udkommer med jævne
mellemrum. Endvidere udgiver projektet løbende såkaldte ”Inspirationshæfter”, i alt otte.
• I 1996 indføres endnu et element i designet: Årlige samlinger for kun skoleledere og
kontaktlærere.
• I 1998 bliver de såkaldte ”fødeskoler” i projektet etableret som ”selvstændige skoler” i
projektet.
• I 1999 etableres der et ”formelt samarbejde mellem amtets sundhedsafdeling og cvukonsulenterne” 131
• Op gennem den første femårige projektperiode udvikles et element i designet kaldet
”netværk”.
• Det økonomiske grundlag for designet i første projektperiode er bygget op således, at Amt
og kommuner/skoler deles om udgifter til arbejdstid til de involverede lærere. Udgifter til
konsulenter og forskningstilknytning mm. deles i et forhold mellem Amt, CVU og DPU.
Designet i den anden femårige periode:
• I denne anden projektperiode ændres det økonomiske grundlag, så skolerne nu selv betaler
alle udgifter til arbejdstid til de involverede lærere, mens udgifter til konsulentstøtte,
forskningstilknytning mm. fortsat dækkes fuldt ud af Amt, CVU og DPU.
• ”Netværksforummet” indgår som et fast element i designet for den anden femårige periode.
• I anden projektperiode arbejdes der udelukkende med sundhedsgrupper og dermed ej med
sundhedsråd.
• Men ellers bevares grundelementerne fra den første femårige periode som beskrevet
ovenfor i designet for den anden femårige periode. Der indgår i år 2000, 20 skoler i projektet
repræsenterende 15 kommuner. 11 af disse indgår i et såkaldt ”kernenetværk” og 8 af disse
skoler har deltaget i 1. projektperiode. Der kommer tre nye skoler til. 9 af de ”gamle” skoler
indgår i et ”løsere netværk”.132 I 2002-2003 er dette ændret til, at der nu er 10 skoler med i
”kernenetværket” og 9 skoler med i ”løsere netværk”.
• I forbindelse med 2. projektperiode (2000-2005) udarbejdes som noget nyt en egentlig
strategiplan: ”Strategi og handleplan 2000-2005” april, 2001.
• Der gennemføres endvidere som noget nyt en udvidet ansøgningsprocedure ved optagelse
af skolerne i projektet.

2.7.4 Formålet med evalueringen af
projektdesignet
Som nævnt er projektdesignet begrundet eksplicit i både en forankrings- og en
ringspredningsintention. Projektdesignets evne til at forankre sundhedsundervisningen ude på
skolerne har evalueringen forsøgt at indfange gennem indsamling af både kvalitative og
kvantitative data. Forankringsintentionen er som nævnt blevet operationaliseret i tre genstande:
Sundhedspolitik, kulturelle udviklinger og strukturelle udviklinger på organisationsniveau.
Resultaterne af undersøgelserne af disse genstande, er der gjort nærmere rede for i særskilte
afsnit ovenfor i rapportens 2. hovedafsnit.

131
132

jf. årsrapport for 4. år
se yderligere herom i årsrapport for 5 . år
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Et andet mål, som op gennem projektperioden bliver mere og mere eksplicit drejer sig om
udviklingen af de implicerede læreres specifikke undervisningskompetencer i forhold til
sundhedsundervisning. Lærernes udvikling af disse kompetencer er der gjort rede for under
hvert af afsnittene om ”Elevhandling”, ”Elevmedbestemmelse” og ”Sundhedsfagligt indhold” (se
ovenfor). Samlet set har evalueringen af disse tre genstande som nævnt til hensigt at vurdere
projektets evne til at kvalitetsudvikle sundhedsundervisningen på skolerne i overensstemmelse
med de værdier og mål, der ligger til grund for sundhedsundervisningen i Folkeskolen (jf.
faghæfte, trin- og fællesmål for dette fag) – ”skolens kerneydelse”. Et mål som projektet har haft
fra sin begyndelse, men som løbende forsøges præciseret og fastholdt133. Vurdering af
projektets bidrag til denne kvalitetsudvikling er der ligeledes redegjort for i rapportens 2.
hovedafsnit lige ovenfor.
Bag designets struktur ligger der dog også mere implicitte mål, som evalueringen kun
beskæftiger sig med i mere begrænset omfang. Det drejer sig blandt andet om et ønske om at
etablere og udvikle et samarbejde mellem de implicerede institutioner: Sønderjyllands Amt,
Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU-Sønderjylland og folkeskolerne134.
I nedenstående afsnit om evalueringen af projektdesignet vil der som nævnt indledningsvist
hovedsageligt blive sat fokus på projektdesignets evne til at generere ringspredning.
Der vil endvidere i forlængelse heraf blive redegjort for, hvorledes enkelte elementer af
projektdesignet vurderes af projektets egne aktører. I denne redegørelse sættes disse
projektelementer ikke blot i relation ønsket om ringspredning men også i relation til projektets
intention om forankring og kvalitetsudvikling af sundhedsundervisningen.
Afsnittet afsluttes med et bud på en skitse til et projektdesign med tilsvarende mål under
fremtidige konditioner i de nye storkommuner, som fremover får til opgave at varetage det
generelle oplysnings- og forebyggelsesarbejde inden for sundhed.

2.7.5 Introduktion til ringspredning
Som nævnt er én af tre hovedintentioner bag designet et ønske om ringspredning. Med
ringspredning kan der tænkes på flere forskellige typer af ringspredning. Der kan være tale om
ringspredning til lærere, der er ansat på en skole, som er med i projektet – men som ikke selv er
direkte involveret i projektet. Der kan være tale om ringspredning til andre faggrupper end
lærere på skolen. Der kan være tale om ringspredning til andre skoler i amtet, og uden for amtet
– endsige skoler i andre lande. Der kan også være tale om ringspredning til andre aktørgrupper
end skoler (for eksempel administratorer og politikere m.fl.) i amtets kommuner og uden for
amtet. Ringspredning kan også forstås som formidlingsaktiviteter, for eksempel udgivelse af
informationsmateriale og lignende. Dette rejser både spørgsmål til hvilke kvalitetskriterier, der
ligger bag projektets forståelse af ringspredning og spørgsmål til hvilke typer af ringspredning,
der ligger bag projektets begreb om ringspredning. projekt DSFS forholder sig ikke eksplicit
præcist til disse spørgsmål vedrørende projektets ringspredningsintention og begrebsforståelse.

133

Denne præcisering kommer blandt andet til udtryk i årsrapport for 3. projektår s. 4: ”Vi (konsulenterne, ref.
evaluator) har kunnet konstatere en vis tendens til, at skoler udarbejdede projekter, som i og for sig var spændende
nok, men var karakteriseret ved at være projekter, som satte fokus på forhold, som ligger uden for undervisnings- og
læreprocesser; Men som indirekte eller direkte kan understøtte disse. Skolens kerneydelse er undervisning, læring
og dannelse, hvorfor det er vigtigt at projektet arbejder med udvikling af sundhedsfremmende undervisning og
kompetenceudviklende projekter. Dette fokus har vi forsøgt at fastholde og tydeliggøre”.
134
for eksempel viser dokumentanalysen at de to årlige workshops for konsulenter, amtslig projektleder og forsker fra
DPU vurderes som et meget positivt bidrag i forhold til samarbejdet mellem de implicerede institutioner
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2.7.6 Evalueringens variable vedrørende
ringspredning
I evalueringen er ringspredning blevet operationaliseret i form af en række temaer og dertil
hørende variable. Temaerne er:
• Ringspredningsaktiviteter - Repræsentation. Det vil sige projektets evne til at have ”været til
stede” i forskellige fora og medier.
• Ringspredningseffekt - Kendskab og kilde til kendskab. Her ses der nærmere på, hvorvidt
projektets forskellige ringspredningsaktiviteter har kunnet genere kendskab til projektet hos
ikke deltagere.
• Kvalitet i ringspredningseffekt. Her ses der nærmere på, hvad kendskabet er blevet omsat til
af ikke deltagende.
Hvert af disse temaer er blevet operationaliseret i en række variable, som der kort gøres rede
for i det følgende.
Ringspredningsaktiviteter - Repræsentation er blevet operationaliseret til: Aktiviteter og
elementer i design.
Ringspredningseffekt - Kendskab og kilde til kendskab er blevet operationaliseret til variablerne:
Lærernes kendskab til projektet, ledernes kendskab til projektet og ledernes brug af
designelementer.
Kvalitet i ringspredningseffekt er blevet operationaliseret til variablerne: Sundhedens placering
på dagsordenen, ledernes vurdering af nytteværdi.
Temaer og variable i evalueringen af ringspredning er gengivet grafisk i figur 2.7.6.a:
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Figur 2.7.6.a: Undersøgelsens variable (ringspredning)
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2.7.7 Empirisk undersøgelse af ringspredning
2.7.7.1 Tema: Ringspredningsaktiviteter - repræsentation
Via evalueringens dokumentanalyser og interview er det muligt at pege på en række elementer i
projektdesignet, som kan formodes at fremme kendskab til projektet hos ikke projektdeltagende
aktører. Det er endvidere muligt, at pege på en række aktiviteter, som projektet har gennemført,
som ligeledes kan skønnes at have haft en ringspredningseffekt i form af kendskab til projektet.
Disse elementer i projektdesignet og aktiviteter, vil blive listet op nedenfor:
• Så godt som alle kommuner i amtet har haft én eller flere skoler med i projektet i kortere eller
længere tid. Det har ikke via evalueringen været muligt at indfange, hvorvidt der har fundet
en ringspredning sted fra disse deltagende skoler til øvrige skoler i kommunerne. Data fra de
gennemførte interview peger i retning af, at en sådan ringspredning ikke har fundet sted.
• Den brede repræsentation af aktører i projektets styringsgruppe har givet mulighed for, at
projektet har kunnet blive omtalt i centrale fora i skoleverdenen i Sønderjyllands Amt.
Evalueringen giver ikke grundlag for at vurdere, hvorvidt denne form for
ringspredningsaktiviteter har fundet sted
• Der har løbende været inviteret til konferencer for alle amtets ledere og lærere, hvor
projektets erfaringer og ideer er blevet formidlet
• Der har løbende gennem hele projektperiode været afholdt skolebaserede pædagogiske
dage, hvor blandt andet projektets konsulenter har deltaget som oplægsholdere. En
projektaktivitet, som kan formodes at have haft en ringspredningseffekt i forhold til lærere,
der ikke selv deltager i projektet, men som er ansat på en skole, der deltager i projektet.
• Projekt DSFS i Sønderjyllands Amt har været repræsenteret på forskellige vis i andre amters
lignende tiltag og fungeret som inspirator og erfaringsgrundlag for disse andre amtslige
netværk
• Projekt DSFS i Sønderjyllands Amt har været repræsenteret på internationale konferencer
og fungeret som inspirator og erfaringsgrundlag for udenlandske initiativer især i det
internationale netværk af Health Promoting Schools (HPS)
• Projekt DSFS i Sønderjyllands Amt har produceret i alt otte inspirationshæfter samt et antal
nyhedsbreve. Inspirationshæfterne er tilgængelige for alle via Sønderjyllands Amts
hjemmeside. Et enkelt af disse hæfter (om sundhedspolitik, nr. 8) er udgivet på engelsk og
spredt ud i netværket af HPS
• Projekt DSFS i Sønderjyllands Amt har været omtalt i en række artikler i dagspressen op
gennem projektperioden
Ringspredningsintentionen kan således siges at være tydeligt indskrevet i selve projektdesignet
samt i projektets løbende aktiviteter både ind ad til i projektet og ud ad til i forhold eksterne
interessenter.
I det følgende vendes blikket nu mere over mod modtagerne af projektets
ringspredningsaktiviteter. Der vil blive set nærmere på, hvorvidt ringspredningsaktiviteterne har
generet kendskab til projektet hos andre end projektets egne aktører.

