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Bilag A 

Bilag A indeholder baggrunden for konklusionerne i evalueringen. Bilaget er bygget op, således 
at målgrupperne er evalueret særskilt. Delkapitlerne for henholdsvis overvægtige, svært 
overvægtige og familier med overvægtige børn ligner hinanden i indhold og opbygning. Første 
afsnit i kapitlerne handler om kursets deltagere, andet afsnit om kursets indhold og 
organisering, tredje afsnit om deltagerne udbytte i form af viden og handlekompetence, fjerde 
afsnit om deltagernes indsats, femte afsnit om kursusforløbet effekt og sjette afsnit om 
deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt.  



3 
 

Indholdsfortegnelse 

OVERVÆGTIGE VOKSNE ............................................................................................................5 

Deltagere .............................................................................................................................................5 

Kursets indhold og organisering.......................................................................................................5 

Kurset organisering ...........................................................................................................................5 

Kursets indhold .................................................................................................................................7 

Ud af huset aktiviteter .....................................................................................................................10 

Coaching og individuel kostvejledning...........................................................................................11 

Deltagernes udbytte .........................................................................................................................11 

Viden om mad og bevægelse ..........................................................................................................11 

Handlekompetence inden for mad og bevægelse............................................................................14 

Netværksdannelse ...........................................................................................................................18 

Deltagernes egen indsats..................................................................................................................19 

Effekt .................................................................................................................................................21 

Fysiologiske målinger .....................................................................................................................21 

Vægt ................................................................................................................................................22 

Fedtmasse........................................................................................................................................22 

Muskelmasse...................................................................................................................................23 

Kondital...........................................................................................................................................23 

Trivsel .............................................................................................................................................24 

Deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt.............................................................28 

SVÆRT OVERVÆGTIGE VOKSNE...........................................................................................31 

Deltagere ...........................................................................................................................................31 

Kursets indhold og organisering.....................................................................................................31 

Kursets organisering .......................................................................................................................31 

Kursets indhold ...............................................................................................................................33 

Ud af huset aktiviteter .....................................................................................................................36 

Deltagernes udbytte .........................................................................................................................36 

Viden om mad og bevægelse ..........................................................................................................36 

Handlekompetence inden for mad og bevægelse............................................................................39 

Netværksdannelse ...........................................................................................................................43 



4 
 

Deltagernes egen indsats..................................................................................................................44 

Effekt .................................................................................................................................................46 

Fysiologiske målinger .....................................................................................................................46 

Vægt ................................................................................................................................................47 

Fedtmasse........................................................................................................................................47 

Muskelmasse...................................................................................................................................47 

Kondital...........................................................................................................................................48 

Trivsel .............................................................................................................................................48 

Deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt.............................................................53 

FAMILIER MED OVERVÆGTIGE BØRN................................................................................55 

Deltagere ...........................................................................................................................................55 

Kursets indhold og organisering.....................................................................................................56 

Kursets organisering .......................................................................................................................56 

Kursets indhold ...............................................................................................................................57 

Coaching .........................................................................................................................................60 

Deltagernes udbytte .........................................................................................................................60 

Viden om mad og bevægelse ..........................................................................................................60 

Handlekompetence inden for mad og bevægelse............................................................................63 

Netværksdannelse ...........................................................................................................................68 

Deltagernes egen indsats .................................................................................................................69 

Effekt .................................................................................................................................................70 

Fysiologiske målinger .....................................................................................................................70 

Børnenes taljemål............................................................................................................................70 

Børnenes hoftemål ..........................................................................................................................71 

Børnenes z-score .............................................................................................................................71 

Forældrenes vægt ............................................................................................................................72 

Forældrenes talje-hofte ratio ...........................................................................................................72 

Forældrenes trivsel ..........................................................................................................................73 

Børnenes trivsel...............................................................................................................................76 

Familiens trivsel ..............................................................................................................................78 

Deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt.............................................................79 

 



5 
 

Overvægtige voksne 

Deltagere 

55 deltagere har tilmeldt sig projektet fordelt over 4 kursusforløb. 5 deltagere er droppet ud 
undervejs, og i alt 50 deltagere har således i projektperioden gennemført kursusforløbet. 
Gennemførselsprocenten har ligget mellem 83 % og 100 % pr. kursusforløb, hvilket giver et 
gennemsnit på 91 %. 

84 % af deltagerne er kvinder, mens 16 % af deltagerne er mænd. 

Figur 10. Køn 

 

Kursets indhold og organisering 

Kurset organisering 

Kursusforløbet bestod i starten af 25 mødegange, men er senere blevet reduceret til 20-21 
mødegange.  

69 % af deltagerne mener, antallet af kursusgange har været passende, 22 % af deltagerne 
mener, at der har været for få kursusgange, mens kun 4 % af deltagerne mener, der har 
været for mange kursusgange. Nogle deltagere giver i kommentarerne udtryk for, at det kan 
blive for presset at skulle deltage i kurset flere gange om ugen. 

Figur 11. Har antallet af kursusgange været passende? 
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84 % af deltagerne mener, at længden på de enkelte kursusgange har været passende, 12 % 
af deltagerne mener, at kursusgangene har været for korte, mens ingen mener, de har været 
for lange.  

Figur 12. Har længden på den enkelte kursusgang været passende? 

 

Af kommentarerne fremgår det, at det især er kursusgange med bevægelsesaktiviteter, som 
nogle deltagere mener, har været for korte. 

Kursusforløbet har typisk fundet sted hverdagseftermiddage. 85 % af deltagerne mener, at 
kursustidspunkterne har været passende, mens 15 % mener, de skulle have været placeret på 
et andet tidspunkt. Af kommentarerne fremgår det, at flere deltagere ønsker kursustidspunktet 
placeret senere – gerne efter kl.17.30.   

Figur 13. Har kursustidspunkterne været passende? 

 

Mange deltagere giver i kommentarerne udtryk for, at de har været meget glade for 
instruktørerne. De udtrykker at instruktørerne var ’smilende’, ’altid i godt humør’, ’gode 
undervisere’ og ’dygtige til at lære fra sig’. 
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Kursets indhold 

Af figur 14 fremgår prioriteringen af kursusforløbenes delelementer. 

Figur 14. Kursets delementer (overvægtige) 

  

Vojens 

2010  

Haderslev 

2010 

Vojens 

2011 

Haderslev 

2011 

Gennemsnit 

Tilmeldte 12 12 14 17 14 

Gennemførsel % 83 92 100 88 91 

Mødegange 23 20 20 20 21 

Bevægelse 10 8 7 9 9 

Bevægelsesteori     1 1 1 

Kostteori   2 1 1 1 

Madlavning 6 4 3 3 4 

Individuel 

kostvejledning 5 4 3 2 
4 

Aktiviteter ud af 

huset 2 3 2 2 
2 

Gruppecoaching 2 2 2 2 2 

Individuel coaching     2 2 1 

 

Som det ses af figur 14, har alle hold ikke været gennem samme forløb. F.eks. har et hold haft 
mindre bevægelses- og kostteori men mere praktisk undervisning end de øvrige hold. 
Derudover har nogle hold haft både gruppecoaching og individuel coaching, mens andre hold 
kun har haft gruppecoaching.  

86,4 % af deltagerne har været meget tilfredse (36 %) eller tilfredse (50 %) med opbygningen 
af kurset, mens 14 % har været mindre tilfredse. Ingen af deltagerne har været utilfredse med 
opbygningen af kurset. I kommentarerne giver der bl.a. udtryk for et ønske om en opfølgende 
vejledning 3-6-9-12 måneder efter kursets afslutning for at fastholde deltagerne på de mål og 
aftaler, de har opstillet samt at gøre de nye vaner til rutiner. 
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Figur 15. Har du været tilfreds med opbygningen af kurset? 

 

25 % af deltagerne mener ikke, at nogen af elementerne i undervisningen har været 
overflødige. 17 % vurderer, at gruppecoachingen kunne have været udeladt, mens meget få 
deltagere mener, at undervisningens øvrige delelementer har været overflødige.  

Figur 16. Er der efter din mening nogen af elementerne i undervisningen, der kunne have 
været udeladt?(sæt gerne flere X) 
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Deltagerne ønsker især oftere målinger og vejninger (43 %). De skriver i kommentarerne 
blandt andet, at det kan være en gulerod for mange. Selvom det ikke ligger i konceptet ’Små 
Skridt’ ofte at foretage målinger og vejninger, kan det overvejes at fravige konceptet på dette 
område. Målingerne og vejningerne behøver ikke stå alene, men kan f.eks. diskuteres med 
deltagerne i lyset af ’Små Skridt’ metoden. Flere deltagere ønsker endvidere mere bevægelse 
både ’i huset’ (31 %) og ’ud af huset’ (33 %). Også i kommentarerne gives der udtryk for 
ønsket om mere bevægelse. Et argument fra deltagerne er blandt andet, at det er her ’de 
rystes sammen’. Nogle ønsker mere bevægelse i naturen, mens andre ønsker ideer til 
aktiviteter, der kan laves individuelt og ikke kun sammen med andre på et hold. Der er i 
spørgeskemaet ligeledes mange, der ønsker flere samtaler med coachen (39 %) og mere 
madlavning (31 %), ligesom der i kommentarerne gives udtryk for et ønske om mere fokus på 
det psykiske. Overvægten blandt mange kan hænge sammen med psykiske problemer, der bør 
løses i samarbejde med en psykolog, og muligvis for nogle kan være en forudsætning for et 
varigt vægttab. 

Figur 17. Er der nogen af elementerne der skulle have været mere af? 
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Flest deltagere vurderer, at der skulle have været mindre vejledning om bevægelsesvaner (17 
%), færre gange individuel vejledning (21 %) og færre gange gruppecoaching (30 %). 29 % af 
deltagerne mener ikke, der er nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have været 
mindre af.  

Figur 18. Er der nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have været mindre af? 
(Sæt gerne flere X) 

 

Ovenstående viser, at der er mange forskellige meninger om prioriteringen af kursets 
delelementer. Det må således afspejle et meget individuelt behov blandt deltagerne. F.eks. 
mener nogle, at gruppecoachingen kunne være udeladt, andre ønsker flere samtaler med 
coachen, og nogle tredje ønsker færre gange gruppecoaching. I kommentarerne udtrykker 
flere desuden ønske om individuel coaching enten i stedet for eller i kombination med 
gruppecoachingen. De mener blandt andet, at nogle af de emner, der blev taget op, var for 
intime at diskutere i et fælles fora, hvor kendskabet til hinanden trods alt var begrænset. 
Deltagernes besvarelser kan også tages som et udtryk for, at deltagerne kun mener, at 
coaching har effekt, hvis det får et tilstrækkeligt omfang.  