2.7.7.2 Tema: Ringspredningseffekt - Kendskab og kilde til kendskab
Det blev ovenfor konstateret, at projekt DSFS tydeligvist har haft en intention om ringspredning
og tydeligvist har gennemført en række aktiviteter, der kan fremme denne intention. I det
følgende ser vi nærmere på effekten af disse aktiviteter og intentioner.
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Via evalueringens survey er det blevet forsøgt indfanget, hvorvidt projektet har kunnet generere
kendskab til projektet blandt ikke projektdeltagende lærere og ledere i amtet. Resultaterne heraf
vil der blive gjort rede for i det følgende.
Lærernes kendskab
I survey’et blev der spurgt til informantens ’kendskab’ til projekt DSFS. Besvarelserne (jævnfør
nedenstående graf) på dette spørgsmål viser, at der er en signifikant forskel mellem lærere, der
har deltaget i projektet og lærere, der ej har deltaget i projektet. Det bør endvidere bemærkes,
at en tredjedel af lærerne, som ikke har deltaget i projektet angiver, at de har et vist eller et stort
kendskab til projektet. Grundet de lave svarprocenter i survey’et fra lærere, der ej har været
med i projektet, kan der dog ikke herfra sluttes, at en tredjedel af lærere der ej har været med i
projektet har et vist eller et stort kendskab til projektet. Men tendensen er dog
bemærkelsesværdig. Evalueringens survey har ikke givet mulighed for at afdække ad hvilke
kanaler eller hvorledes lærerne har opnået dette kendskab til projektet. Til gengæld rummer
evalueringen sådanne data om ledernes kendskab til projektet – se nedenfor.
Figur 2.7.7.2.a: Kendskab til projektet - lærere
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N=293, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Ledernes kendskab
Denne bemærkelsesværdige tendens til ringspredningseffekt i form af kendskab bestyrkes af
skoleledernes svar på samme spørgsmål. Af grafen på næste side fremgår det således, at over
halvdelen af samtlige ledere har et indgående eller vist kendskab til DSFS (i høj grad eller i
nogen grad). Det ses endvidere, at knap halvdelen af ledere, der ikke har deltaget i projektet
angiver, at de har et godt kendskab til projektet (i høj grad eller i nogen grad). Forskellene
mellem deltagende og ej deltagende ledere er signifikant.
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Figur 2.7.7.2.b: Kendskab til projektet - ledere
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N=54, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

På denne baggrund har det også været interessant at undersøge på hvilken måde, disse ledere
har opnået kendskab til og gjort brug af projektets tilbud. (Der blev i survey fokuseret på lederne
vedrørende disse ringspredningsspørgsmål. Lederne er af projektet selv udpeget som den helt
centrale agent på skolerne i forhold til blandt andet ringspredning135.)
Lederne blev derfor i survey stillet en række spørgsmål om, hvorledes de har draget nytte af og
eventuelt deltaget i projektets aktiviteter. Det viser sig for det første, at gennemlæsning af
publikationer fra projektet har været det bedste middel til ringspredning i form af kendskabs- og
nytteeffekt, når man ser på den samlede gruppe af ledere (både deltagende og ej deltagende).
Forskellene mellem deltagende og ej deltagende ledere vedrørende deres brug af publikationer
er i øvrigt signifikant. Publikationernes positive effekt i forhold til at skabe kendskabseffekt
understreges, når man sammenholder med ledernes brug af de øvrige tilbud fra projektets side
jævnfør tallene herfor i nedenstående tabel.
Figur 2.7.7.2.a: Ledernes kilde til kendskab

1. Jeg har læst publikationer fra projektet
2. Jeg har deltaget i konferencer i forbindelse med projektet
3. Jeg har deltaget i workshops i forbindelse med projektet
4. Jeg har haft besøg af konsulenter i forbindelse med
projektet
5. Jeg har deltaget i faglige netværk i forbindelse med
projektet
6. Anden nytte
7. Jeg har ikke draget nytte af projektet

Procentandel der svarer ja til
det pågældende spørgsmål
Deltagende
Ikke
deltagende
75 %
44 %
40 %
9%
30 %
9%
45 %
3%
25 %

9%

0%
0%

6%
26 %

N=34 (ikke-deltagende), N=20 (deltagende) – procentsatserne angiver den procentandel, der svarer ja til
det pågældende spørgsmål. P<.05 undtagen for spørgsmål 3,5 og 6.

135

En erkendelse eller konstatering, som fremkommer i interview med samtlige informantgrupper
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Vedrørende ledernes brug af konferencerne ses det, at lederne har gjort væsentlig ringere brug
af konferencerne, og det er bemærkelsesværdigt at ca. 60 % af de deltagende ledere ikke har
deltaget i en konference. Forskellene mellem deltagende og ej deltagende ledere er signifikant.
Vedrørende ledernes deltagelse i workshops er det igen bemærkelsesværdigt, at så mange af
de deltagende ledere ikke har deltaget i workshops. Måske fordi dette designelement implicit
først og fremmest har været et tilbud til de deltagende lærere? Her er forskellene mellem
deltagende og ej deltagende ledere ikke signifikant.
Vedrørende projektets tilbud om konsulentbesøg ses det, at dette projekttilbud scorer højst efter
publikationslæsning hos deltagende ledere – men igen er det over halvdelen af deltagende
ledere, som ej har benyttet sig af konsulentbesøg. Forskellene mellem deltagende og ej
deltagende ledere er signifikant. Ej heller tilbud om deltagelse i faglige netværk har været
særligt anvendt af lederne, hvad enten de har deltaget eller ej deltaget i projektet. Forskellene
mellem deltagende og ej deltagende ledere er ej signifikant.
Sammenfattende om ledernes kendskab og kilder til kendskab
Projektets publikationer har tilsyneladende bidraget kraftigt til ringspredning i form af kendskab
til projektet blandt både ledere med i projektet og ej med i projektet. Lederne har generelt gjort
begrænset brug af projektets øvrige tilbud. Ledere, der har deltaget i projektet har (naturligvis)
gjort mest brug af disse tilbud, men - må det skønnes - i begrænset omfang.
Sammenfattende om ringspredningseffekt
Det er bemærkelsesværdigt, at hen mod 50 % af ikke deltagende ledere har opnået et vist eller
indgående kendskab til projektet – for ej deltagende læreres vedkommende er der tale om knap
40 %. Det kan selvfølgelig diskuteres om disse tal kunne eller burde have været højere – blandt
andet set i lyset af dels projektets mange bestræbelser på at gennemføre
ringspredningsaktiviteter og dels set i lyset af projektets tidsmæssige udstrækning. Projektet har
ikke selv formuleret sådanne kvantitative kvalitetsmål og de ligger heller ikke formuleret i
evalueringsdesignet. I evalueringsarbejdet er der til gengæld blevet arbejdet med kvalitet i
effekten af ringspredningen, i form af to variable, hvilket der vil blive gjort rede for i det følgende.

2.7.7.3 Tema: Kvaliteten i ringspredningseffekt
Via evalueringens survey har det været muligt at indfange overordnede aspekter af, hvori
ringspredningseffekten har bestået (ud over kendskab) – med andre ord i kvaliteten af
ringspredningen. Der er blevet arbejdet med to variable: sundhedens placering i effekten og den
generelle oplevelse af projektets nytteværdi. Igen er lederne af afgrænsningsmæssige grunde
blevet udpeget som den væsentligste informantgruppe.
I survey’et er lederne således blevet spurgt om: I hvilken grad har projekt DSFS sat den
sundhedsmæssige dimension på dagsordenen på din skole? Resultatet er gengivet i grafen
nedenfor. Forskellene mellem deltagende og ej deltagende ledere er signifikant. Resultatet
nuancerer i væsentlig grad konstateringen af, at projektet har kunnet genere kendskab til
projektet hos aktører uden for projektet (jævnfør ovenfor). Ringspredningseffekten har
tilsyneladende ikke kunnet sætte sig igennem på den måde, at sundheden også ”kommer på
dagsordenen” på skoler, der ikke deltager i projektet. I hvert fald ikke i en grad, der korrelerer
med projektets evne til at generere kendskab. Sundheden er kommet på dagsordenen ifølge
lederne på under en 5. del af de ikke deltagende skoler. Det er vel også bemærkelsesværdigt,
at ca. en 5. del af de deltagende ledere angiver, at sundheden slet ikke eller i lav grad er
kommet på dagsordenen på skolen?
Igen er der ikke i projektet formuleret kvalitetsmål vedrørende denne ringspredningsintention og
en sådan er heller ikke formuleret i evalueringsdesignet.
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Figur 2.7.7.3.a: Projektets effekt – sundhed på dagsordenen
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N=46, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

I forsøget på at komme lidt nærmere på kvaliteten i den ringspredningseffekt, som blev
konstateret ovenfor i form af ’kendskab’ blev der også i survey’et spurgt til ledernes generelle
vurdering af projektets nytteværdi. Lederne blev således spurgt om: Hvor nyttig synes du alt i
alt, at projekt DSFS har været for din skole? Særligt interessant er det i denne sammenhæng,
hvor fokus er på kvalitet i ringspredningen, hvordan ledere, der ikke har været med i projektet
vurderer projektets nytteværdi i forhold til egen skole. Resultatet fremgår af figur 2.7.7.3.b.
Der er signifikant forskel på gruppernes svarafgivelse, men hen mod en 3. del af ledere, der ej
har været med i projektet, vurderer, at projektet har været nyttigt eller meget nyttigt for deres
skole. Dette tal tyder på, at selvom ringspredningen ikke har bevirket, at sundheden er blevet
sat på dagsordenen i omfattende grad, så har projektet kunnet bruges på anden vis.
Evalueringens data giver ikke grundlag for at præcisere, hvori dette ’andet udbytte’ af projektet
består, men som vist i afsnittet om kulturel udvikling på organisationsniveau (ovenfor) giver
evalueringen anledning til en overvejelse gående i retning af, at projektets budskab om
vigtigheden af elevmedbestemmelse har fæstnet sig som en del af det ej deltagende læreres
betragter som kendskab til projektet.
Der har altså været kvalitet i effekten af ringspredningen ifølge lederne – blot ikke i den
forstand, at sundheden er kommet på dagsordenen – men i anden forstand – i hvert fald for ca.
en 3. dels vedkommende af de ikke deltagende skoler.
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Figur 2.7.7.3.b: Projektets nyttighed
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N=40, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

2.7.8 Empirisk undersøgelse af projektdesign
Efter denne præsentation af evalueringsresultaterne vedrørende projektets evne til at generere
ringspredning vendes blikket nu tilbage på selve projektdesignet. Løbende gennem
evalueringens dataindsamling er der blevet spurgt til deltagernes vurdering af projektdesignet
og dets forskellige elementer mm. Informanterne har også af sig selv i flere tilfælde henvist til
elementer i projektdesignet. Disse data er forsøgt sammenskrevet i det følgende. Afsnittet er
struktureret således og er blevet til på den måde, at der tages afsæt i de elementer i
projektdesignet, som informanterne selv har valgt at kommentere. Datagrundlaget er således
især de gennemførte interview men også dokumentanalysen. I behandlingen af de enkelte
elementer i projektdesignet nedenfor fremhæves både hæmmende og fremmende forhold
vedrørende de enkelte elementer set i lyset af projektets overordnede intentioner om
ringspredning, forankring og kvalitetsudvikling af sundhedsundervisning.
Afsnittet rummer tre afdelinger. Først en redegørelse for evalueringens data om de enkelte
elementer i projektdesignet. Dernæst en afdeling med fokus på problematiseringer, og endelig
afsluttes der med en skitse til design for et fremtidigt projekt med tilsvarende intentioner tænkt
ind i den kommende nye kontekst med storkommuner.

2.7.8.1 Fokus på udvalgte elementer i projektdesignet i lyset af både
forankring, ringspredning og kvalitetsudvikling af
sundhedsundervisning.
Evalueringens dokumentanalyse og kvalitative data i form af interview med kontaktlærere,
skoleledere, konsulenter, og repræsentanter for Sønderjyllands Amt og Danmarks
Pædagogiske Universitet giver mulighed for at identificere fremmende og hæmmende
elementer i projektdesignet – set både i forhold til projektdesignets evne til at støtte forankring
og ringspredning på de deltagende skoler samt kvalitetsudvikling af sundhedsundervisning.
Disse elementer vil blive præsenteret i det følgende.
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Vedrørende projektperiodens længde
Projektets udstrækning i tid vurderes positivt i den forstand, at der er blevet givet tid til en
nødvendig teoretisk forankring hos de deltagende lærere. Projektet rummer mange nye
begreber, tankegange og teorier, som lærerne har brug for tid til at arbejde med. Dette
udtrykkes for eksempel således af forskningstilknyttede fra DPU i et interview:
”Man skal ikke undervurdere betydningen af, at lærerne forstår, hvad begreberne handler som
det første skridt (...). Så jeg vil absolut ikke forklejne det, at lærerne har skullet bygge en
forståelse op som en forudsætning for at kunne arbejde på denne måde (handlingsorienteret
baseret på et bredt og positivt sundhedsbegreb, ref. evaluator). Jeg tror, det er meget vigtigt og
det må ikke - selvom konteksten så dukker op, som et vigtig element eller betingelserne dukker
op som et vigtigt element, så må det ikke føre til at, man glemmer at det samtidig er et
nødvendigt skridt at lærerne forstår hvad det handler om (...) det at lærerne har bygget en
forståelse op omkring tingene har taget lang tid at bygge op”
Men det vurderes samtidigt, at en projektperiode på hele ti år er for lang. Der opstår en
”træthed” blandt deltagerne blandt andet fordi, der opleves ”gentagelser”. Èn af de interviewede
lærere udtaler sig for eksempel således om projektperiodens længde:
”Så vi kan ikke udvikle så længe. Men altså vi har ikke fortrudt at vi har været med. (…) ja, der
bliver for mange gentagelser. Og et af de temaer – det er ikke nogen kritik (...) eller noget som
helst – men nogle af de sidste netværksmøder vi har haft, der har det været de samme
tordenskjolds soldater, der har været der. Der er det de samme historier, som vi har hørt de
sidste par år (…) vi skal passe på med, når vi laver de der netværksmøder, at vi ikke fortæller
samme historier igen og igen”.
En skoleleder udtrykker sig kort således: ”10 år er for lang tid. Vi brænder ud. (...) Det er al for
lang tid. 5 år er max er jeg lige ved at sige.”
I årsrapporten for 5. projektår (s. 9) hedder det for eksempel også, at: ”Mange angiver, at det er
lang tid for den enkelte skole at afsætte 10 år til det samme udviklingsprojekt.”
Billedet er dog ikke entydigt. Nogle deltagere bevarer tilsyneladende gejsten gennem hele
projektperioden. Evalueringen giver ikke mulighed for nærmere forklaring på disse forskelle.
Herudover fremhæves fire elementer i projektdesignet som særligt væsentlige og fremmende:
Konsulentbesøg, netværk, skoleledernes tilknytning samt strategiplan med krav om fokus.
I det følgende knyttes en kort kommentar til hvert af disse elementer.
Vedrørende konsulentfunktionen
Konsulenternes evne til at aflæse den lokale og aktuelle situation på skolerne samt evne til at
støtte og sparre ud fra disse lokale kontekster fremhæves som noget meget positivt. Måske
netop derfor opleves det også som et problem for kontaktlærerne, når der optræder
konsulentskift på skolerne?
Se i øvrigt også nedenfor ”Vedrørende forholdet mellem udvikling, implementering, spredning
og forankring”.
Vedrørende netværk
Netværksdannelsen med deltagelse af et mindre antal skoler vurderes også positivt. Især
fremhæves den inspirerende og idéudviklende funktion, som disse netværk tilsyneladende har
haft. Der lyder også problematiserende udsagn begrundet i netop mangel på udbytte i form af
ideer og lignende. Her kan det nævnes, at projektet løbende har arbejdet med at

202

kvalitetsudvikle arbejdet i netværk, hvilket lærerne tilsyneladende har en del ideer til – for
eksempel i form af besøg på hinandens skoler, supervision på hinandens skoler etc.136 I 20022003 vælger projektet dog at opprioritere fælles møderne i projektet frem for disse
netværksmøder. Det vurderes at ”På trods af den store tilslutning til netværksmøderne, kan
disse ikke betegnes som succesfulde (…)”137
Vedrørende skolelederne
Skoleledernes helt centrale rolle fremhæves med stadig stigende styrke op gennem hele
projektperioden fra alle implicerede parters side. Det kan her nævnes, at projektet gennemføres
i en periode, hvor skoleverdenen er stærkt præget af decentralisering og uddelegering af
ansvarsområder til den enkelte skole, hvilket understøtter skolelederens mere og mere centrale
rolle på den enkelte skole. Og der foregår som følge heraf i det hele taget en rivende udvikling
omkring skoleledelse i den pågældende periode. Der tales om en udvikling fra skolen som
institution til organisation i kraft af stadig mere decentralisering, rammestyring og
selvforvaltning.138
Skoleledernes rolle bliver i evalueringens datagrundlag nævnt i forbindelse med en række
forhold, som blandt andet drejer sig om:
• Fordeling af ressourcer for eksempel i spørgsmålet om tid til kontaktlærer (og måske to
kontaktlærere), og tid til andre lærere på skolen. Tid til projektet og tid til andre
skoleudviklingstiltag og dermed prioritering af skolens indsatsområder.
• Lederen som skaber af pædagogisk kultur. Skolelederens holdning til de mere eller mindre
eksplicitte pædagogiske værdier, som projekt DSFS hviler på, vurderes også som meget
afgørende for mulighederne for ringspredning, forankring og kvalitetsudvikling af
sundhedsundervisning på den enkelte skole. Konsulenterne udtaler sig for eksempel således
om projektets erkendelser vedrørende lederens rolle: ”Vi blev jo i den første periode klar over
hvor vigtig skolelederen var. Det er et af highligtene, og det vil sige at – muligvis nok der hvor
projektet skifter retning – de der to tre år fremme, hvor vi mere massivt sætter ind på
formidling og uddannelse af skolelederne – og det har vi selvfølgeligt fasthold her undervejs i
den sidste del også – det må vi sige det er et af highligtene i forhold til forankring.”
• Lederens evne til at håndtere skoleudviklingsprocesser bliver også central. Lederens evne
og vilje til at fungere som med- og modspiller for kontaktlærer og dennes baggrundsgruppe
(sundhedsråd eller –gruppe) og disses samspil med den øvrige lærergruppe er tydeligvist et
opmærksomhedsfelt for mange kontaktlærere, og lederens rolle opleves her meget forskelligt
rundt om på de deltagende skoler. Blandt andet fremhæves lederskift som et problem.
• Lederens kontakt til omverdenen. I projekt DSFS er der indbygget et meget udadrettet
perspektiv: Eleverne skal gives mulighed for og støttes i at handle og arbejde med autentiske
sundhedsproblemer. Sådanne eksterne initiativer fra elever og lærers side kan støttes mere
eller mindre via skolelederens kontakt til omverdenen i bred forstand.
Vedrørende strategiplan og krav om fokus
Som optakt til projektets anden projektperiode udformes som nævnt en egentlig strategiplan.
Denne indeholder blandt andet udpegning af en række delemner, hvoraf de deltagende skoler
forpligter sig på at fokusere på netop to emner. Dette krav fra projektets side om, at de
136
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Lundgaard, L ”Skoleledelse – de såkaldt nye udfordringer” i Gaarsmand, B. og Jacobsen, B. (red.) ”Folkeskolen”
Billesø og Baltzer, 2003
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deltagende skoler skal fokusere, vurderes positivt. Det opleves som en støtte i en tid, hvor
lærerne generelt oplever, at ”der er alt for mange bolde i spil på skolerne”. Kravet opleves også
som en støtte i forhold til forløbet i den første femårige periode, som mere bar præg af
formulering af de mange muligheder. En kontaktlærer siger for eksempel herom:
Lærer A: ”Og der hvor jeg synes, at det bliver godt, det er der, hvor de kommer med det forslag
at vi skal have et indsatsområde. Da følte jeg i hvert fald, nu bliver det 10 gange nemmere, fordi
det indsatsområde var jo noget handlingsorienteret, nu kunne man jo lige pludselig konkret sige,
vi gør det fra sundhedsgruppen, og hvordan kan vi følge op på det.”
Interviewer: ”Så hvem foreslog at I skulle have en indsatsområde?”
Lærer A. ”Jamen det gjorde de. Det gjorde de inde fra projektet.”