Ud af huset aktiviteter 

43 deltagere har tilkendegivet, hvad de synes om ’ud af huset’ aktiviteterne (svømmehal, 
zumba, fitnesscenter, naturfitness etc.). På nær en enkelt deltager, der udtrykker, at det ’ikke 
lige var mig’, er alle meget begejstrede for disse aktiviteter og udtrykker blandt andet, at ’det 
er det, der skal til’, at det var ’sjovt at prøve noget, man ellers aldrig ville gøre selv’, og at det 
var ’inspirerende’ og ’motiverende’. Nogle deltagere mener endvidere, at det gav en god 
fællesskabsfølelse på holdet at føle sig som en del af en gruppe, og mange deltagere har 
tilmeldt sig nogle af de aktiviteter, de har prøvet ’ud af huset’. Flere deltagere efterlyser flere 
ud-af-huset aktiviteter til forbedring af kurset. 



11 
 

Coaching og individuel kostvejledning 

66 % mener de har fået udbytte af gruppecoaching, mens 34 % ikke mener de har fået et 
udbytte heraf.  

Figur 19. Har du fået udbytte af gruppecoaching? 

 

Deltagerne har i kommentarerne meget delte meninger om coachen og coachingen. Nogle 
mener, de fik mange gode værktøjer til at komme videre, mens andre savner flere værktøjer, 
og nogle mener coachen var meget motiverende, mens andre mener hun var for ’smart’ og 
ikke ’talte lige pænt til alle’. Nogle af deltagerne skriver i kommentarerne, at coachingen var 
det bedste ved kurset. Gennemgående for flere kommentarer er, at de ønsker individuel 
coaching frem for gruppecoaching. 

Flest deltagere svarer, at den individuelle kostvejledning var god for dem (54 %). 22 % 
mener, at den var meget god, mens 20 % mener, den var nogenlunde. Ingen af deltagerne 
mener, at den individuelle kostvejledning var dårlig. Deltagernes kommentarer tyder på, at det 
især er de deltagere, der allerede er i gang med kostændringer, som mener, den individuelle 
kostvejledning er mindre nødvendig.  

Figur 20. Hvordan har den individuelle kostvejledning været for dig? 

 

Deltagernes udbytte 

Viden om mad og bevægelse 

Deltagerne blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere, hvor meget ny viden de har fået om, 
’hvordan en sund kost sammensættes’, ’hvordan de kan tilberede maden på en mindre 
fedende måde’, og ’hvordan de kan fremstille traditionelle retter på en sundere måde’. 

Mellem 84 % og 90 % af deltagerne mener for alle tre udsagn, at de i et eller andet omfang 
har opnået ny viden. Det hyppigste svar er for udsagnene ’hvordan en sund kost 
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sammensættes’ og ’hvordan traditionelle retter kan fremstilles sundere’ lidt ny viden, mens det 
for udsagnet ’hvordan de kan tilberede maden på en mindre fedende måde’ noget ny viden. 
Kun mellem 2 % og 6 % af deltagerne mener slet ikke, de har fået ny viden, når der ses bort 
fra de deltagere, der mener, de vidste det hele i forvejen, hvilket er tilfældet for 8-10 %. 
Niveauet må for de fleste deltagere således have været passende, hvad angår teorien omkring 
mad. 

Figur 21. Har du fået ny viden om hvordan en sund kost sammensættes? 

 

Figur 22. Har du fået ny viden om, hvordan du kan tilberede maden på en mindre fedende 
måde?
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Figur 23. Har du fået ny viden om, hvordan man kan fremstille traditionelle retter på en 
sundere måde ved fx at bruge mere fedtfattige produkter eller flere grøntsager? 

 

Deltagerne blev i spørgeskemaet desuden bedt om at vurdere, hvor meget ny viden de har 
fået om, ’hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på deres helbred’, og ’hvilken 
indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på deres velbefindende’.  

Mellem 74 % og 80 % af deltagerne mener for begge udsagn, at de i et eller andet omfang har 
opnået ny viden. Det hyppigste svar er for begge udsagn nogen ny viden. Kun 8 % mener slet 
ikke, de har fået ny viden, når der ses bort fra de deltagere, der mener, de vidste det hele i 
forvejen, hvilket var tilfældet for 12-18 %. Niveauet må for de fleste deltagere således have 
været passende, hvad angår teorien omkring fysisk aktivitet og bevægelse. 

Figur 24. Har du fået ny viden om, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på dit 
helbred? 
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Figur 25. Har du fået ny viden om, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på dit 
velbefindende? 

 

90 % af deltagerne har desuden i et eller andet omfang fået ideer eller metoder til at ændre 
deres bevægelsesvaner også i fremtiden. Dette kan være en vigtig forudsætning for vægttab, 
også når kurset afsluttes. Det forudsætter imidlertid, at deltagerne har opnået den nødvendige 
handlekompetence til at omsætte viden til handling. Dette aspekt vil blive belyst i det følgende 
afsnit.  

Figur 26. Har du fået ideer/metoder til at ændre dine bevægelsesvaner - også i fremtiden? 

 

Det må konkluderes, at langt størstedelen af deltagerne har fået ny viden om såvel mad som 
bevægelse. En lille del af deltagerne ser dog ud til allerede ved kursusstart at have 
tilstrækkelig viden om mad og fysisk aktivitet, hvorfor kurset ikke lærer dem nyt på dette 
område.  

Handlekompetence inden for mad og bevægelse 

Vi så i forrige afsnit, hvordan størstedelen af deltagerne gennem kurset har opnået ny viden 
om mad og bevægelse. Om denne teoretiske viden og deltagernes praktiske erfaringer 
gennem kurset har øget deres handlekompetence, vil følgende afsnit forsøge at belyse, først i 
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forhold til deltagernes mad- og måltidsvaner og bagefter i forhold til deltagernes 
bevægelsesvaner.  

92 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået sundere madvaner. De 
ændrede madvaner er typisk sket vha. mange små ændringer (60 %), som netop er fokus for 
kurset. 8 % har ikke fået sundere madvaner – om dette skyldes, at de i forvejen levede sundt, 
giver spørgeskemaet ikke belæg for at besvare. 

Figur 27. Har du fået sundere madvaner? 

 

Lige over halvdelen af deltagerne spiser ikke så meget som før (56 %). Under 10 % af 
deltagerne spiser flere måltider end før, springer ikke længere måltider over eller spiser ikke 
så mange gange som før. 

Figur 28. Har du ændret måltidsvaner? 

 

For mange deltagere er det lykkedes enten at sætte deres forbrug af slik og søde sager ned 
(66 %) eller kun at spise fedtfattig slik og søde sager (2 %). For næsten en femtedel af 
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deltagerne gælder, at de i forvejen næsten aldrig spiste slik eller søde sager (18 %), mens det 
for 14 % ikke er lykkes at nedsætte forbruget heraf. Det er således relativt få deltagere, der 
fortsat har et højt indtag af slik og søde sager. 

Figur 29. Spiser du lige så meget slik og søde sager som før? 

 

Af kommentarerne fremgår det, at rigtig mange deltagere på den ene eller den anden måde 
har opsat mål inden for kostområdet. Målene handler bl.a. om mere grønt, mindre portioner og 
mindre fedt og sukker. 

Deltagerne fik på kurset udleveret opskrifterne på de måltider, der i undervisningen blev 
tilberedt. 84 % af deltagerne har efterfølgende anvendt disse opskrifter i hjemmet. Typisk 
anvendes opskrifterne ’nogle gange’, og flere deltagere henviser i kommentarerne til 
kogebøgerne fra Ubberup Højskole. Når opskrifterne ikke anvendes, skyldes det typisk, at 
deltagerne ikke får handlet ind til det, at de hellere vil spise, som de plejer, eller at det kræver 
ekstra overskud at ændre madvaner.  

Figur 30. Har du lavet mad efter opskrifterne derhjemme? 

 

Rigtig mange deltagere har således på den ene eller den anden måde formået at omsætte teori 
til praksis og til ændringer i deres mad- og måltidsvaner. Når der ikke opleves ændringer, 
gælder det for mange deltagere, at de ikke selv oplever, at der er behov for ændringer, fordi 
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de i forvejen spiser sundt. Data giver ikke mulighed for at sige noget om, om det virkelig er 
tilfældet. 

71 % af deltagerne oplevede, at de valgte bevægelsesaktiviteter passede godt. Der er dog en 
fjerdedel, der mener, at bevægelsesaktiviteterne kun nogle gange passede. Nogle deltagere 
giver i kommentarerne udtryk for, at bevægelsesniveauet var for højt, mens andre 
efterspørger hård træning og mere fedtforbrænding. Deltagernes behov er således meget 
individuelt, hvilket kan være en udfordring, når der tilrettelægges holdtræning. 

Figur 31. Hvordan passede bevægelsesaktiviteterne til dig? 

 

82 % af deltagerne er blevet mere fysisk aktive i hverdagen. Flest er blevet lidt mere aktive 
eller meget mere aktive. Der er dog fortsat 15 % af deltagerne, hvis aktivitetsniveau er 
ændret eller faldet efter kurset. Flere nævner i kommentarerne, at de har fået mere aktive 
transportsvaner.  

Figur 32. Er du blevet mere fysisk aktiv i hverdagen, efter du er startet på kurset? 

 

Næsten en femtedel af deltagerne er begyndt at deltage i idrætsforenings- eller klubtilbud (18 
%), ligesom yderlige en fjerdel udtrykker større lyst til at deltage heri (25 %). Det typiske svar 
blandt deltagerne er dog, at de ikke har fået mere lyst til at deltage i idrætsforenings- eller 
klubtilbud, hvilket gælder næsten en tredjedel af deltagerne (31 %). I kommentarerne 
begrundes dette blandt andet med, at deltagerne til visse motionsformer hellere vil være 
alene, eller at de hellere vil deltage i uorganiseret idræt som f.eks. løb eller en cykeltur.  
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Figur 33. Har din deltagelse i projektet gjort, at du har fået mere lyst til at deltage i 
idrætsforenings- eller klubtilbud? 

 

Rigtig mange deltagere udtrykker i kommentarerne, at de har sat sig mål for deres 
bevægelsesvaner. Det vidner i høj grad om handlekompetence. Flere deltagere har sat sig mål 
om, hvor mange skridt de skal tage om dagen, en til flere ganges motion om ugen, gå– og 
løbeture etc. Flere nævner dog i den forbindelse vinterkulden som en udfordring, som det er 
værd at være opmærksom på. 

Ligesom for madområdet har rigtig mange af deltagerne formået at omsætte teori til praksis 
og til ændringer i deres bevægelsesvaner. Mange deltagere har fået mere bevægelse ind i 
deres hverdag, og flere er endvidere startet på aktiviteter i forenings- og klubregi. Det kan 
muligvis være med til at fastholde deres nye bevægelsesvaner. Der er dog fortsat deltagere, 
som ikke har fået mere bevægelse ind i deres hverdag, og for hvem det fortsat ikke er 
attraktivt at deltage i forenings- og klubtilbud. 