2.7.8.2 Problematiserende udsagn
Der er ovenfor løbende blevet gjort rede for problematiske sider ved en række i øvrigt positivt
vurderede elementer i projektdesignet. Evalueringens datagrundlag giver grundlag for at pege
på endnu et par forhold til overvejelse. Det første angår sundhedsbegrebet.
Sundhedsbegrebet
Der er en stærk tendens til, at kontaktlærerne oplever det som et problem eller i det mindste en
meget stor udfordring, at projektet er så tæt knyttet til et begreb om sundhed.
”Sundhedsbegrebet sender forkerte begreber” bliver der sagt, og kontaktlærerne oplever at
selve titlen på projektet giver dem unødig stor modstand i deres arbejde med at formidle
projektet til deres kolleger. Flere skoler drøfter løbende muligheder for at ændre projekttitlen.
Nogle foreslår for eksempel, at de hellere vil kalde det et ”kompetenceprojekt”. Andre bevarer
begrebet – men ville egentlig hellere arbejde under en anden titel. Det kommer for eksempel
således til udtryk i et lærerinterview:
Lærer B: ”Altså der er nogen, der får knopper af at høre ordet ”sundhed” og ”sundhedsfremme”.
Interviewer: Hvorfor?”
Lærer B: ”Jamen, det ved jeg ikke. Det er negativt ladet. Det er ikke bare her. Det er alle vegne.
Altså det skulle aldrig have heddet ”den sundhedsfremmende skole”, så tror jeg man kunne
have fået flere med.”
Interviewer: ”Okay. Det er et interessant synspunkt. Hvad skulle det have heddet?”
Lærer B: ”Jamen, det, det…”
Lærer A: ”Vi har ikke opfundet det…”
Interviewer: ”Det nye ord….”
Lærer B: ”Det er bare en skam, at det var det, fordi det var så værdiladet;
”sundhedsfremmende””.
Det er som om, at kontaktlærerne bliver stillet i et måske uløseligt dilemma, hvor de på den ene
side arbejder for et projekt, som er stærkt orienteret mod skoleudvikling og på den anden side
arbejder for et projekt, der i kraft at titel/tematisk fokus bliver forhindret i / har svært ved at
argumentere for at få projektet placeret som et skoleudviklingsprojekt.
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Et sundhedsprojekt lader sig vanskeligt placere som et skoleudviklingsprojekt (mange ser ikke
umiddelbart sundhed, som skolens centrale opgave) og projekt DSFS orienterer sig samtidig
stærkt mod at etablere sig som et skoleudviklingsprojekt jævnfør blandt andet ringspredningsog forankringsintentionerne – og jævnfør desuden selve forståelsen af sundheds- og
handlekompetencebegrebet, som meget let inkluderer en lang række af skolens fag samt
tolkninger af skolens overordnede formål.
Vedrørende kontaktlæreren
Kontaktlæreren er på samme måde som skolelederen en meget central aktør på den enkelte
skole i bestræbelserne på at kvalitetsudvikle, ringsprede og forankre sundhedsundervisningen.
Flere kontaktlærere fremhæver denne rolle som problematisk. Blandt andet fremsættes ideen
om, at kontaktlæreren og de øvrige lærere, der er tilknyttet projektet, skal tildeles lige mange
ressourcer, så kontaktlæreren ikke agerer alene – blandt andet med den effekt, at man ikke
deltager alene i efteruddannelse. Igen må det konstateres at billedet varierer meget fra
kontaktlærer til kontaktlærer og fra skole til skole og evalueringens data giver ikke grundlag for
mere præcise udredninger om de udfordringer og problemstillinger, som knytter sig til en
kvalitetsudviklings-, ringsprednings- og forankringsstrategi, der arbejder med en enkelt lærer på
skolen som havende en særlig rolle.
Et citat fra en af de deltagende lærere kan illustrere dele af de udfordringer, som kontaktlærere
har stået i. Her er der tale om en lærer, som samarbejder med hele tre kolleger om at udvikle,
forankre og ringsprede sundhedsundervisningen på egen skole:
”Jamen, hele den her sundhedsfremmende tid her, har været god og frugtbar og alt det her, det
har vi vel egentlig nævnt, men altså, jeg kan blot blive sådan lidt ærgerlig over at … altså selve
tiltaget med sundhedsfremmende undervisning og sundhedsfremmende politik på skolerne, er
jo kanon god og der kan bare ikke gøres nok. Men jeg bliver sådan lidt ærgerlig over, at man
mener, man kan gøre det på den der … det er jo virkelig spareprogram, at man tager 4 på vores
skole, man tager måske 3 fra en anden eller 2 fra en tredje. Og giver dem kurser og giver dem
inspiration og støtte ved hjælp af de her konsulenter, så tro at det er nok, det er det ikke.
Ringspredning, det er en god ting, men det er ikke nok. For at vende tilbage til det der
medejerskabsfølelse, jamen den vil de andre kollegaer på skolen garanteret gerne have, men
det er svært for dem at få det, når de ikke får den samme inspiration, som vi har været
igennem, og det har da også taget sin tid inden vi ligesom fik skruet hjernevindingerne på plads.
Vi har da skullet igennem og bearbejde mange ting hos os selv, for ligesom at kunne give noget
til skolen her. Det har de andre ikke været igennem. De har hørt meget høfligt og pænt på vores
mange foredrag, men det er ikke det samme. Så jeg kan godt blive lidt harm over at man tror, at
man kan sådan lige ”svupsi” lige ordne sådan noget og gøre det på det der vågeblus.”
Set fra denne lærers side er designets tidsmæssige satsning og fordeling tilsyneladende ikke
adækvat i forhold til ambitionen om, at enkelte lærere på de deltagende skoler skal fungere som
ringspredningsagenter og på anden måde ressourceperson på egen skole. Det er selvfølgelig et
spørgsmål om blot mere tid til alle lærere er løsningen på denne udfordring.
Resultaterne fra evalueringens survey rejser i øvrigt et opmærksomhedsfelt vedrørende
kontaktlærere og gruppe/råd læreres noget forskellige oplevelse af, erfaring med og vurdering
af projektet DSFS. Evalueringens surveyundersøgelse giver et billede af, at lærere, der har
deltaget i projektet via råd/grupper (og altså deltaget i mindst omfang i projektinitiativerne) på en
række områder udtrykker sig signifikant mere positivt end lærere, der har fungeret som
kontaktlærere i projektet (deltagerne med høj deltagelse i projektaktiviteter). Disse forskelle er
uddybet i evalueringsrapportens 3. hovedafsnit vedrørende tværgående konklusioner om
projektdesignet, hvori der også er listet op på, på hvilke områder denne forskel kan iagttages.
Der er en række metodiske forbehold, der skal tages i denne anledning og disse er ligeledes
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beskrevet i 3. hovedafsnit vedrørende tværgående konklusioner. Her skal det blot kort nævnes,
at der uanset disse metodiske forbehold i et fremadrettet perspektiv er god grund til at opholde
sig ved denne iagttagede forskel.
Vedrørende forholdet mellem udvikling, implementering, spredning og forankring
I forløbet op til projektets start er det i dokumenterne vanskeligt at finde en betoning af
projektets udviklings-forskningskarakter. At der i høj grad er tale om nye uafprøvede og svagt
forankrede tankegange i den danske skoleverden er tilsyneladende ikke et forhold, der betones
særligt meget i de projektudviklende forløb i 1994-95. I brev af 23. nov. til amtets kommuner –
”Invitation til projektet” – er blandt andet kontaktlærerens opgave beskrevet. Kontaktlærerens
opgaver tenderer meget i retning af at være ”implementeringsagent” – snarere end
”forsknings/udviklingsagent”. Denne tænkning om kontaktlærerens opgave og funktion
understøttes af formuleringer i brev af 12. okt. 1994 til amtets sundhedsudvalg139. Heri henvises
til at der
”I folkeskolen er (…) områder, hvor man har god erfaring med ansættelse af en ansvarlig
koordinerende lærer og det er færdselsundervisningen. Her er det lykkedes at sikre en effektiv
undervisning i samarbejde med alle skolens lærere og politiet”.
Senere i forløbet opblødes disse forventninger og forsknings-udviklingstænkningen slår mere
igennem til for eksempel forventninger til kontaktlærerne. Det hedder således i referat fra
workshop 3.-4. august 1998, at det er: ”(…) en vigtig opgave, at få kontaktlærerne til i højere
grad at fungere som pædagogiske konsulenter på skolerne (…)”.
I årsrapport for 1997-98 skrives det endvidere meget direkte, at projektet også arbejder med et
udviklingsaspekt: ”Det er blevet tydeligere og tydeligere, at projektet på én gang arbejder både
med at udvikle sundhedsundervisningen og at forankre denne.”
Disse erkendelser bekræftes også fra amtets side. Amtsrepræsentanter siger for eksempel
herom i et interview:
”Grundlæggende er det jo rigtigt, at vi startede det her op på et meget spinkelt grundlag – og et
meget uformuleret grundlag (…) ja, det var jo først efterhånden, at vi opdagede, at der var
mange ting, der ikke var blevet tænkt på.”
Fra den forskningstilknyttede fra DPU kommer vurderinger af projektets design vedrørende
disse aspekter til udtryk på følgende måde – på spørgsmålet om, hvilke lærepunkter, der kan
trækkes ud af erfaringerne med designet med henblik på fremadrettede råd, siges blandt andet:
”Jeg tror måske, jeg ville have valgt færre skoler ud og givet dem flere ressourcer i dag. Sige:
Nu tager vi de her fem skoler og arbejder med dem i 5 år og ser, hvor langt vi kan komme. Det
tror jeg egentlig var en strategi, jeg vil bruge (i et fremadrettet perspektiv, ref. evaluator) På den
måde ville man få nogle mere veldokumenterede erfaringer af, hvordan en skoles kultur hænger
sammen som man kan bruge i andre sammenhænge. Det ville være en forskel. Og så ville jeg
helt klart give noget mere tid til konsulenterne. Jeg mener, det er alt for lidt tid de har som
konsulenter til at forestille sig at man virkeligt kan betyde noget for de lærere, man snakker med
udfra den byge af krav og input og den hverdag, der er og det liv man har som lærere. At
forestille sig at et besøg hver tredje uge på 2-3 timer kan gøre noget, der bare minder om en
forskel er helt forkert.”
Der kan så her spørges til, i hvilket omfang dette faktum har givet sig udslag i selve designet og
prioriteringen af de økonomiske midler i projektet? Men det kan fremhæves, at projektet udgiver
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”Forslag til styrkelse af sundhedsundervisningen i folkeskolen” bilag nr. 210 til sundhedsudvalgsmøde 12/11 1994
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et inspirationshæfte 2, hvori der beskrives en model (s. 25), der skal støtte projektdeltagernes
bevidsthed om denne ’problematik’140. Disse erkendelser om projektets implicitte
udviklingsaspekt fungerer sideløbende med en fastholdelse af projektets
ringspredningsintention.141 Blandt andet kan det konstateres, at designet i sin hovedstruktur
(forholdsvis få midler på forholdsvis mange skoler) for den anden femårige periode ligger meget
tæt op ad designet for den første femårige periode.
Et særligt aspekt vedrørende projektets ringspredningsintention skal trækkes frem her. Bag
ideen og intentionen om, at alle kommuner skulle have mindst én skole med i projektet lå også
en ringspredningsintention forstået som et ønske om, at den ene skole i kommunen, som deltog
i projektet kunne generere ringspredning til de øvrige skoler i kommunen. Evalueringen har som
nævnt ikke givet mulighed for at komme tættere på denne del af ringspredningsintentionen.
Men evalueringens kvalitative interview giver grund til at antage, at denne form for
ringspredning kun har fundet sted i meget begrænset omfang. Interview med
amtsrepræsentanter understøtter, at denne form for ringspredning var indtænkt som en
intention i projektdesignet på den ene side, men at denne intention på den anden side nærmest
slet ikke har virket. Det udtrykkes for eksempel således i interview med amtsrepræsentanter:
Informant 1: ”Skuffelsen det er måske nærmest det, at det ikke er slået an alle steder.”
Interviewer. ”Ja, og når du siger alle steder, så mener du de der 20-28 skoler, der har været
med i projektet?”
Informant 1: ”Nej, jeg mener alle 120 i amtet”
Interviewer: ”Okay, så du holder fast i den der oprindelige ringspredningside”
Informant 1: ”Ja, fordi at vi jo i meget høj grad i vores forebyggelsesarbejde i meget høj grad
har lavet nålestiksarbejde – altid og kun i få tilfælde har – nu går vi så massivt ind at vi prøver
på at få alle med, og der var det faktisk meningen at de 22-28 skulle være starten til på en eller
anden måde at få alle med – velvidende at vi kunne ikke med den konstruktion forsyne alle.
Men at det alligevel skabte den efterspørgsel, der så kunne føre at vi kunne – jeg tror da, at vi
havde håbet at nogle af de andre skoler så havde sagt, at vi vil også – vi laver et eller andet,
sådan at man måske indenfor kommunen kunne have lavet noget der var mere selvkørende. Så
dem, der var tæt på projektet kunne begynde at uddannede de andre eller et eller andet i den
stil.”
Informant 2: ”Ja, det var drømmen. Men man kan sige, i designet har vi også forsøgt at gøre
det. Vi har haft et par arrangementer, hvor vi inviterede alle skoler i amtet med. Alle
publikationer, inspirationshæfter osv er sendt ud til alle skoler og i en del tilfælde – var det noget
for jer osv. Så deri ligger jo også en opfordring – en inspiration til ”prøv lige at kigge på det her
ikke”. Så det lå i designet.”
Noget tyder på, at ringspredning fra projekt til skoler i form af produktion af kendskab (jf.
ovenfor) i en vis udstrækning er lykkedes; Mens ringspredning forstået som spredning fra
deltagende skole til ej deltagende skole i samme kommune, nok nærmest er fraværende og at
sådanne ringspredningsaktiviteter ikke finder sted blot på baggrund af opfordringer og
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Modellen henvises der også til i 4. årsrapport.
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5 årige projektforløb i ”Den sundhedsfremmende skole i Sønderjyllands amt”.
141

207

publikationer. Der er endnu ikke tradition for, at skoler fra samme kommune (af egen drift)
samarbejder (om sådanne projektinitiativer).

2.7.9 Fremadrettede råd
Det er ikke ambitionen her at komme med bud på et totalt og detaljeret beskrevet projektdesign
på baggrund af erfaringerne fra projekt DSFS i Sønderjyllands Amt. Det skal også
understreges, at der i nedenstående tanker og forslag ikke er taget højde for økonomiske og
juridiske aftaleforhold lokalt og konkret. Men evalueringen af projekt DSFS kan give grundlag
for udpegning af en række overordnede anbefalinger og centrale overvejelsesfelter i forbindelse
med eventuelle fremtidige projektindsatser. Disse gøres der rede for i det følgende.
Skitsering af et projektdesign må naturligvis tage afsæt i, hvilke mål og hvilke opgaver designet
skal løse. I nedenstående udkast og anbefalinger tages der afsæt i intentioner svarende til dem,
der ligger til grund for projektet De Sundhedsfremmende Skoler. Det drejer sig som nævnt om
udvikling, forankring og ringspredning af sundhedsundervisning i folkeskolerne i Sønderjyllands
Amt. Skitsen til projektdesign er endvidere forsøgt indtænkt i den kommende nye kontekst med
storkommuner, som er tillagt den tidligere amtslige forebyggelsesopgave.

2.7.9.1 Skolelederen som central aktør
Når en indsats i skoleverdenen ønskes udviklet, forankret og ringspredt på den enkelte skole,
må skolelederen under de givne forhold betragtes som helt central. I et projektdesign med disse
intentioner bør skolelederen være indtænkt som en aktør, der kommunikeres og forhandles
meget med og forventes meget af.
I én eller anden udstrækning kan forløbet for skolelederen på samme måde som forløbet for de
implicerede lærere tænkes som et kompetenceudviklingsforløb, der bør støttes målrettet. Både i
forhold til at ringsprede og forankre projekt DSFS på den enkelte skole, står kontaktlærer og
andre lærere ganske svagt under de givne forhold. Med blik for problematikken omkring
forholdet mellem forankring og udvikling og med blik for behovet for udvidede
ansøgningsprocedurer kunne et scenarium være, at en mindre gruppe (for eksempel
4-5) skoleledere indgår en flerårig kontrakt med en eller flere samarbejdende kommuner/CVU.
Første del (for eksempel et år) af dette flerårige forløb kunne bestå i uddannelse af
skoleledere/førledere/pædagogiske ledere funderet i et netværk. Denne først del af forløbet
kunne også rumme udvikling af handleplaner for den enkelte leder med henblik på udvikling,
ringspredning og forankring af sundhedsundervisning på egen skole. Den første del af forløbet
kunne også indebære en afklaring, der indebærer, at lederen ikke ønsker at fortsætte i
kontrakten.
Anden del (for eksempel to år) kunne indebære gennemførelse af egen handleplan med
involvering af lærere på egen skole.
Tredje del (for eksempel to år) kunne indebære konsolidering, evaluering og forankring.
Med de nye strukturer i storkommunerne kan det også forventes, at projekter af denne art må
have særligt blik for den forvaltningsmæssige ledelse og dennes konkrete opbakning bag
skoleledernes bestræbelser.

2.7.9.2 Udviklings- og ringspredningsaspektet
Skitserne til design, som de er formuleret ovenfor med afsæt i skoleledernes forløb, tilgodeser
især et ringsprednings- og forankringsaspekt internt på den enkelte skole. En intention om også

208

at ringsprede til andre/alle skoler i storkommunen kombineret med ønsket om at drage nytte af
de indhøstede erfaringer fra det første netværk (udviklingsaspektet) kunne tilgodeses, hvis der
tænkes i løbende opstart af nye mindre netværk af skoleledere ved for eksempel for hvert år at
starte et nyt netværk med løbende mulighed for at knytte disse netværk sammen.
Udviklings- og forskningsaspektet må endvidere indebære, at der afsættes tilstrækkelige
ressourcer til at netop opgaver, der knytter sig hertil kan blive løst. Der tænkes her på blandt
andet tid til detaljeret iagttagelses- og beskrivelsesarbejde, systematisk analyse og formidling af
de løbende erfaringer. Og generelle erfaringer viser, at dette arbejde vanskeligt kan overlades
til lærere/ledere. Det bør foretages af eksterne forskningsassistenter/forskere i samarbejde med
aktørerne i skolens praksis.142
Projektets udviklings/forskningsaspekt (og i og for sig også projektets ringprednings- og
forankringsmål) kunne ydermere understøttes via intensiveret brug af projektstyringsredskaber
så som udpegning af mulige foki, krav om fokuseret indsat, udpræget brug af strategi- og
handleplaner på flere niveauer, planlagte kort- og langsigtede evalueringsstrategier herunder
tydeliggørelse af kvalitetskriterier og lignende.

2.7.9.3 Forskningstilknytningen - udvidet workshop?
De to årlige workshops med deltagelse af konsulenter, amtslig projektleder og tilknyttet forsker
fra DPU tillægges meget stor værdi i forhold til projektets indholdsmæssige styring og begrebsmodel- og teoriudvikling. Det kan overvejes at udvide aktørkredsen i sådanne forskningsudviklingsfora. Det må være muligt at etablere fora, hvor skolens praksisaktører knyttes tættere
sammen med konsulent og underviserlag samt forskningstilknyttede. Ideen for disse ord med
på vejen af forskningstilknyttede fra DPU:
”Det kunne være en spændende ide og man kunne have koblet de der workshops meget til det,
der er sket på skolerne. Man kunne have haft fire dage så vi var 2 dage sammen og 2 dage
derefter med lærerne, så man fik diskussionerne videre. Det kunne man sagtens. Det kunne
være en spændende ide.”

2.7.9.4 Projektrammer på den enkelte skole
I den første projektperiode lå det nogenlunde fast, hvilke muligheder for projektstrukturer, der
skulle og kunne etableres på den enkelte skole (én kontaktlærer og enten et sundhedsråd eller
en –gruppe). I den anden projektperiode frasiger projektet sig muligheden for dannelse af
sundhedsråd. Decentralisering af sådanne beslutninger og udviklinger af projektstrukturer på de
deltagende skoler kan overvejes. Det ville være et oplagt tema for en skoleleders udformning af
handleplan for egen skole at udvikle bud på adækvate projektstrukturer, -processer og –
redskaber mm. tilpasset forholdene (for eksempel skolekultur og samarbejde med lokalsamfund
etc.) på egen skole.

2.7.9.5 Øvrige fremadrettede perspektiver vedr. projektdesign
Ud over de nævnte opmærksomhedsfelter, som er gennemgået lige ovenfor giver evalueringen
også grundlag for at opfordre til yderligere undersøgelser/forskning.
Blandt andet er det væsentligt at hæfte sig ved, at publikationer tilsyneladende er en væsentligt
adgang til skolelederes kendskab til projekter af denne art. Evalueringen giver ikke grundlag for
at udsige noget om, hvorledes skolelederne bruger denne information, eller hvorledes de
vurderer forskellige publikationer, endsige hvilke behov skoleledere måtte have i forhold til
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Se for eksempel: Lund, Jens H. og Sørensen, K.: ”The ripple effect” artikel i ”Network News” fifth edition,
WHO, Kbh. 1999
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publikationer. Viden om sådanne forhold vil være et stærkt redskab for fremtidige projekters
publikationsstrategier.
Betoningen af skoleledernes centrale rolle i det hele taget skærper også behovet for viden om
netop denne aktørgruppes behov, strategier, tænkning og praksis. En nærmere kortlægning af
sådanne forhold må ligeledes siges at kunne udgøre et afgørende og væsentligt redskab i
forhold til kommende projektindsatser over for skoler – ikke blot hvad angår sundhedsområdet.
Endelig må det forudskikkes, at etablering af nye storkommuner vil afstedkomme nye relationer
mellem forvaltningsledelsesniveau og den enkelte skole/skoleleder, som evt. nye
projektinitiativer må give sin bevågenhed. Nye relationer som sikkert på én gang vil rumme
både lokale centraliserings- og decentraliseringstendenser. Endvidere er
forvaltningsledelsesniveauet også væsentligt at medtænke, i det omfang projektet bygger på en
ide om, at én skole i en kommune skal kunne generere ringspredning til øvrige skoler i
kommunen.
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Kapitel 3. Tværgående
konklusioner og
’landskabsbillede’
Dette tredje hovedafsnit af evalueringsrapporten rummer dels en redegørelse for en række
konklusioner, der går på tværs af konklusionerne vedrørende de enkelte genstande (jævnfør 2.
hovedafsnit), dels en skitsering af det aktionsgrundlag, der er til stede på amtets skoler i forhold
til en eventuel kommende indsats vedrørende skolernes sundhedsundervisning. Der tegnes i
denne forbindelse et såkaldt ´landskabsbillede´ via en profil af henholdsvis skoleledere og
læreres tilgang til arbejdet med sundhed. I forlængelse heraf skitseres en række fremadrettede
perspektiver og råd.
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3.1 Tværgående konklusioner
Nedenstående udsagn om tværgående konklusioner bygger på en tværgående analyse af
evalueringen af samtlige syv evalueringsgenstande, som er behandlet i denne rapport og de
løbende delkonklusioner, der er redegjort for i denne forbindelse (jævnfør 2. hovedafsnit).
På denne baggrund træder følgende tendenser og forslag til fremadrettede perspektiver frem:

3.1.1 Vedrørende begrebsmæssig udvikling
Projektet DSFS har på en række områder bidraget med nuanceringer og præciseringer af en
række begreber og vidensfelter med afgørende betydning for de forsatte bestræbelser på at
udvikle, forankre og ringsprede handleorienteret sundhedsundervisning i folkeskolen. Dette gør
sig især gældende i forhold til følgende evaluerede genstande: Elevmedbestemmelse,
sundhedsfagligt indhold og sundhedspolitikker.
Projektet har løbende taget en række initiativer med henblik på at formidle disse
praksisbaserede teoretiske erkendelser både ind ad til og ud ad til i forhold til projektet. Disse
bestræbelser har ud ad til i forhold til projektet genereret kendskab til projektet. De generelle
resultater af de indad rettede bestræbelser, vil der blive gjort rede for nedenfor.