Netværksdannelse 

De fleste deltagere siger om gruppefølelsen og samværet på holdet, at det var ’godt’ (47 %). 
33 % siger om gruppefølelsen og samværet på holdet, ’at det ikke kunne have været bedre’, 
mens 16 % karakteriserer det som ’udmærket’. Kun 4 % mener ikke, at der var en god 
gruppefølelse og et godt samvær på holdet. Deltagerne udtrykker i kommentarerne, at de har 
’været gode til at hjælpe og støtte hinanden’, at der har været ’god forståelse for dilemmaerne 
og fælles glæde over sejrene’, at alle er gået ind til projektet med stor lyst og motivation’ og at 
der på holdet har været ’god humor’. Da der har været flere hold, kan de forskellige deltagere 
have tilhørt forskellige hold. 
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Figur 34. Har der været en god gruppefølelse og et godt samvær på holdet? 

 

35 % mener, at deres deltagelse i kurset har gjort, at de har fået nyt netværk, mens 59 % 
ikke mener, dette er tilfældet. I kommentarerne fremgår det, at de, der har dannet netværk, 
bruger dem meget forskelligt – nogle ’bruger hinanden på nettet’, mens andre ’mødes til 
arrangementer og gåture’. Derudover bruges netværket til at ’være fælles om motion’, til at 
’komme af sted til træning’, til at ’spise sammen’, til ’hyggesnak’ og til at ’hjælpe og støtte 
hinanden’.  Dem, som ikke har fået nye netværk, begrunder det blandt andet med, at de i 
forvejen har et stort netværk eller med travlhed. 

Figur 35. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået nyt netværk? 

 

Deltagernes egen indsats 

46 % af deltagerne mener, at deres egen indsats indenfor madområdet har været meget høj 
(4 %) eller høj (42 %), mens det typiske svar er nogenlunde (46 %). 4 % mener, deres 
indsats har været lav, mens ingen mener, deres indsats har været meget lav. 
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Figur 36. Hvordan vurderer du din egen indsats indenfor kostområdet? 

 

37 % af deltagerne mener, at deres egen indsats inden for bevægelsesområdet har været 
meget høj (10 %) eller høj (27 %), mens det typiske svar er nogenlunde (51 %). 8 % mener, 
deres indsats har været lav, mens 2 % mener, den har været meget lav. Af kommentarerne 
fremgår det, at enkelte deltageres indsats har været hæmmet af skader. 

Figur 37. Hvordan vurderer du din egen indsats indenfor fysisk aktivitet og bevægelse? 

 

48 % deltagerne mener, at deres egen indsats til gruppecoaching var meget høj (21 %) eller 
høj (27 %), mens det typiske svar er nogenlunde (40 %). 4 % mener, deres indsats har været 
lav, mens der ligeledes er 4 %, der mener, deres indsats har været meget lav. 



21 
 

Figur 38. Hvordan vurderer du din egen indsats til gruppecoaching? 

 

Set på kurset som helhed, mener flest deltagere, at deres indsats har været nogenlunde (43 
%), mens næsten lige så mange mener, deres indsats har været høj (41 %). 12 % mener 
deres indsats generelt har været meget høj, mens 4 % mener, den har været lav. Ingen 
mener, deres indsats har været meget lav. 

Figur 39. Hvordan vurderer du din egen indsats generelt? 

 

Deltagernes egen indsats er således efter deres egne udsagn meget blandede. Deltagernes 
indsats omkring bevægelse ser ud til at være lidt lavere end deres indsats omkring mad. 
Fælles for begge dele er dog, at meget få deltagere vurderer deres indsats som lav, og der bør 
for alle deltageres vedkommende derfor kunne forventes et vist udbytte af kurset, hvilket også 
afspejles i deltagernes vurdering af ny viden og nye vaner. 

Effekt 

Fysiologiske målinger 

Deltagerne har alle fået målt vægt, fedtmasse, muskelmasse og kondital ved kursets start 
(baseline) og ved kursets afslutning (kursus slut). Resultatet af disse kortsigtede målinger vil 
blive redegjort for i de følgende afsnit.  
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Derudover har mellem 47 %, 30 % og 4 % af deltagerne fået lavet tilsvarende målinger 9-
10mdr, 18mdr og 24mdr efter kursusstart. Vi kan ikke være sikre på, at disse deltagere er 
repræsentative for alle deltagere, og der er derfor ikke belæg for at sige noget om den 
generelle udvikling på lang sigt. Der kan f.eks. være risiko for, at det primært er dem, der har 
tabt sig, eller primært er dem, der ikke har tabt sig, der er mødt op til målingerne. Figur 40 
giver et overblik over den gennemsnitlige langsigtede udvikling. Det er vigtigt, at denne figur 
læses med de nødvendige forbehold for repræsentativiteten, og at data udelukkende ses som 
en indikation på, hvordan den langsigtede udvikling muligvis kunne se ud, hvis der havde 
forelagt målinger på alle deltagere!  

Figur 40. De langsigtede effekter (overvægtige) 

 Kursus slut + 9-10mdr +18mdr. + 24mdr. 

Andel 

respondenter 

100 % <47 % <30 % <2 % 

Vægt -3kg / -3 % -3kg / -3 % 0kg / 0 % -1 kg / -2 % 
Fedtmasse -2kg / -6 % -3kg / -7 % -1kg / -1 % -2kg / -5 % 
Muskelmasse -1kg / -2kg 0kg / 0 % 1kg / 1 % 1kg / 1 % 
Kondital 2ml/kg/min /  

7 % 
2ml/kg/min /  

11 % 
2ml/kg/min /  

9 % 
5ml/kg/min /  

20 % 

Vægt 

33 deltagere (70 %) har tabt sig, mens 4 deltagere (9 %) har vedligeholdt deres vægt, og 10 
deltagere (21 %) har taget på i vægt. Deltagerne har i gennemsnit tabt sig 3 kg over 
kursusperioden. Dette gennemsnit dækker over store individuelle forskelle. Den, der har tabt 
sig mest målt i kilo, har tabt sig 26 kg, mens den, der har tabt sig mest i procent af 
udgangspunktet har tabt sig 26 %. Den, der har taget mest på i kilo, har taget 13 kg på, mens 
den, der har taget mest på i procent af udgangspunktet, har taget 15 % på. 
Standarddeviationen er 7 kg, hvilket betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en 
vægtændring på mellem +4kg og -10kg, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en 
vægtændring på mellem +11kg og -17kg 

Figur 41. Kortsigtet udvikling i deltagernes vægt (overvægtige) 

 

Vægt baseline 
(kg) 

Vægt kursus slut 
(kg) 

Ændring 
(kg) 

Ændring 
(%) 

GNM 95 91 -3 -3 

SD 12 12 7 7 

Størst tab   -26 -26 

Størst stigning   13 15 
 

Fedtmasse 

35 deltagere (74 %) har sænket deres fedtmasse, mens 4 deltagere (9 %) deltagere har 
vedligeholdt deres fedtmasse, og 8 deltagere (17 %) har øget deres fedtmasse. Deltagerne har 
i gennemsnit tabt 2 kg fedt over kursusperioden. Dette tal dækker over store individuelle 
forskelle. Den, der har mistet mest fedtmasse målt i kilo, har tabt 12 kg, mens den, der mistet 
mest fedtmasse i procent af udgangspunktet, har tabt 29 %. Den, der har øget sin fedtmasse 



23 
 

mest målt i kilo, har taget 9 kg på, mens den, der øget sin fedtmasse mest i procent af 
udgangspunktet, har taget 22 % på. Standarddeviationen er 4 kg, hvilket betyder at 68 % af 
deltagerne ligger inden for en ændring i fedtmassen på mellem +2 kg og -6 kg, og at 95 % af 
deltagerne ligger inden for en ændring i fedtmassen på mellem +6 kg og -10 kg 

Figur 42. Kortsigtet udvikling i deltagernes fedtmasse (overvægtige) 

 

Fedtmasse baseline 
(kg) 

Fedtmasse kursus slut 
(kg) 

Ændring 
(kg) 

Ændring 
(%) 

GNM 38 36 -2 -6 

SD 9 9 4 9 

Størst tab   -12 -29 

Størst stigning   9 22 
 

Muskelmasse 

16 deltagere (34 %) har øget deres muskelmasse, mens 6 deltagere (13 %) har vedligeholdt 
deres muskelmasse, og 25 deltagere (53 %) har mistet muskelmasse. Deltagerne har i 
gennemsnit tabt 1 kg muskelmasse. Dette tal dækker over store individuelle forskelle. Den 
deltager, der har øget sin muskelmasse mest målt i kilo, har fået 15 kg ekstra muskelmasse, 
mens den deltager, der øget sin muskelmasse mest i procent af udgangspunktet, har øget sin 
muskelmasse med 38 % på. Den deltager, der har mistet mest muskelmasse målt i kilo, har 
mistet 24 kg muskelmasse, mens den deltager, der har mistet mest muskelmasse målt i 
procent af udgangspunktet, har mistet 34 %. Standarddeviationen er 5 kg, hvilket betyder, at 
68 % af deltagerne ligger inden for en ændring i muskelmassen på mellem +4 kg og -6 kg, og 
at 95 % af deltagerne ligger inden for en ændring i muskelmassen på mellem +9 kg og – 11 
kg. 

Figur 43. Kortsigtet udvikling i deltagernes muskelmasse (overvægtige) 

 

Muskel baseline 
(kg) 

Muskelmasse kursus slut 
(kg) 

Ændring 
(kg) 

Ændring 
(%) 

GNM 53 52 -1 -2 

SD 8 8 5 9 

Størst tab     -24 -34 

Størst stigning     19 38 
 

Kondital 

31 deltagere (70 %) har øget deres kondital, mens 1 deltager (2 %) har vedligeholdt sit 
kondital, og 12 deltagere (27 %) har sænket deres kondital. Deltagernes kondital er i 
gennemsnit steget med 7 % svarende til 2 ml/kg/min. Dette tal dækker over store individuelle 
forskelle. Den deltager, der har oplevet den største stigning målt i ml/min/kg, har øget sit 
kondital med 16 ml/kg/min, mens den deltager, der har oplevet den største stigning målt i 
procent af udgangspunktet, har øget sit kondital med 57 %. Den deltager, der har oplevet det 
største fald målt i ml/min/kg, har sænket sit kondital med 10 ml/min/kg, mens den deltager, 
der har oplevet det største fald målt i procent af udgangspunktet, har sænket sit kondital med 
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28 %. Standarddeviationen er 5ml/min/kg, hvilket betyder at 68 % af deltagerne ligger inden 
for ændring i konditallet på mellem +7 ml/min/kg og  

– 3 ml/min/kg, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en ændring i konditallet på mellem 
+12 ml/min/ kg og - 8ml/min/kg.  

Figur 44. Kortsigtet udvikling i deltagernes kondital (overvægtige) 

 

Kondital baseline 
(ml/kg/min) 

Kondital kursus slut 
(ml/kg/min) 

Ændring 
(ml/kg/min) 

Ændring 
(%) 

GNM 30 32 2 7 

SD 7 7 5 17 

Størst tab     -10 -28 

Størst stigning     16 57 

Trivsel 

Deltagerne er i spørgeskemaet blev spurgt ind til, hvordan deres fysiske og psykiske velvære, 
selvværd, kropsbevidst og overskud er efter kurset sammenlignet med før kurset. 
Spørgsmålene skal alle være med til at belyse, hvordan deltagernes generelle trivsel har været 
påvirket af kurset. 