3.1.2 Forholdet mellem holdningsmæssig effekt
og effekt på praksis
Projektet har i høj grad påvirket de deltagende lærere og ledere på et holdningsmæssigt niveau.
Der kan således iagttages og dokumenteres en klar tendens til, at projektdeltagerne udvikler
positive holdninger til en række centrale værdier i projektet. Deltagerne tilkendegiver således
både forståelse for og vilje til at arbejde med sundhedsundervisning på projektets
værdigrundlag.
Evalueringen viser dog også en klar tendens til gab mellem deltagernes udviklede holdninger
på den ene side og deres professionelle praksis i form af handleorienteret
sundhedsundervisning på den anden.
Disse tendenser fremtræder især af evalueringerne af følgende genstande: Elevhandlinger,
elevmedbestemmelse og sundhedsfagligt indhold.

3.1.3 Forankret på nogle (få) skoler
Evalueringen viser endvidere, at projektet er slået både dybt og bredt igennem på nogle (få, 24) af de deltagende skoler og i den forstand kan projektet forventes at være forankret på disse
skoler. På en række af de øvrige skoler, tegner der sig et billede svarende til billedet af effekten
på lærer/individniveau: Projektet har haft en effekt på det holdningsmæssige plan på
organisationsniveau – det har således for eksempel haft indvirkning på de pædagogiske
drøftelser på skolerne mm. mens det kan være sværere at iagttage og dokumentere en
forankring af projektet i form af strukturel forankring på organisationsniveau.
Her henledes opmærksomheden på samtlige de evaluerede genstande.
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3.1.4 Projektdesign
Erfaringerne med projektets design giver for det første anledning til at bekræfte styrken i
samarbejdet mellem praksis, uddannelses- og forskningsniveauet. Erfaringerne med det
pågældende design giver endvidere anledning til at pege på en række væsentlige overvejelser
vedrørende justeringer af design for kommende projektinitiativer med tilsvarende intentioner (se
yderligere herom i afsnittet om ringspredning og projektdesign i 2. hovedafsnit).
Der skal endvidere i denne forbindelse tilføjes et forhold, som kun i begrænset omfang er gjort
til genstand for opmærksomhed i redegørelserne for resultaterne af de enkelte
evalueringsgenstande ovenfor i rapportens 2. hovedafsnit. Forholdet drejer sig om en
tilsyneladende forskel mellem henholdsvis kontaktlærere og gruppe/råd –læreres udbytte af og
erfaring med projektet.
Evalueringens surveyundersøgelse giver et billede af, at lærere, der har deltaget i projektet via
råd/grupper (og altså deltaget i mindst omfang i projektinitiativerne) på en række områder
udtrykker sig signifikant mere positivt end lærere, der har fungeret som kontaktlærere i projektet
(deltagerne med høj deltagelse i projektaktiviteter). De pågældende survey-items/ spørgsmål,
hvor denne bemærkelsesværdige forskel gør sig gældende listes op i det følgende:
Råd/gruppelærere inddrager i højere grad den sundhedsmæssige dimension i undervisningen
end kontaktlærere, prioriterer den sundhedsmæssige dimension højere end kontaktlærere, har i
højere grad erfaret, at elevmedbestemmelse har haft betydning for udviklingen af elevernes
deltagelse i elevråd og skolebestyrelser end kontaktlærere, har i højere grad erfaret, at elevens
ønsker danner udgangspunkt for undervisningen har betydning for udfoldelsen af
elevmedbestemmelse i sundhedsundervisningen end kontaktlærere, arbejder i højere grad
handleorienteret end kontaktlærere, har i højere grad erfaret, at elever, der deltager i forløb med
sundhedsfagligt indhold, udvikler sig på det personlige plan end kontaktlærere, erfarer i højere
grad end kontaktlærere, at eleverne arbejder med at udvikle konkrete handlemuligheder, erfarer
i højere grad end kontaktlærere, at eleverne gennemfører en konkret handling, erfarer i højere
grad end kontaktlærere, at projekt DSFS har medført, at man som lærer har fået kvalificeret
sine kompetencer til at arbejde med et sundhedsfagligt indhold i SU, erfarer i højere grad end
kontaktlærere, at projekt DSFS har bidraget positivt til at arbejde med evaluering i SU, erfarer i
højere grad end kontaktlærere, at være blevet inddraget i den proces, der leder frem til den
endelige formulering af skolens sundhedspolitik, erfarer i højere grad end kontaktlærere, at
projekt DSFS har haft betydning for skolens arbejde med sundhedspolitik
Evalueringsdesignet giver ikke grundlag for at komme tættere på substantielle forklaringer på
disse forskelle. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at forskellene i et vist omfang kan tilskrives
projekt- og evalueringsdesign. Grundet et lavt antal kontaktlærere i projektet, og et endnu lavere
antal respondenter fra denne gruppe (kun 13 ud af ca. 30 kontaktlærere har valgt at besvare
survey), har hver respondent stor vægt. Data for kontaktlærere er derfor mere sårbart overfor
udsving end data for lærere, der har deltaget i sundhedsgruppe og –råd. Der er derfor en risiko
for, at blot én eller to kontaktlæreres negative tilkendegivelser skaber så meget variation i
gruppens samlede svarafgivelse, at den fremstår som mindre positiv end gruppen af lærere, der
har deltaget i sundhedsgruppe og –råd.
Uagtet at variationen måske kan tilskrives få utilfredse kontaktlæreres svarafgivelse er det
bekymrende, at kontaktlærere, der har været dybt involveret i projektet, overhovedet kan
vurdere DSFS mindre positive end de lærere, der har deltaget i sundhedsgruppe og –råd. Det
anbefales derfor, at iagttagelsen danner grundlag for drøftelser af og beslutninger om
kommende projektdesign.
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3.1.5 Samlende anbefaling
Ovenstående generelle konklusioner giver grundlag for at pege på én samlende anbefaling for
kommende initiativer af lignende art. Det anbefales, at eksterne støttende initiativer i forhold til
handleorienteret sundhedsundervisning i folkeskolen baserer sig på målrettede og fokuserede
(for)undersøgelser af de deltagende skolers kultur og struktur samt placering i og samarbejde
med det omgivende samfund på udvalgte parametre. For eksempel kunne det være relevant at
undersøge, hvorledes og i hvilket omfang, der i den enkelte skoles pædagogiske kultur professionelle såvel som sundhedsdidaktiske kultur (se 2. hovedafsnit om kulturelle udviklinger)
- kan findes afsæt for en eventuel projektindsats. Tilsvarende kan parametre med relation til
skolens struktur og samarbejde med det omgivende samfund identificeres og efterfølgende
undersøges på eventuelle projektskoler, i den indledende fase af et eventuelt projekt.
Det anbefales i forlængelse heraf, at der gives mulighed for, at der udvikles yderligere viden
om, hvilke parametre på organisationsniveau, der kan udpeges som særligt væsentlige
betingelser for en skoles arbejde med at udvikle og forankre handleorienteret
sundhedsundervisning. Ovennævnte eksempler på parametre er blot overordnede eksempler.
Tilsvarende anbefaling formuleres i forhold til de deltagende lærere: Der bør udvikles yderligere
viden om, hvilke betingelser på individ niveau/undervisningspraksis niveau, der har afgørende
fremmende effekt på lærernes praksis i forhold til handleorienteret sundhedsundervisning.
Mulige parametre, der kan kunne gøres til genstand for videre forskning, kunne for eksempel
være lærernes holdning til, begreb om og praksis (forstået som samarbejde om og
gennemførelse af undervisning) vedrørende elevhandlinger, medbestemmelse og
sundhedsfagligt indhold. Et andet parameter på dette niveau kunne for eksempel være
lærernes holdninger til og forudsætninger for at arbejde udviklings- og forskningsbaseret med
egen praksisudvikling.
Sådanne forundersøgelser af udvalgte parametre på såvel organisations- som individniveau på
potentielle projektskoler anbefales indlagt som en første fase i eventuelle nye projekter.
Sådanne forundersøgelser vil endvidere kunne anvendes som en form for ’baseline’ for
evalueringsarbejdet i eventuelle nye projekter.
En væsentlig forudsætning for at sådanne forundersøgelser kan gennemføres er dog som
nævnt, at der udvikles yderligere viden om, hvilke parametre på de to niveauer, der er særligt
væsentlige at afdække.

3.2 ’Landskabsbillede’
I det følgende præsenteres en række resultater fra evalueringen, som først og fremmest
orienterer sig mod at identificere data, som kan danne grundlag for kommende støttende
eksterne initiativer i forhold til folkeskolerne i Sønderjyllands Amts arbejde med
sundhedsundervisning. Med andre ord forsøges der tegnet et ’landskabsbillede’ - en profil af
det grundlag, som eventuelle nye initiativer i forhold til disse skoler har at bygge på.
De øvrige data og resultater fra evalueringen kan naturligvis også tjene som et sådant
strategisk vidensgrundlag (jævnfør hovedafsnit 2 ovenfor). I det følgende trækkes der blot på
data, som går mere på tværs af de angivne syv evalueringsgenstande i evalueringen.
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Præsentationen er bygget således op, at først præsenteres en række data, som er fremkommet
via skoleledernes besvarelse af survey. Dernæst følger en række data, som er fremkommet via
lærernes besvarelse af survey.

3.2.1 Profil af lederne
I bestræbelserne på at tegne en profil af skolelederne i Sønderjyllands Amt i forhold til
eventuelle nye projekttiltag fra ekstern side vil der i det følgende blive præsenteret
evalueringsresultater som omhandler:
Karakteristika ved den typiske deltagende leder
Deltagende og ej deltagende lederes prioritering af den sundhedsmæssige dimension
Deltagende og ej deltagende lederes prioritering af sundhedspolitikker
Deltagende og ej deltagende lederes prioritering af den sundhedsmæssige dimension
sammenholdt med deres prioritering af andre skoleudviklingsområder
• Skoleledernes vurdering af projektets bidrag til skolernes overordnede opgave

•
•
•
•

Efter en præsentation af evalueringsresultaterne af hver af disse profilparametre afsluttes
afsnittet med en række fremadrettede konklusioner vedrørende ledernes profil og grundlaget for
eventuelle kommende projekttiltag.

3.2.1.1 Vedrørende karakteristika ved den typiske deltagende leder
Det har ikke været muligt med statistisk sikkerhed at påvise bestemte karakteristika ved de
skoleledere, der har deltaget i projekt DSFS. Det skyldes for det første, at det nominelle antal af
deltagende ledere er et lille antal (ca. 30, hvoraf 20 har besvaret spørgeskemaet). Dette forhold
vanskeliggør påvisningen af et bestemt mønster, fordi det påvirkes mere af udsving i
svarafgivelsen, når hver svarperson udgør en tyvendedel af resultatet, frem for eksempelvis en
fyrretyvendedel.
For det andet er det forventeligt, at lederens personlige karakteristika ikke alene determinerer
deltagelse i projektet. Dels kan lærere og skolebestyrelsesmedlemmer påvirke dette valg. Dels
kan systemiske eller strukturelle faktorer såsom kommunens skolepolitik eller økonomi spille
ind.
Med disse forbehold er det dog alligevel muligt at tale om en tendens i den konkrete
svarafgivelse. Af de deltagende ledere i projekt DSFS er 65% mænd. Oftest mellem 51 og 60 år
og normalt med en anciennitet som leder på mellem 9 og 14 år. De fungerer typisk på store
skoler med over 300 elever og 1-10. klasser. Denne karakteristik er dog næppe overraskende
set i lyset af lederstandens demografiske sammensætning og den typiske danske
skolestørrelse.
Det er således ikke muligt på baggrund af ovenstående talmateriale at pege på særlige
karakteristika hos skoleledere, som lignende projekter bør være opmærksomme på. Alle
skoleledere er potentielt lige modtagelige overfor et projekt i stil med De Sundhedsfremmende
Skoler. Dog kan det formodes at helt nye skoleledere er knap så potentielle som mere erfarne.

3.2.1.2 Vedrørende deltagende og ej deltagende lederes prioritering af
den sundhedsmæssige dimension
Ledernes prioritering og holdning til skolernes arbejde med den sundhedsmæssige dimension
er forsøgt indfanget gennem en række forskellige spørgsmål, hvilket der vil blive gjort rede for i
det følgende. I og med at skolelederne og deres position vurderes af så stor vigtighed i forhold
til skolers deltagelse i projekter med en karakter som projektet DSFS skønnes deres holdning
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både interessant og væsentlig i forhold til eventuelle kommende tiltag. Lederne blev derfor i
evalueringens survey bedt om at vurdere i hvilken grad de prioriterer, at skolen arbejder med
den sundhedsmæssige dimension. Resultatet fremgår af nedenstående graf. Der tegner sig et
billede af, at hvad enten man er deltagende eller ej deltagende leder, så vurderer man, at
graden af prioritering er høj eller i nogen grad. Der er tendens til højere prioritering blandt
deltagende ledere, men denne forskel er ikke signifikant.
Samlet set kan eventuelle fremtidige projekter altså forvente en vis grad af ’genklang’ på
skolerne, i det omfang, der ønskes en indsats i forhold til sundhed – sundheden prioriteres af
skolerne!
Figur 3.2.1.2.a: Grad af vigtighed
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N=52, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

3.2.1.3 Vedrørende ledernes prioritering af sundhedspolitikker
Endnu en indikator på ledernes prioritering af skolernes arbejde med sundhed kan være
ledernes prioritering af arbejdet med udformning af sundhedspolitikker. Denne indikator er
endvidere interessant, idet dette område kan tænkes som et muligt selvstændigt indsatsområde
fra ekstern hold, jævnfør for eksempel initiativer på ministerielt plan i forbindelse med
”Folkesundhedsprogrammet” (jævnfør afsnittet om sundhedspolitikker i 2. hovedafsnit).
Surveyresultatet vedrørende ledernes prioritering heraf fremgår af grafen på næste side. Grafen
viser en generel tendens til, at også denne del af skolernes arbejde med sundhed prioriteres.
Der er ikke de afgørende forskelle på holdning blandt deltagende og ej deltagende lederer – og
forskellene er ej heller signifikante.
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Figur 3.2.1.3.a: Prioritering af skolepolitikker
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N=46, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Vedrørende lederes prioritering af den sundhedsmæssige dimension sammenholdt med deres
prioritering af andre skoleudviklingsområder
Ledernes holdning til og prioritering af skolernes arbejde med sundhed er endvidere blevet
forsøgt indfanget via et spørgsmål om sammenlignende prioritering. Lederne blev således i
survey bedt om at prioritere/rangordne syv såkaldte aktuelle skolepolitiske temaer. Disse
fremgår af den venstre søjle i nedenstående tabel. Et af disse var som det ses ”Den
sundhedsmæssige dimension”. Resultaterne af ledernes prioritering fremgår af tre øvrige søjler.
Figur 3.2.1.3.b: Ledernes prioritering af 7 skolepolitiske temaer
Gennemsnit
Deltagende
ledere
Læsning
2,19
2,28
Rummelighed
2,66
2,39
Team
2,79
2,67
De mange intelligenser
4,24
3,83
Den sundhedsmæssige dimension 4,48
3,72*
Helhedsskole
5,57
6,44
Miljø – Det grønne islæt
5,66
5,89

Ikke-deltagende
ledere
2,12
2,74
3.03
4,59
4,82
5,12*
5,41

* Markerer, at der er en signifikant forskel (p<.01) på de to gruppers svarafgivelse. N = 52 ledere (heraf
18 deltagende)

Der kan udledes følgende af tabellen: Der er ingen enighed om hvad der bør være nummer 1
eller 7, men der er en tendens til at læsning, rummelighed og teamarbejdet prioriteres som de
vigtigste skolepolitiske temaer. Ingen hverken deltagere eller ej deltagende ledere placerer
sundheden højt i forhold til de øvrige aktuelle skolepolitiske dagsordener. Det bør dog
bemærkes, at deltagende ledere prioriterer sundhed signifikant højere end ej deltagende ledere
– men altså ikke nok til, at sundheden af disse ledere rykkes op blandt de højst prioriterede
temaer.
Denne sammenlignende prioritering giver et noget andet billede af prioriteringen af sundhed på
skolerne end de øvrige gennemgåede data. Det kan konkluderes, at kommende eksterne tiltag i
forhold til at støtte skolernes arbejde med sundhed enten må betragte sig som værende i
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’konkurrence´ med andre skolepolitiske dagsordener – eller må forsøge at ’lægge sig op ad
disse’, ved for eksempel af vise mulige sammenhænge mellem disse højt prioriterede
skolepolitiske dagsordener og indsatsen omkring sundhedsundervisningen.
At der er mulighed for at kæde skolernes indsats omkring sundhed sammen med skolens
øvrige opgaver – også set fra skoleledernes vinkel ses til dels af det sidste resultat, der skal
redegøres for vedrørende profilen af skoleledernes tilgang til skolers arbejde med sundhed.

3.2.1.4 Vedrørende skoleledernes vurdering af projektets bidrag til
skolernes overordnede opgave
Som nævnt ovenfor vil legitimiteten i at satse på sundhedsområdet set fra en skoleleders vinkel,
naturligvis stige i det omfang skolelederen (og andre) kan muligheder for, at indsatsen omkring
sundhed også styrker skolens overordnede og øvrige opgaver. Skolelederne blev derfor i
survey spurgt, hvorvidt de oplever, at projektet DSFS bidrager til skolernes opgaveløsning på
denne måde. Ledernes svar fremgår af nedenstående graf. Her er det ganske tydeligt, at
deltagende ledere i langt højere grad ser og oplever en sådan sammenhæng. Forskellene
mellem deltagende og ej deltagende ledere i grafen er signifikante. Over halvdelen af de
deltagende ledere vurderer, at projektet DSFS i nogen eller høj grad har bidraget til skolens
løsning af den overordnede opgave. Et sådan budskab og en sådan erfaring vurderes at være
særdeles vigtig at få kommunikeret i forhold til at inddrage nye skoler i lignende projekter.
Det er dog bemærkelsesværdigt at over 40 % af de deltagerne lederne i så lav grad har oplevet
denne effekt. Evalueringen giver ikke grundlag for at kunne forklare denne forskel, men det er
oplagt at forfølge spørgsmålet om, hvilke mekanismer på skolerne og i deres deltagelse i
projektet, der bevirker at skolerne oplever en effekt også på den overordnede opgave?
Figur 3.2.1.4.a: Projektets bidrag til skolens overordnede opgave
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N=46, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Sammenfattende om profilen af skolelederne i et fremadrettet perspektiv
Der tegner sig en samlet profil af skolelederne i Sønderjyllands Amt, som er kendetegnet ved:
• At det generelt er erfarne skoleledere, der indgår i projektet

218

• At der kan forventes opbakning fra langt de fleste ledere til arbejdet med den
sundhedsmæssige dimension.
• At der kan forventes en meget positiv holdning til arbejdet med sundhedspolitikker, og der
kan her erindres om, at ca. halvdelen af amtets skoler tilsyneladende ikke har en sådan, og
de fleste af disse ønsker at have en sådan (jævnfør afsnittet om sundhedspolitikker).
• At der især kan forventes opbakning til arbejdet med den sundhedsmæssige dimension, hvis
dette arbejde kan kobles til nogle af de andre aktuelle skolepolitiske tiltag (læsning,
rummelighed, etc.), som skolelederne generelt prioriterer højere end arbejdet med sundhed.
• At der på lignende vis kan forventes opbakning fra lederne til en indsats omkring sundhed i
skolerne, hvis det kan tydeliggøres, hvorledes arbejdet med den sundhedsmæssige
dimension understøtter skolens overordnede opgave. De deltagende lederes erfaringer
hermed kan med fordel ekspliciteres i eventuelle nye projekttiltag.

3.2.2 Profil af lærerne
I det følgende vil der blive tegnet en profil af lærerne i Sønderjyllands Amt. Med henblik på at
kunne anvende evalueringsresultaterne i et fremadrettet perspektiv er følgende profilparametre
blevet valgt:
•
•
•
•

Karakteristika ved den deltagende lærer
Lærernes holdning til sundhed
Lærernes erfaring med sundhedsundervisning
Lærernes prioritering af sundhed i forhold til andre aktuelle skoleudviklingstiltag

Efter en præsentation af evalueringsresultaterne af hver af disse profilparametre afsluttes
afsnittet med en række fremadrettede konklusioner vedrørende lærernes profil og grundlaget for
eventuelle kommende projekttiltag.