Bredt betragtet vurderer 82 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang ’har fået det bedre’ 
efter deres deltagelse i kurset. Det hyppigste svar er meget bedre (33 %), mens 29 % svarer 
noget bedre og 20 % svarer lidt bedre. 4 % svarer at de ikke har fået det bedre, fordi de 
havde det godt i forvejen, mens 12 % ikke har fået det bedre og fortsat oplever de samme 
udfordringer som før. 

Figur 45. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået det bedre? 

 

Spurgt til deres fysiske velvære svarer 84 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang har 
fået et større fysisk velvære efter deres deltagelse i kurset. De hyppigste svar er, at de har 
fået lidt større fysisk velvære (29 %) eller noget bedre fysisk velvære (29 %), mens næsten 
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lige så mange angiver, at de har fået meget større fysisk velvære (27 %). 8 % mener ikke 
deres fysisk velvære er blevet større, fordi de i forvejen havde det godt, mens 6 % fortsat 
mener, de har det fysisk dårligt. 

Figur 46. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået større fysisk velvære? 

 

72 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået større kropsbevidsthed efter 
at have deltaget i kurset. Det typiske svar er lidt større kropsbevidsthed (32 %), mens 17 % 
svarer noget større kropsbevidsthed, og 23 % svarer meget større kropsbevidsthed. 13 % 
mener ikke, de har fået større kropsbevidsthed, fordi deres kropsbevidsthed i forvejen var 
stor, mens 15 % fortsat ikke mener, de har fået større kropsbevidsthed. 

Figur 47. Har du fået større kropsbevidsthed efter at have deltaget i kurset? 

 

Spurgt til deres psykiske velvære svarer 80 %, at de i et eller andet omfang har fået det bedre 
med sig selv efter deres deltagelse i kurset. Det hyppigste svar er, at de har fået det lidt bedre 
med sig selv (31 %), mens 29 % svarer, at de har fået det noget bedre mig selv, og 20 % 
svarer, at de har fået det meget bedre med sig selv. 10 % mener ikke, de har fået større 
psykisk velvære, fordi de i forvejen havde det godt, mens 10 % fortsat ikke mener, de har fået 
det bedre med sig selv. 
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Figur 48. Har deltagelse i kurset gjort, at du har større psykisk velvære? 

 

76 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået større overskud i hverdagen 
til at gøre, hvad de gerne vil efter deres deltagelse i projektet. Det hyppigste svar er lidt større 
overskud (37 %), mens 20 % svarer større overskud, og 18 % svarer meget større overskud. 
6 % mener ikke, de har fået større overskud, fordi de i forvejen havde overskud, mens 14 % 
fortsat ikke mener, de har overskud til at gøre, hvad de gerne vil. 

Figur 49. Har du fået større overskud i hverdagen til at gøre, hvad du gerne vil? 

 

63 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået større selvværd efter at have 
deltaget i kurset. Det typiske svar er lidt større selvværd (31 %), mens 14 % svarer noget 
større selvværd, og 18 % svarer meget større selvværd. 18 % mener ikke deres selvværd er 
blevet større, fordi de i forvejen havde et stort selvværd, mens 14 % fortsat mener, de ikke 
har fået større selvværd. 
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Figur 50. Har du fået større selvværd efter at have deltaget i kurset? 

 

Mellem 63 % og 84 % af deltagerne oplever således på den ene eller den anden måde en 
positiv udvikling i deres trivsel. For alle parametre gælder, at trivslen for flest er blevet ’lidt 
bedre’.  Flest oplever et bedre fysisk og psykisk velvære, mens færrest oplever et større 
selvværd.  

Deltagerne har også vurderet, hvordan deres helbred har udviklet sig under projektperioden. 
Spørgsmålet er taget fra et valideret spørgeskema, der måler respondenternes livskvalitet 
(SF12). SF12 indeholder tolv spørgsmål, men kun et enkelt spørgsmål er altså medtaget i 
denne evaluering. 

Figur 51. Hvor godt synes du dit helbred er alt i alt? (overvægtige)  

 
Baseline 
(antal) 

Kursus slut 
(antal) 

Antal 40 37 
Dårligt 1 0 (-1) 
Mindre godt 9 4 (-5) 
Godt 19 13 (-6) 
Vældig godt 11 17 (+6) 
Fremragende 0 3 (+3) 
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Figur 52a. Hvordan har du det alt i alt – Baseline (overvægtige) 

 

Figur 52b. Hvordan har du det alt i alt – Kursus slut (overvægtige) 

 

Som det tydeligt ses af figur 52a og 52b, er der flere, der efter kurset vurderer, at deres 
helbred er vældig godt eller fremragende sammenlignet med før kurset. Omvendt er der også 
færre, der vurderer, at deres helbred er dårligt og mindre godt efter kurset sammenlignet med 
før kurset. Kurset har med andre ord medvirket til, at flere deltagere er flyttet fra kategorierne 
dårlig, mindre godt og godt til kategorierne vældig godt og fremragende.  

Deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt 

90 % af deltagerne oplever, at de i et eller andet omfang har nået de mål, de satte sig for i 
løbet af kurset. Det hyppigste svar er nogen af målene (61 %), mens 20 % svarer stort set 
alle mål, og 8 % svarer helt sikkert. 8 % af deltagerne mener ikke, de har nået de mål, de 
satte sig for i løbet af kurset. I kommentarerne udtrykker deltagernes især, at de gerne ville 
have tabt sig noget mere. 
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Figur 53. Har du nået de mål du har sat dig for i løbet af kurset? 

 

98 % af deltagerne mener, at metoden Små Skridt i et eller andet omfang har været god til at 
medføre ændringer i deres hverdag. Det hyppigste svar er, at metoden har været meget god 
(43 %), mens 37 % vurderer, at metoden er god, og 18 % vurderer, at metoden er lidt god. 
Ingen svarer, at metoden slet ikke har hjulpet dem. I kommentarerne siger deltagerne blandt 
andet om metoden, at ’jeg tænker mere i små skridt og ikke en slavisk slankekur’, og ’at det 
helt klart er ud af det små det store skal komme’. En anden deltager udtrykker dog også, ’at 
det personligt er gået for langsomt for mig’. 

Figur 54. Har metoden Små Skridt været god til at medføre ændringer i din hverdag? 

 

De fleste af deltagerne mener, at Rundt Om Sundt i høj grad har levet op til deres 
forventninger (55 %), mens 36 % mener, at dette i medium grad er tilfældet. Kun 6 % mener, 
at Rundt Om Sundt kun i lav grad har levet op til deres forventninger. 



30 
 

Figur 55. I hvor høj grad har Rundt Om Sundt levet op til dine forventninger? 

 

90 % af deltagerne kan anbefale andre at deltage i kurset, mens 8 % ikke ved om de kan 
anbefale andre at deltage i kurset. Ingen deltagere svarer, at de ikke kan anbefale andre at 
deltage i kurset. 

Figur 56. Kan du anbefale andre at deltage i kurset? 
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Svært overvægtige voksne 

Deltagere 
52 deltagere har tilmeldt sig projektet fordelt over 4 kursusforløb. 11 er droppet ud undervejs, 
og i alt 41 deltagere har således i projektperioden gennemført kursusforløbet. 
Gennemførselsprocenten har ligget mellem 71 % og 83 % pr. kursusforløb, hvilket giver et 
gennemsnit på 79 %. 

87 % af deltagerne er kvinder, mens 13 % af deltagerne er mænd. 

Figur 57. Køn 

 

Kursets indhold og organisering 

Kursets organisering 

Kursusforløbet bestod i starten af 23 mødegange, men er senere blevet reduceret til 18-20 
mødegange.  

58 % af deltagerne mener, antallet af kursusgange har været passende. 38 % af deltagerne 
mener, at der har været for få kursusgange, mens kun 3 % mener, der har været for mange 
kursusgange. Flere deltagere giver i kommentarerne udtryk for, at kurset har været for kort, 
og at det meget gerne måtte have kørt over flere måneder. Dette begrundes bl.a. med, at det 
er for tidligt at stå alene. Nogle deltagere mener endvidere ikke, de har lært de øvrige 
kursister godt nok at kende til at fastholde kontakten. Andre mener kun de har fået styr på 
dele af kursets indhold f.eks. bevægelsesdelen men endnu ikke maddelen, og at de nye vaner 
fortsat ikke er omsat til rutiner. 

Figur 58. Har antallet af kursusgange været passende? 
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73 % mener, at længden på de enkelte kursusgange har været passende, 25 % mener de har 
været for korte, mens ingen mener, de har været for lange. I kommentarerne giver deltagerne 
dog udtryk for, at en halv time mere ofte kunne være ønskeligt. 

Figur 59. Har længden på den enkelte kursusgang været passende? 

 

Kursusforløbet har typisk fundet sted hverdagseftermiddage. 78 % af deltagerne mener, at 
kursustidspunkterne har været passende, mens 18 % mener, de skulle have været placeret på 
et andet tidspunkt. Af kommentarerne fremgår, at mange deltagere ønsker kursustidspunktet 
placeret senere. 

Figur 60. Har kursustidspunkterne været passende? 

 

Mange deltagere giver i kommentarerne udtryk for, at de har været meget glade for 
instruktørerne. De mener, instruktørerne har delt godt ud af egne erfaringer, har været gode 
til at svare på deltagernes spørgsmål og har været entusiastiske, imødekomne og 
anerkendende. 
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Kursets indhold 

Af figur 61 fremgår prioriteringen af kursusforløbenes delelementer. 

Figur 61. Kursets delelementer (svært overvægtige) 

  

Vojens 

2010  

Haderslev 

2010 

Vojens  

2011 

Haderslev 

2011 

Gennemsnit 

Tilmeldte 11 14 12 15 13 

Gennemførsel % 82 71 83 80 79 

Mødegange 23 18 19 20 20 

Bevægelse 19 15 12 11 14 

Bevægelsesteori     1 1 1 

Kostteori 4 3 2 2 3 

Madlavning       2 1 

Individuel 

kostvejledning         
0 

Aktiviteter ud af huset 3 3 4 2 3 

Gruppecoaching     2 2 1 

Individuel coaching     2 2 1 

 

Som det ses af figur 61 har alle hold ikke være gennem samme forløb. F.eks. har det første 
hold haft mere bevægelse men ingen bevægelsesteori og madlavning. Derudover har nogle 
hold ikke haft coaching, mens andre hold har haft både gruppecoaching og individuel coaching. 

82 % af deltagerne har været meget tilfredse (23 %) eller tilfredse (59 %) med opbygningen 
af kurset, mens 18 % har været mindre tilfredse. Ingen af deltagerne har været utilfredse med 
opbygningen af kurset. 

Figur 62. Har du været tilfreds med opbygningen af kurset? 