3.2.2.1 Vedrørende karakteristika ved den typiske deltagende lærer
Det har ikke med statistisk sikkerhed været muligt at påvise bestemte karakteristika ved de
deltagende lærere. Undtagelsen herfra er, at lærere, der har deltaget i projekt DSFS, har højere
anciennitet end ikke-deltagende lærere.
I den konkrete svarfordeling tenderer den typiske deltagende lærer mod at være kvinde, over 50
år, og har som følge heraf oftest mere end 20 års anciennitet. Lærere med en naturfaglig
baggrund (fysik/kemi, biologi, sløjd og geografi) er, med udtagelse af matematiklærerne, langt
mindre tilbøjelige til at deltage i projektet end lærere med en humanistisk baggrund. Således er
dansk-, engelsk-, kristendomslærere overrepræsenterede blandt de deltagende lærere. Af
særlig interesse kan det nævnes at kun 6 deltagende samfundsfagslærere har besvaret
spørgeskemaet. (Der er i disse data ikke taget højde for forskelle i hyppighed i
repræsentationen af lærere med de forskellige linjefag).
Med ovenstående tendens in mente kan det være værd at overveje projektindhold og –
formuleringer i fremtidige tiltag. Såfremt projektelementer skal kunne inddrages i alle former for
undervisning er det vigtigt, at det formuleres således, at det appellerer til alle typer lærere.

3.2.2.2 Vedrørende lærernes holdning til sundhed
I evalueringens survey blev alle lærere bedt om at forholde sig til vigtigheden af at arbejde med
sundhed i undervisningen. De blev dels spurgt om, hvor vigtigt de finder det at inddrage den
sundhedsmæssige dimension i egen undervisningen, dels om hvor vigtigt de finder det, at få sat
det sundhedsfaglige indhold på dagsordenen i undervisningen. To næsten enslydende
spørgsmål, og lærernes svar på de to spørgsmål falder da også nærmest ens ud. Det fremgår
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af nedenstående grafer. Både deltagende og ej deltagende lærerne udviser meget positiv
holdning til de to spørgsmål. Forskellene mellem deltagende og ej deltagende lærere i
spørgsmålet om at få sundhedsfagligt indhold ”sat på dagsordenen” er signifikante. Alle lærere,
der har været i projektet DSFS, mener at det sundhedsfaglige indhold i høj eller nogen grad
skal sættes på dagsordenen. Forskellene er ikke signifikante i spørgsmålet om vigtigheden af at
inddrage sundheden i egen undervisning.
Figur 3.2.2.2.a: Prioritering i egen undervisning
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N=282, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Figur 3.2.2.2.b: Vigtighed i undervisningen
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N=142, p<.05, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Lærernes holdning til arbejdet med sundhed på skolerne er også forsøgt indfanget via et
spørgsmål om deres holdning til sundhedspolitikker. Her viser evalueringen, - jævnfør
nedenstående graf, at alle lærere generelt udviser en meget positiv holdning til
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sundhedspolitikker. Næsten alle mener, at det er vigtigt, at skolen har eller får en
sundhedspolitik.
Figur 3.2.2.2.c: Holdning til sundhedspolitikker
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N=185, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

3.2.2.3 Vedrørende lærernes erfaringsgrundlag
Lærernes erfaringer vedrørende sundhedsundervisning blev der også spurgt til i survey.
Lærerne blev spurgt om, i hvilket omfang de har gennemført et eller flere forløb/projekter med et
sundhedsfagligt indhold og de blev spurgt om, hvorvidt de personligt inddrager den
sundhedsmæssige dimension i undervisningen. Resultaterne fremgår af nedenstående to
grafer. Der tegner sig et billede af, at i hvert fald ca. halvdelen af lærerne har erfaring med
sundhedsundervisning i en eller anden forstand. Der tegner sig ydermere et billede af, at der er
signifikant forskel på, hvorvidt deltagende og ej deltagende lærere har et sådant
erfaringsgrundlag. Der er en tendens til, at lærerne tilkendegiver, at erfaringsgrundlaget er
højere, når der blot spørges til deres erfaring med at arbejde med ”den sundhedsmæssige
dimension” end når der spørges til deres erfaring med ”sundhedsfagligt indhold” – ikke mindst
hvad angår ej deltagende lærere. Det samlede billede af erfaringsgrundlaget på amtets skoler,
ser således ud til at være, at i hvert fald halvdelen af lærerne har erfaring med at undervise i
sundhed og denne erfaring er med sikkerhed repræsenteret på de skoler, som har deltaget i
projektet, hvilket svarer til mindst én skole i alle amtets kommuner.
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Figur 3.2.2.3.a: Lærernes erfaring med SU
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N=271, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

Figur 3.2.2.3.b: Inddragelse af sundhed i egen undervisning
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N=289, p<.01, Y-aksen repræsenterer den procentandel, der svarer ja til det pågældende spørgsmål.

3.2.2.4 Vedrørende lærernes prioritering af sundhed i forhold til andre
aktuelle skoleudviklingstiltag
På samme måde som lederne blev også lærerne i survey bedt om at prioritere skolernes
arbejde med sundhed i forhold til en række andre aktuelle skoleudviklingsområder. Disse
fremgår af den venstre søjle i tabellen på næste side, og det er de samme temaer, som er
anvendt i spørgsmålet til lederne.
Resultatet af lærernes prioritering fremgår af tabellens tre øvrige søjler.
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Figur 3.2.2.4.a: Lærernes prioritering af 7 skolepolitiske temaer
Gennemsnit
Deltagende
lærere
Læsning
2,59
2,49
Team
2,92
2,66
Rummelighed
3,17
3,78
Den sundhedsmæssige dimension 4,19
3,34**
De mange intelligenser
4,21
4,63
Miljø – det grønne islæt
5,16
5,34
Helhedsskole
5,40
5,80

Ikke-deltagende
lærere
2,57
2,89
3,00*
4,33
4,13
5,20
5,37

** Markerer at der er en signifikant forskel på de to grupper (p<.01) / * Markerer at der er en signifikant
forskel (p<.05)
Bemærk, at gennemsnittet kan være højere end for de to angivne grupper. Det skyldes, at en gruppe på
ca. 15 respondenter, der ikke har udfyldt spørgsmålet om deltagelse, indgår i udregningen af dette.
N for deltagende lærere = 41 / N for ikke-deltagende lærere = 235

Resultaterne viser, at der er ingen enighed om, hvad der bør være nummer 1 eller 7. Der er til
gengæld en klar tendens til enighed om den generelle rangordning af de vigtigste skolepolitiske
temaer. Dog er der en signifikant forskel på de to gruppers svarafgivelse vedrørende sundhed
og rummelighed. Ikke-deltagende lærere prioriterer rummelighed højere end deltagende mens
deltagende prioriterer den sundhedsmæssige dimension højere end ikke-deltagende (og højere
end rummelighed). Ingen – heller ikke deltagere i DSFS – finder at sundheden bør være
dominerende. De prioriterer dog sundheden højere end lederne gør.
Der er ikke fuldstændig overensstemmelse med, hvordan lærerne prioriterer temaerne. Jævnfør
blandt andet helhedsskolens placering.

3.2.2.5 Sammenfattende om profilen af lærerne i et fremadrettet
perspektiv
Der tegner sig en samlet profil af lærerne i Sønderjyllands Amt, som er kendetegnet ved at:
• Det typisk er kvinder over 50 år med høj anciennitet og med humanistiske linjefag, der
deltager i projektet
• Lærerne generelt finder skolernes arbejde med sundhed vigtigt eller meget vigtigt
• En prioritering af skolernes arbejde med sundhedspolitikker vil kunne forvente klar opbakning
fra lærernes side, hvad enten de har deltaget eller ej deltaget i projektet
• Mindst halvdelen af amtets lærere i en eller anden forstand og i et eller andet omfang har
erfaring med at undervise i sundhed. Hyppigheden er klart størst hos deltagende lærere,
hvorfor der tegner sig et billede af, at denne type erfaring med sikkerhed er repræsenteret på
mindst én af skolerne i alle amtets kommuner (de deltagende skoler).
• At der især kan forventes opbakning til arbejdet med den sundhedsmæssige dimension, hvis
dette arbejde kan kobles til nogle af de andre aktuelle skolepolitiske tiltag (læsning,
rummelighed, etc.), som lærerne på tilsvarende vis som skolelederne generelt prioriterer
højere end arbejdet med sundhed.
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3.2.3 Sammenfattende om ’landskabsbilledet’ i
Sønderjyllands Amt
Ovenstående analyser giver baggrund for at pege på følgende fremadrettede perspektiver: Det
kan forventes:
• At eventuelle eksterne tiltag vedrørende skolernes arbejde med sundhed vil blive modtaget
positivt at skolerne.
Det kan endvidere anbefales, at sådanne eventuelle initiativer fokuserer på:
• Sundhedspolitikker
• Knytter sig til eller tydeliggør mulige relationer til andre aktuelle skolepolitiske
skoleudviklingstiltag
• Tydeliggør sundhedsundervisningens støttende muligheder i forhold til skolens overordnede
opgave (skolens formål) - og at de projektdeltagende skoleleders erfaring hermed
nyttiggøres og ekspliciteres.
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Bilag A
Fokusfelter og evalueringsspørgsmål
1. Elevhandlinger – forståelse og fremtræden
•
•
•

Hvorledes forstår lærerne begrebet om elevhandling – dets horisont og rækkevidde?
På hvilken måde kan der spores en udvikling af denne forståelse gennem projektet?
I hvilken udstrækning inddrages elevhandlinger og hvilke eksempler på forandringer kan
identificeres på grund af sådanne handlinger?

2. Muligt udbytte af elevhandlinger – mht.:
A. handleorienteret viden
o I hvilken udstrækning kan elevhandlinger bidrage til at styrke en handleorienteret viden –

og hvilken type handleorienteret viden?
B. tiltro til egen indflydelse
o I hvilken udstrækning og på hvilken måde kan elevhandlinger bidrage til at styrke

elevernes tiltro til egen indflydelse i forbindelse med løsninger af sundhedsrelaterede
problemstillinger?
C. lyst og engagement
o I hvilken udstrækning og på hvilken måde kan elevhandlinger bidrage til at styrke

elevernes lyst og engagement til at beskæftige med løsningen af sundhedsrelaterede
problemstillinger
D. fællesskabet i klassen
o I hvilken udstrækning og på hvilken måde kan elevhandlinger bidrage til at styrke et

socialt fællesskab i klassen?
3. Fremmende og hæmmende undervisningsmæssige betingelser for et godt udbytte af
elevhandlinger
•

•

Hvilke betingelser i undervisningen har indflydelse på, om der kommer et godt udbytte af
elevhandlingerne – bl.a. med fokus på:
o brug af faglige synsvinkler – herunder af begrebet om handleorienteret viden
o elevmedbestemmelse
o refleksioner over handleerfaringerne
o samarbejde med lokalsamfundet
På hvilken måde kan der spores en udvikling i relation til disse betingelser gennem
projektet?

4. Fremmende og hæmmende organisatoriske/strukturelle betingelser for et godt
udbytte af elevhandlinger
•

I hvilken udstrækning og på hvilken måde kan organisatoriske/strukturelle forhold på skolen
henholdsvis fremme eller hæmme elevernes udbytte af at gennemføre handlinger
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