 

54 % af deltagerne mener, at ingen af elementerne i undervisningen har været overflødige. Få 
har svaret, at teori om mad og vejledning om bevægelsesvaner har været overflødige 
elementer i undervisningen. At nogle deltagere mener, at teorien om mad har været overflødig 
kan hænge sammen med, at det har fyldt meget lidt i det samlede kursusforløb, og at det for 
de fleste deltagere ikke har været kombineret med praktisk madlavning. 
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Figur 63. Er der efter din mening nogen af elementerne i undervisningen, der kunne have 
været udeladt?(sæt gerne flere X) 

 

Deltagerne ønsker især mere teori om mad (40 %). En enkelt deltager giver udtryk for, at det 
var rart primært at koncentrere sig om bevægelse for ikke at skulle foretage for mange 
ændringer samtidig. Gennemgående i kommentarerne er et ønske om, at mad i teori og 
praksis bliver en større del af det eksisterende kursus, eller at kurset suppleres med et 
efterfølgende kursus med fokus på mad i teori og praksis. Fordelen ved at lade mad være 
fokus for et efterfølgende kursus er, at deltagerne ikke skal foretage for mange ændringer i 
deres vaner og livsstil på én gang. Fordelen ved at kombinere mad og bevægelse i samme 
kursus er, at de to elementer selvfølgelig er uløseligt båndet til hinanden. Mange deltagere 
ønsker i spørgeskemaet også mere bevægelse ”ud af huset” (26 %) og at blive målt og vejet 
oftere (26 %). Opfølgende målinger undervejs kan være en gulerod for mange, og selvom det 
ikke ligger i konceptet ’Små Skridt’ ofte at foretage målinger og vejninger, kan det overvejes 
at fravige konceptet på dette område. Målingerne og vejningerne behøver ikke stå alene, men 
kan f.eks. diskuteres med deltagerne i lyset af ’Små Skridt’ metoden. I kommentarerne 
udtrykker mange deltagere også ønske om coaching eller psykologisk rådgivning. Overvægten 
kan blandt mange hænge sammen med psykiske problemer, der bør løses i samarbejde med 
en psykolog, og muligvis for nogle kan være en forudsætning for et varigt vægttab. 
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Figur 64. Er der nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have været mere af? (Sæt 
gerne flere X) 

 

74 % af deltagerne mener ikke, der er nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have 
været mindre af. Af de resterende vurderer flest, at der skulle have været mindre teori om 
sund mad (17 %). Som tidligere beskrevet kan dette hænge sammen med, at mad som emne 
har fyldt meget lidt i det samlede kursusforløb, og at maddelen, for at få relevans, skal fylde 
mere, hvilket 40 % således efterspørger. 
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Figur 65. Er der nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have været mindre af? 
(Sæt gerne flere X) 

 

Gennemgående for mange af deltagerne er især ønsket om et større fokus på mad i teori og 
praksis. Den praktiske madlavning har da også fyldt langt mindre på holdene for de svært 
overvægtige end på holdene for de overvægtige. Mange deltagere udtrykker derudover ønske 
om coaching, hvilket for flere af holdene for svært overvægtige slet ikke har været et tilbud. 

Ud af huset aktiviteter 

Stort set alle deltagerne udtrykker begejstring for en eller flere af ud-af-huset aktiviteterne. 
Mange giver udtryk for, at de har prøvet aktiviteter, de ellers aldrig ville have prøvet, og at de 
har haft gode oplevelser hermed. En deltager udtrykker blandt andet, at ’det var godt at finde 
ud af, at der er andre på størrelse med mig, som går til noget’, mens en anden udtrykker, at 
hun kun ’troede, det var for tynde mennesker’. For deltagere som disse kan ud-af-huset 
aktiviteterne således være afgørende for deres fremtidige bevægelsesvaner. En deltager 
udtrykker, at det var ’den bedste del af kurset’. En enkelt deltager oplevede, at instruktørerne 
i fitnesscenteret ikke ’havde taget højde for de kropslige udfordringer, som er til stede når man 
er overvægtig’, men har haft gode oplevelser til kursets øvrige ud-af-huset aktiviteter. 

Deltagernes udbytte 

Viden om mad og bevægelse 

Deltagerne blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere hvor meget ny viden, de har fået om, 
’hvordan en sund kost sammensættes’, ’hvordan de kan tilberede maden på en mindre 
fedende måde’, og ’hvordan de kan fremstille traditionelle retter på en sundere måde’. 

Mellem 55 % og 75 % af deltagerne mener for alle tre udsagn, at de i et eller andet omfang 
har opnået ny viden. Det hyppigste svar er for alle tre udsagn lidt ny viden. En relativ stor 
andel på mellem 15 og 35 % mener slet ikke, de har fået ny viden, mens en andel på mellem 
5-10 % mener, de vidste det hele i forvejen. Den manglende tilegnelse af viden kan muligvis 
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skyldes, at fokus på mad har været forholdsvis lille, og at den teoretiske undervisning for 
mange hold ikke har været kombineret med praksis. 

Figur 66. Har du fået ny viden om, hvordan en sund kost sammensættes? 

 

Figur 67. Har du fået ny viden om, hvordan du kan tilberede maden på en mindre fedende 
måde? 
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Figur 68. Har du fået ny viden om, hvordan man kan fremstille traditionelle retter på en 
sundere måde ved fx at bruge mere fedtfattige produkter eller flere grøntsager? 

 

Deltagerne blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere, hvor meget ny viden de har fået om, 
’hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på deres helbred’, og ’hvilken indflydelse 
fysisk aktivitet og bevægelse har på deres velbefindende’.  

Mellem 78 og 83 % mener for begge udsagn, at de i et eller andet omfang har opnået ny 
viden. Det hyppigste svar er for udsagnet, ’hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse 
har på deres helbred’, lidt mere viden, mens det for udsagnet, ’hvilken indflydelse fysisk 
aktivitet og bevægelse har på deres velbefindende’, er noget mere viden. Der er dog næsten 
lige store andele af deltagerne, der har svaret meget ny viden, noget ny viden og lidt ny viden. 
Ligesom for kostdelen er der for bevægelsesdelen en relativ stor andel på 12-18 %, der ikke 
mener, de har opnået ny viden, ligesom der er en andel på 8 %, der vidste det hele i forvejen.  

Figur 69. Har du fået ny viden om, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på dit 
helbred? 
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Figur 70. Har du fået ny viden om, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på dit 
velbefindende? 

 

98 % af deltagerne har i et eller andet omfang fået ideer eller metoder til at ændre deres 
bevægelsesvaner også i fremtiden. Dette kan være en vigtig forudsætning for vægttab, også 
når kurset afsluttes. Det forudsætter imidlertid, at deltagerne har opnået den nødvendige 
handlekompetence til at omsætte viden til handling. Dette aspekt vil blive belyst i det følgende 
afsnit.  

Figur 71. Har du fået ideer/metoder til at ændre dine bevægelsesvaner - også i fremtiden? 

 

Det må konkluderes, at størstedelen af deltagerne har fået ny viden om såvel mad som om 
bevægelse, men flest om bevægelse. En relativt stor andel angiver dog også, at de enten ikke 
har opnået ny viden, eller at de vidste det hele i forvejen. For maddelen kan dette hænge 
sammen med, at fokus på den praktiske madlavning har været meget lille. En mulighed er 
desuden, at niveauet for såvel maddelen som for bevægelsesdelen for nogle deltagere har 
været for lav, eller at nogle deltageres indsats ikke har været tilstrækkelig. 

Handlekompetence inden for mad og bevægelse 

Vi så i forrige afsnit, hvordan størstedelen af deltagerne gennem kurset har opnået ny viden 
om mad og bevægelse. Om denne teoretiske viden og deltagernes praktiske erfaringer 
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gennem kurset har øget deres handlekompetence, vil følgende afsnit forsøge at belyse, først i 
forhold til deltagernes mad- og måltidsvaner og bagefter i forhold til deltagernes 
bevægelsesvaner.  

93 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået sundere madvaner. De 
sundere madvaner består for de fleste deltagernes vedkommende af små ændringer. 8 % har 
ikke fået sundere madvaner – om dette skyldes, at de i forvejen levede sundt, giver 
spørgeskemaet ikke belæg for at besvare. 

Figur 72. Har du fået sundere madvaner? 

 

Næsten halvdelen af deltagerne spiser ikke så meget, som de gjorde før (41 %), ligesom en 
tredjedel er begyndt at spise flere måltider (33 %), og næsten en tredjedel ikke længere 
springer måltider over (28 %). Mange af deltagerne har således på den ene eller den anden 
måde ændret deres måltidsvaner i retning af det sundere.  

Figur 73. Har du ændret måltidsvaner? 
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85 % af deltagerne har sat deres forbrug af slik og søde sager ned. For 13 % gælder 
endvidere, at de i forvejen næsten aldrig spiste slik eller søde sager. Kun 3 % er fastholdt i 
deres dårlige vaner omkring indtag af slik og søde sager. 

Figur 74. Spiser du lige så meget slik og søde sager som før? 

 

Af kommentarerne fremgår det, at rigtig mange deltagere på den ene eller den anden måde 
har opsat mål inden for madområdet. Målene handler bl.a. om flere grøntsager, færre 
portioner og mindre fedt, sukker og chokolade 

Rigtig mange deltagere har således på den ene eller den anden måde formået at omsætte teori 
til praksis og til ændringer i deres mad- og måltidsvaner. Dette på trods af, at den praktiske 
undervisning om mad har fyldt meget lidt, og at kurset for mange deltagere slet ikke har 
indeholdt praktisk madlavning. Flere deltagere udtrykker i kommentarerne ønske om mere 
praktisk madlavning, og at den praktiske madlavning bør ligge i starten af kurset, fordi den er 
med til at ryste deltagerne sammen. 

80 % af deltagerne oplevede, at de valgte bevægelsesaktiviteter passede godt. Der er dog 15 
%, der mener, at bevægelsesaktiviteterne kun nogen gange passede. Dette skyldes ifølge 
kommentarerne, at det var svært at få alle udfordret, når der samtidig skulle tages hensyn til, 
at alle kunne følge med og til individuelle skader. En deltager foreslår derfor, at holdet deles i 
en meget aktiv gruppe og en mindre aktiv gruppe, så alle får mere ud af det. Flere ønsker 
endvidere skridttællerne introduceret tidligere. 
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Figur 75. Hvordan passede bevægelsesaktiviteterne til dig? 

 

85 % af deltagerne er blevet mere fysisk aktive i hverdagen.  Flest er blevet en del mere 
aktive. Der er dog fortsat 15 % af deltagerne, hvis aktivitetsniveau er uændret eller faldet 
efter kurset. 

Figur 76. Er du blevet mere fysisk aktiv i hverdagen, efter du er startet på kurset? 

 

Rigtig mange af deltagerne nævner i kommentarerne, at de har sat sig mål for deres 
bevægelsesvaner, som de har forfulgt, hvilket i høj grad vidner om handlekompetence. Målene 
spænder meget vidt – at tage trappen frem for elevatoren, at parkere længere væk, flere 
skridt dagligt og at komme til svømning, zumba eller i fitnesscenter. En tredjedel af deltagerne 
er således begyndt at deltage i idræts- eller klubtilbud (33 %), ligesom over en tredjedel har 
fået mere lyst hertil (38 %).  
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Figur 77. Har din deltagelse i projektet gjort, at du har fået mere lyst til at deltage i 
idrætsforenings- eller klubtilbud? 

 

Ligesom for madområdet har rigtig mange deltagere formået at omsætte teori til praksis og til 
ændringer i deres bevægelsesvaner. Mange deltagere har fået mere bevægelse ind i deres 
hverdag, og flere er endvidere startet på aktiviteter i forenings- og klubregi. Det kan muligvis 
være med til at fastholde deres nye bevægelsesvaner. Der er dog fortsat deltagere, som ikke 
er blevet mere fysisk aktive, og for hvem det fortsat ikke er attraktivt at deltage i forenings- 
og klubtilbud. 

Netværksdannelse 

De fleste deltagere siger om gruppefølelsen og samværet på holdet, at ’det ikke kunne have 
været bedre’ (53 %). 25 % karakteriserer gruppefølelsen og samværet på holdet som ’godt’, 
mens 15 % karakteriserer det som ’udmærket’. Kun 5 % mener ikke, at der var en god 
gruppefølelse og et godt samvær på holdet. De svært overvægtige vurderer generelt 
gruppefølelsen og samværet på holdet lidt mere positivt end de overvægtige. Deltagerne 
udtrykker i kommentarerne, at ’alle er lige og respekterer hinanden for dem, de er’, at ’vi 
passede bare sammen lige fra dag et’, og at vi kan snakke om alt og har åbnet op over for 
hinanden hen ad vejen’. En deltager udtrykker, at det, at der ikke var nogle mænd, gjorde 
åbenheden større. Der er dog også deltagere, der oplevede, at ’der var en del modvilje mod at 
prøve noget nyt’. Da der har været flere hold, kan de forskellige deltagere have tilhørt 
forskellige hold. 
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Figur 78. Har der været en god gruppefølelse og et godt samvær på holdet? 

 

78 % mener, at deres deltagelse i kurset har gjort, at de har fået nyt netværk, mens 18 % 
ikke mener, dette er tilfældet. I kommentarerne fremgår det, at de, der har dannet netværk, 
bruger dem meget forskelligt – nogle har meldt sig til svømning eller fitness sammen, mens 
andre mailer med hinanden. Derudover bruges netværket til at mødes til gåture, at snakke 
med hinanden, ”hvis noget er svært i dagligdagen”, eller man ”har brug for at få luft”. Der er 
også deltagere, der blot ’hilser på hinanden, når de mødes tilfældigt’. En deltager udtrykker 
yderligere, at ’det måske er nemt at snakke men svært at komme ind på livet af hinanden’.  

Figur 79. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået nyt netværk? 

 

Deltagernes egen indsats 

25 % af deltagerne mener, at deres egen indsats indenfor madområdet har været meget høj 
(5 %) eller høj (20 %), mens det typiske svar er nogenlunde (55 %). 20 % mener, deres 
indsats har været lav, mens ingen mener, deres indsats har været meget lav. 
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Figur 80. Hvordan vurderer du din egen indsats indenfor kostområdet? 

 

43 % af deltagerne mener, at deres egen indsats indenfor bevægelsesområdet har været 
meget høj (8 %) eller høj (35 %), mens det typiske svar er nogenlunde (48 %). 8 % mener, 
deres indsats har været lav, mens 3 % mener, den har været meget lav. Af kommentarerne 
fremgår det, at enkelte deltageres indsats har været hæmmet af skader. 

Figur 81. Hvordan vurderer du din egen indsats indenfor fysisk aktivitet og bevægelse? 

 

Set på kurset som helhed, mener flest deltagere, at deres indsats har været høj (53 %). 40 % 
mener generelt deres indsats har været nogenlunde, mens 10 % mener, den har været meget 
høj. Kun 5 % mener, deres indsats har været lav (3 %) eller meget lav (3 %).  
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Figur 82. Hvordan vurderer du din egen indsats generelt? 

 

Deltagernes egen indsats er således efter deres egne udsagn meget blandede. Deltagernes 
indsats omkring mad ser ud til at være lavere end omkring bevægelse, hvilket også afspejles i 
deltagernes nye viden inden for de to områder men ikke i deres handlekompetence inden for 
de to områder.  

Effekt 

Fysiologiske målinger 

Deltagerne har alle fået mål vægt, fedtmasse, muskelmasse og kondital ved kursets start 
(baseline) og ved kursets afslutning (kursus slut). Resultatet af disse kortsigtede målinger vil 
blive redegjort for i de følgende afsnit.  

Derudover har mellem 53 %, 23 % og 10 % af deltagerne fået lavet tilsvarende målinger 9-
10mdr, 18mdr og 24mdr efter kursusstart. Vi kan ikke være sikre på, at disse deltagere er 
repræsentative for alle deltagere, og der er derfor ikke belæg for at sige noget om den 
generelle udvikling på lang sigt. Der kan f.eks. være risiko for, at det primært er dem, der har 
tabt sig eller primært er dem, der ikke har tabt sig, der er mødt op til målingerne. Derudover 
giver figur 83 et overblik over den gennemsnitlige langsigtede udvikling. Det er vigtigt, at 
denne figur læses med de nødvendige forbehold for repræsentativiteten, og at data 
udelukkende ses som en indikation på, hvordan den langsigtede udvikling muligvis kunne se 
ud, hvis vi havde haft målinger på alle deltagere!  

Figur 83. De langsigtede effekter (svært overvægtige) 

 Kursus slut + 9-10mdr +18mdr. + 24mdr. 

Andel 

respondenter 

100 % >53 % >23 % >10 % 

Vægt -2kg / -2 % -5kg / -4 % -9kg / -7 % -5 kg / -4 % 
Fedtmasse -2kg / -3 % -3kg / -6 % -7kg / -12 % -4kg / -5 % 
Muskelmasse 0kg / 0kg -1kg / -1 % -1kg / -1 % -1kg / -2 % 
Kondital 2ml/kg/min / 11 

% 
5ml/kg/min / 26 

% 
2ml/kg/min / 10 

% 
3ml/kg/min / 17 

% 
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Vægt 

23 deltagere (58 %) har tabt sig, mens 9 deltagere har vedligeholdt deres vægt (23 %) og 8 
deltagere (20 %) har øget deres vægt. Deltagerne har i gennemsnit tabt sig 2 kg over 
kursusperioden. Dette tal dækker over store individuelle forskelle. Den deltager, der har tabt 
sig mest målt i kilo, har tabt sig 12 kg, mens den deltager, der har tabt sig mest i procent af 
udgangspunktet har tabt sig 10 %. Den deltager, der har taget mest på i kilo, har taget 4 kg 
på, mens den deltager, der har taget mest på i procent af udgangspunktet, har taget 3 % på. 
Standarddeviationen er 3 kg, hvilket betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en 
vægtændring på mellem +1 kg og -5 kg og at 95 % af deltagerne ligger inden for en 
vægtændring på mellem +4 kg og -8 kg 

Figur 84. Kortsigtet udvikling i deltagernes vægt (svært overvægtige) 

 
Vægt baseline 
(kg)  

Vægt kursus slut 
(kg) 

Ændring  
(kg) 

Ændring 
(%) 

Gennemsnit 116 114 -2 -2 

SD 19 19 3 3 

Størst fald   - 12 -10 

Størst stigning   4 3 

Fedtmasse 

27 deltagere (69 %) har sænket deres fedtmasse, mens 6 deltagere (15 %) har vedligeholdt 
deres fedtmasse, og 6 deltagere (15 %) har øget deres fedtmasse. Deltagerne har i 
gennemsnit tabt sig 2 kg fedt over kursusperioden. Dette tal dækker over store individuelle 
forskelle. Den deltager, der har mistet mest fedt målt i kilo, har mistet 12 kg fedt, mens den 
deltager, der har mistet mest fedt i procent af udgangspunktet, har mistet 3 %. Den deltager, 
der har øget sin fedtmasse mest målt i kilo, har øget sin fedtmasse med 6 kg, mens den 
deltager, der har øget sin fedtmasse mest i % af udgangspunktet, har øget sin fedtmasse med 
12 %. Standarddeviationen er 4 kg, hvilket betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en 
ændring i fedtmassen på mellem +2 kg og -6 kg, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en 
ændring i fedtmassen på mellem +6 kg og -10 kg. 

Figur 85. Kortsigtet udvikling i deltagernes fedtmasse (svært overvægtige) 

 

Fedtmasse baseline 
(kg)  

Fedtmasse kursus slut 
(kg) 

Ændring  
(kg) 

Ændring 
(%) 

Gennemsnit 55 53 -2 -3 

SD 13 12 4 6 

Størst fald     -12 -17 

Størst stigning     6 12 
 

Muskelmasse 

14 deltagere (36 %) har øget deres muskelmasse, mens 8 deltagere (21 %) har vedligeholdt 
deres muskelmasse, og 17 deltagere (44 %) har fået mindre muskelmasse. Deltagerne har i 
gennemsnit formået at opretholde deres muskelmasse. Dette tal dækker over store 
individuelle forskelle. Den deltager, der har øget sin muskelmasse mest målt i kilo, har fået 15 
kg mere muskelmasse, mens den deltager, der har øget sin muskelmasse mest målt i procent 
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af udgangspunktet, har fået 21 % mere muskelmasse. Den deltager, der har mistet mest 
muskelmasse målt i kilo, har mistet 8 kg muskelmasse, mens den deltager, der har mistet 
mest muskelmasse målt i procent af udgangspunktet, har mistet 12 % muskelmasse. 
Standarddeviationen er 4 kg, hvilket betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en 
ændring i muskelmassen på mellem +4 kg og -4 kg, og at 95 % af deltagerne ligger inden for 
en ændring i muskelmasse på mellem +8 kg og -8 kg 

Figur 86. Kortsigtet udvikling i deltagernes muskelmasse (svært overvægtige) 

 

Muskelmasse baseline 
(kg) 

Muskelmasse kursus slut 
(kg) 

Ændring 
(kg) 

Ændring 
(%) 

GNM 57 58 0 0 

SD 10 11 4 6 

Størst fald     -8 -12 

Størst stigning     15 21 
 

Kondital 

28 deltagere (76 %) har øget deres kondital, mens 4 deltagere (11 %) har vedligeholdt deres 
kondital, og 5 deltagere (14 %) har sænket deres kondital. Deltagernes kondital er i 
gennemsnit steget med 11 % svarende til 2 ml/kg/min. Den deltager, der har oplevet den 
største stigning målt i ml/min/kg, har øget sit kondital med 12 ml/kg/min, mens den deltager, 
der har oplevet den største stigning målt i procent af udgangspunktet, har øget sit kondital 
med 69 %. Den deltager, har oplevet det største fald målt i ml/min/kg, har sænket sit kondital 
med 4 ml/min/kg, mens den deltager, der har oplevet det største fald målt i procent af 
udgangspunktet, har sænket sit kondital med 16 %. Standarddeviationen er 3 ml/min/kg, 
hvilket betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en ændring i konditallet på mellem +5 
ml/min/kg og -1 ml/min/kg, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en ændring i konditallet 
på mellem 8 ml/min/ kg og -4 ml/min/kg. 

Figur 87. Kortsigtet udvikling i deltagernes kondital (svært overvægtige) 

 

Kondital baseline 
(ml/kg/min) 

Kondital kursus slut 
(ml/kg/min) 

Ændring 
(ml/kg/min) 

Ændring 
(%) 

GNM 23 25 2 11 

SD 5 5 3 17 

Størst fald     -4 -16 

Størst stigning     12 69 

 

Trivsel 

Deltagerne er i spørgeskemaet blev spurgt ind til, hvordan deres fysiske og psykiske velvære 
samt selvværd, kropsbevidst og overskud er efter kurset sammenlignet med før kurset. 
Spørgsmålene skal alle være med til at belyse, hvordan deltagernes generelle trivsel har været 
påvirket af kurset. 

Bredt betragtet vurderer 93 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang ’har fået det bedre’ 
efter deres deltagelse i kurset. Det hyppigste svar er noget bedre (38 %), mens 25 % svarer 
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meget bedre, og 30 % svarer lidt bedre. 5 % svarer, at de ikke har fået det bedre og fortsat 
oplever de samme udfordringer som før. 

Figur 88. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået det bedre? 

 

Spurgt til deres fysiske velvære svarer 95 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang har 
fået et større fysisk velvære efter deres deltagelse i kurset. Det hyppigste svar er, at de har 
fået lidt større fysisk velvære (40 %), mens 35 % angiver, at de har fået noget bedre fysisk 
velvære, og 20 % at de har fået meget bedre fysisk velvære. 5 % mener fortsat, de har det 
fysisk dårligt. 

Figur 89. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået større fysisk velvære? 

 

80 % af deltagerne mener, de i et eller andet omfang har fået større kropsbevidsthed efter at 
havde deltaget i kurset. Det typiske svar er lidt større kropsbevidsthed (43 %), mens 23 % 
svarer, de har fået noget større kropsbevidsthed, og 15 % svarer, at de har fået meget større 
kropsbevidsthed. 8 % mener ikke, deres kropsbevidsthed er blevet større, fordi den i forvejen 
var stor, mens 13 % fortsat ikke mener, de har fået større kropsbevidsthed. 



50 
 

Figur 90. Har du fået større kropsbevidsthed efter at have deltaget i kurset? 

 

Spurgt til deres psykiske velvære svarer 68 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang har 
fået det bedre med sig selv efter deres deltagelse i kurset. Det hyppigste svar er, at de har 
fået det noget bedre med sig selv (33 %), mens 28 % svarer, at de har fået det lidt bedre med 
sig selv, og 8 % svarer, at de har fået det meget bedre med sig selv. 30 % mener ikke, de har 
fået større psykisk velvære, fordi de i forvejen havde det godt, mens 3 % fortsat ikke mener, 
de har fået det bedre med sig selv. 

Figur 91. Har deltagelse i kurset gjort, at du har større psykisk velvære? 

 

78 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået et større overskud i 
hverdagen til at gøre, hvad de gerne vil efter deres deltagelse i projektet. Det hyppigste svar 
er, at de har fået noget større overskud (35 %), mens 30 % svarer, at de har fået lidt større 
overskud, og 13 % svarer, at de har fået meget større overskud. 13 % mener ikke, de har fået 
større overskud i hverdagen, fordi de havde overskud i forvejen, mens 10 % fortsat ikke 
mener, de har overskud til at gøre, hvad de gerne vil. 
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Figur 92. Har du fået større overskud i hverdagen til at gøre, hvad du gerne vil? 

 

73 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået større selvværd efter at have 
deltaget i kurset. Det typiske svar er lidt større selvværd (38 %), mens 23 % svarer, de har 
fået noget større selvværd, og 13 % svarer, at de har fået meget større selvværd. 23 % 
mener ikke, deres selvværd er blevet større, fordi det i forvejen var stort, mens 5 % fortsat 
ikke mener, de har fået større selvværd.  

Figur 93. Har du fået større selvværd efter at have deltaget i kurset? 

 

Mellem 68 % og 95 % af deltagerne oplever således på den ene eller den anden måde en 
positiv udvikling i deres trivsel. For alle parametrene gælder, at trivslen for de fleste er blevet 
’lidt bedre’ eller ’noget bedre’. Flest oplever et større fysisk velvære og en større 
kropsbevidsthed, mens færrest oplever et større psykisk velvære.  

Deltagerne har også vurderet, hvordan deres helbred har udviklet sig under projektperioden. 
Spørgsmålet er taget fra et valideret spørgeskema, der måler respondenternes livskvalitet 
(SF12). SF12 indeholder tolv spørgsmål, men kun et enkelt spørgsmål er altså medtaget i 
denne evaluering. 
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Figur 94. Hvor godt synes du dit helbred er alt i alt (svært overvægtige) 

 
Baseline 
(antal) 

Kursus slut 
(antal) 

Antal 30 32 
Dårligt 2 1 
Mindre godt 9 6 
Godt 17 18 
Vældig godt 2 7 
Fremragende 0 0 
 

Figur 95a. Hvordan har du det alt i alt – baseline (svært overvægtige) 

 

Figur 95b. Hvordan har du det alt i alt – kursus slut (svært overvægtige) 

 

Som det tydeligt ses af figur 95a og 95b er der flere, der efter kurset vurderer, at deres 
helbred er vældig godt sammenlignet med før kurset. Omvendt er der også færre, der 
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vurderer, at deres helbred er dårligt eller mindre godt efter kurset sammenlignet med før 
kurset. Kurset har med andre ord medvirket til, at flere deltagere er flyttet fra kategorierne 
dårlig og mindre godt til kategorien vældig godt. 

Deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt 

85 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har nået de mål, de satte sig for i 
løbet af kurset. Det hyppigste svar er nogen af målene (50 %), mens 28 % svarer stort set 
alle mål, og 8 % svarer helt sikkert. 15 % af deltagerne mener ikke, de har nået de mål, de 
satte sig for i løbet af kurset. 

Figur 96. Har du nået de mål du har sat dig for i løbet af kurset? 

 

95 % af deltagerne mener, at metoden Små Skridt i et eller andet omfang har været god til at 
medføre ændringer i deres hverdag. Det hyppigste svar er, at metoden har været meget god 
(43 %), mens 35 % vurderer, at metoden er god, og 18 % vurderer at metoden er lidt god. 
Kun 3 % svarer, at metoden slet ikke har hjulpet dem. I kommentarerne udtrykker deltagerne 
blandt andet, at metoden er ’overskuelig’ og ’er et rigtig godt princip, som giver en lille 
personlig sejr når noget lykkes’. En deltager udtrykker desuden, at metoden ’har gjort det 
muligt, at få gode vaner på en overkommelig måde’. 

Figur 97. Har metoden Små Skridt været god til at medføre ændringer i din hverdag? 
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De fleste af deltagerne mener, at Rundt Om Sundt i høj grad har levet op til deres 
forventninger (54 %), mens 41 % mener, at dette i medium grad er tilfældet. Kun 5 % mener, 
at Rundt Om Sundt kun i lav grad har levet op til deres forventninger.  

Figur 98. I hvor høj grad har Rundt Om Sundt levet op til dine forventninger? 

 

Alle deltagerne kan anbefale andre at deltage i kurset. 

Figur 99. Kan du anbefale andre at deltage i kurset? 
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Familier med overvægtige børn 

Deltagere 
30 familier har tilmeldt sig projektet fordelt over 3 kursusforløb. Til det sidste kursusforløb 
medtaget i denne eavluering var der ikke familier nok til at opstarte et familiehold. De to 
tilmeldte familier modtog i stedet for individuel sparring inden for mad og bevægelse samt fire 
gange coaching. De to familier indgik ikke i nogen målinger. I samarbejde med en 
sundhedsplejerske og en beboerforening var der endvidere et åbent tilbud om madlavning og 
bevægelse for beboerne i området under overskriften ’For familier hvor bukserne strammer’. Ej 
heller disse familier indgik i nogle målinger. 

I familiekurserne indgik både overvægtige børn og deres forældre og søskende. 44 børn var 
tilmeldt projektet, hvoraf 30 af børnene var overvægtige. 68 % af de tilmeldte børn var 
således overvægtige. 45 voksne var tilmeldt projektet, hvoraf 31 af de voksne var 
overvægtige. 69 % af de tilmeldte voksne var således overvægtige. Alle deltagerne mener, det 
er meget godt (71 %) eller godt (29 %), at hele familien har deltaget i undervisningen, så alle 
har hørt og lært det samme. 

Figur 100. Har det været godt, at hele familien har deltaget i undervisningen, så alle har hørt 
og lært det samme? 

 

6 familier droppede ud undervejs og i alt 24 familier har således i projektperioden gennemført 
kursusforløbet. Gennemførselsprocenten har ligget mellem 43 % og 100 % pr. kursusforløb, 
hvilket giver et gennemsnit på 74 %. 

63 % af forældrene er kvinder, mens 37 % er mænd. 
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Figur 101. Køn (forældre) 

 

Kursets indhold og organisering 

Kursets organisering 

Kursusforløbet bestod i starten af 17 mødegange, men er senere blevet øget til 20 
mødegange. 

60 % af deltagerne mener, antallet af kursusgange har været passende. 32 % mener, der har 
været for få kursusgange, mens 9 % mener, der har været for mange kursusgange. Nogle 
deltagere foreslår i kommentarerne, at der bliver flere kursusgange men af kortere varighed, 
at kursusgangene bliver mere jævnt fordelt hen over månederne, og at der kommer en 
fortsættelse på kurset, så ændringerne kan fastholdes. 

Figur 102. Har antallet af kursusgange været passende? 

 

88,6 % af deltagerne mener, at længden på de enkelte kursusgange har været passende. 8,6 
% mener, at de enkelte kursusgange har været for lange, mens ingen mener, de har været for 
korte.  

Figur 103. Har længden på den enkelte kursusgang været passende? 
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Kursusforløbet har typisk fundet sted om lørdagen. 89 % af deltagerne mener, at det har 
været godt, at kurset har været placeret om lørdagen, mens 9 % hellere ville have det 
placeret på en hverdag. 

Figur 104. Har det været godt, at kurset har været placeret i weekenden? 

 

Kursets indhold 

Af figur 105 fremgår prioriteringen af kursusforløbenes delelementer. 

Figur 105. Kursets delelementer (Familier med overvægtige børn) 

  

Vojens 

2010  

Haderslev 

2010  

Vojens 

2011 

Haderslev 

2011 

Gennemsnit 

 

Tilmeldte 14 7 9 2 0 

Gennemførsel % 100 43 78   0 

Mødegange 17 20 20   0 

Bevægelse 7 7 7   0 

Bevægelsesteori         0 

Kostteori 1 2 2   0 

Madlavning 7 7 7   0 
Individuel 

kostvejledning         0 

Aktiviteter ud af 

huset 3 2 2   0 

Gruppecoaching 3 4 4   0 

Individuel coaching         0 
 

Som det ses af figuren har alle hold været igennem næsten samme forløb, og der er således 
ikke lavet meget om på forløbet undervejs.  

Alle deltagerne har været meget tilfredse (41 %) eller tilfredse (59 %) med opbygningen af 
kurset. I kommentarerne efterlyser flere en opfølgning på kurset eller blot en bekræftelse på, 
at de gør det rigtige. Flere pointerer desuden, at det ikke var hensigtsmæssigt, at der gik tre 
uger fra opstartsmødet til næste kursusgang, da ’alle fuld af gejst og top tunede til at komme i 
gang, så skal der helst ikke startes med tre ugers pause’.   
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Figur 106. Har du været tilfreds med opbygningen af kurset? 

 

74 % af deltagerne mener ikke, at nogen af elementerne i undervisningen har været over 
overflødige. 11 % mener, at samtalerne med coachen var overflødige, mens 9 % mener, at 
coachenes oplæg til opstartsmødet var overflødig. Meget få eller ingen mener, at de øvrige 
elementer af undervisningen var overflødige. 

Figur 107. Er der efter din mening nogen af elementerne i undervisningen, der kunne have 
været udeladt? (Sæt gerne flere X) 

 

34 % af deltagerne mener ikke, der er nogen elementer af undervisningen, der skulle have 
været mere af. Næsten lige så mange mener dog, at der skulle have været mere teori om mad 
(29 %), og at de skulle have været målt og vejet noget oftere (28,6 %). Opfølgende målinger 
undervejs kan være en gulerod for mange, og selvom det ikke ligger i konceptet ’Små Skridt’ 
ofte at foretage målinger og vejninger, kan det overvejes at fravige konceptet på dette 
område. Målingerne og vejningerne behøver ikke stå alene, men kan f.eks. diskuteres med 
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deltagerne i lyset af ’Små Skridt’ metoden.  Mange deltagere ønsker ligeledes mere bevægelse 
(20 %), mere madlavning (17 %) og flere samtaler med coachen (17 %) 

Figur 108. Er der nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have været mere af? (Sæt 
gerne flere X) 

 

79 % fleste deltagere mener ikke, at der er nogen af elementerne i undervisningen, der skulle 
have været mindre af. 15 % mener, der skulle have været færre samtaler med coachen. 

Figur 109. Er der nogen af elementerne i undervisningen, der skulle have været mindre af? 
(Sæt gerne flere X) 

 

Overordnet set er deltagerne tilfredse med kursets opbygning. Der er meget forskellige 
meninger om omfanget af coaching. Det kan tolkes således, at nogle familier har mere brug 
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for coaching end andre eller, at der skal mere coaching til, for at det har en effekt, og 
deltagerne derfor svarer, at coachingen i dens nuværende omfang kan undværes. Deltagerne 
har derudover meget forskellige meninger om, hvilke elementer kurset burde have indeholdt 
mere af, hvilket kan tolkes som at familierne har meget individuelle behov.  

Coaching 

79 % af deltagerne mener, de har fået udbytte af coachingen, mens 21 % ikke mener, det er 
tilfældet. De familier, der har fået udbytte af coachingen, udtrykker i kommentarerne blandt 
andet, at coachingen har styrket deres motivation, har gjort dem mere afklarede omkring 
deres mål, har gjort dem bedre til at udforme og overholde aftaler og givet familien et bedre 
sammenhold. De, som ikke mener de fik udbytte af coachingen, begrunder det i 
kommentarerne blandt andet med, at de i forvejen var motiverede, at det ikke passede til 
dem, at der var andre problemer, der skulle løses først, og at de ikke fik nye værktøjer. 

Figur 110. Har I som familie fået udbytte af coach-sessions? 

 

82 % af familierne har ikke benyttet sig af mailkorrespondance med deres coach 
(cybercoaching). 18 % har dog benyttet det lidt, mens ingen ofte har benyttet det. Dette 
skyldes ifølge en deltagers kommentar, at de ikke altid fik svar. En deltager udtrykker ønske 
om, at coachen tager initiativet til kontakten i stedet for familierne selv. 

Figur 111. Har I benyttet jer af cybercoaching (mail korrespondance med jeres coach)? 

 

Deltagernes udbytte 

Viden om mad og bevægelse 

Deltagerne blev i spørgeskemaet bedt om at vurdere, hvor meget ny viden, de har fået om, 
’hvordan en sund kost sammensættes’, ’hvordan de kan tilberede maden på en mindre 
fedende måde’, og ’hvordan de kan fremstille traditionelle retter på en sundere måde’. 
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Mellem 83 % og 86 % af deltagerne mener for alle tre udsagn, at de i et eller andet omfang 
har opnået ny viden. Det hyppigste svar er for udsagnet ’hvordan de kan fremstille 
traditionelle retter på en sundere måde’ lidt ny viden, for udsagnet ’ ’hvordan en sund kost 
sammensættes’ nogen ny viden og for udsagnet ’hvordan de kan tilberede maden på en 
mindre fedende måde’ meget ny viden. Mellem 9 % og 11 % af deltagerne mener slet ikke, de 
har fået ny viden om mad, mens meget få (3-6 %) mener, de vidste det hele i forvejen.  

Figur 112. Har du fået ny viden om, hvordan en sund kost sammensættes? 

 

Figur 113. Har du fået ny viden om, hvordan du kan tilberede maden på en mindre fedende 
måde? 
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Figur 114. Har du fået ny viden om, hvordan man kan fremstille traditionelle retter på en 
sundere måde ved fx at bruge mere fedtfattige produkter eller flere grøntsager? 

 

Deltagerne blev i spørgeskemaet desuden bedt om at vurdere, hvor meget ny viden de har 
fået om, ’hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på deres helbred’, og ’hvilken 
indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på deres velbefindende’.  

Mellem 89 % og 97 % af deltagerne mener for begge udsagn, at de i et eller andet omfang har 
opnået ny viden. Det hyppigste er for begge udsagn lidt ny viden. Meget få deltagere (0-3 %) 
mener slet ikke, de har fået ny viden om bevægelse, mens 9-11 % mener, de vidste det hele i 
forvejen. 

Figur 115. Har du fået ny viden om, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på dit 
og dine børns helbred? 
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Figur 116. Har du fået ny viden om, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og bevægelse har på dit 
og dine børns velbefindende? 

 

97 % af deltagerne har i et eller andet omfang fået ideer eller metoder til at ændre deres 
bevægelsesvaner også i fremtiden. Dette kan være en vigtig forudsætning for vægttab, også 
når kurset afsluttes. Det forudsætter imidlertid, at deltagerne har opnået den nødvendige 
handlekompetence til at omsætte viden til handling. Dette aspekt vil blive belyst i det følgende 
afsnit.  

Figur 117. Har I som familie fået ideer/metoder til at ændre jeres bevægelsesvaner - også i 
fremtiden? 

 

Det må således konkluderes, at langt størstedelen af deltagerne har fået ny viden om såvel 
mad som bevægelse. Kun en lille gruppe af deltagerne mener ikke, kurset har lært dem noget 
nyt, hvilket må betyde at niveauet for de fleste familier har været passende.   

Handlekompetence inden for mad og bevægelse 

Vi så i forrige afsnit hvordan størstedelen af deltagerne gennem kurset har opnået ny viden om 
mad og bevægelse. Om denne teoretiske viden og deltagernes praktiske erfaringer gennem 
kurset har øget deres handlekompetence, vil følgende afsnit forsøge at belyse, først i forhold til 
deltagernes mad- og måltidsvaner og bagefter i forhold til deltagernes bevægelsesvaner.  
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94 % deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået sundere madvaner. De ændrede 
madvaner er typisk sket vha. mange små ændringer, som netop er fokus for kurset. 6 % har 
ikke fået sundere madvaner – om dette skyldes, at de i forvejen levede sundt, giver 
spørgeskemaet ikke belæg for at besvare. 

Figur 118. Har I fået sundere madvaner? 

 

Mange af børnene og forældrene har ændret deres måltidsvaner. Flest både børn og voksne 
spiser ikke så meget som før, hvilket gælder næsten halvdelen af børnene (49 % %) og de 
voksne (44 %). 

Figur 119. Har forældrene ændret måltidsvaner? 
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 Figur 120. Har børnene ændret måltidsvaner? 

 

77 % af de voksne og 70 % af børnene har sat deres forbrug af slik og søde sager ned. Kun 3 
% af de voksne og 4 % af de børn, der inden kurset spiste meget slik og søde sager, er ikke 
kommet af med denne vane. 

Figur 121. Spiser du lige så meget slik og søde sager som før? 
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Figur 122. Spiser børnene lige så meget slik og søde sager som før (inkl. sodavand og andre 
søde læskedrikke)? 

 

Deltagerne fik på kurset udleveret opskrifter på de måltider, der i undervisningen blev 
tilberedt. 94 % af deltagerne har anvendt opskrifterne. Typisk anvendes opskrifterne ’nogen 
gange’.  

Figur 123. Har I lavet mad efter opskrifterne derhjemme? 

 

Nogle deltagere giver i kommentarerne udtryk for, at retterne er for dyre at lave, at nogle 
opskrifter er for tidskrævende, at nogle opskrifter ikke er tilstrækkelig henvendt til børn, og at 
nogle af opskrifterne ligner for meget hinanden. 

Næsten alle deltagere har således på den ene eller den anden måde formået at omsætte teori 
til praksis og til ændringer i deres mad- og måltidsvaner.  

83 % af deltagerne oplevede, at bevægelsesaktiviteterne passede godt. Der er dog 14 %, der 
mener, at bevægelsesaktiviteterne kun nogen gange eller aldrig passede. I kommentarerne 
gives der udtryk for, at der aldersmæssigt var en stor spredning på børnene, og at der 
desuden var stor forskel på deltagernes træningsniveau, idet der både deltog overvægtige og 
normalvægtige. Deltagerne udtrykker blandt andet, at de ældste børn ikke havde mulighed for 
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at udfolde sig, når de samtidig skulle tage hensyn til de yngste. De foreslår derfor, at holdet 
deles i flere mindre grupper under træningen. Deltagerne ønsker desuden et mere varieret 
udbud af aktiviteter, så en bredere skare rammes. Endelig ønsker nogle deltagere flere 
udendørs aktiviteter, da de ’er lettere at tage med hjem og bruge’. 

Figur 124. Hvordan passede aktiviteterne til gruppen? 

 

61 % af deltagerne svarer, at hele familien er blevet mere fysisk aktive i deres hverdag, mens 
det for 30 % gælder, at kun enkelte familiemedlemmer er blevet mere fysisk aktive. Kun 6,1 
% af deltagerne mener ikke, at nogen af familiemedlemmerne er blevet mere fysik aktive. 

Figur 125. Er familien blevet mere fysisk aktive i hverdagen, efter at I er startet på kurset? 

 

Det fremgår af kommentarerne, at familierne ’har fundet et par ting de kan lave sammen’. 
Dette drejer sig om f.eks. gå- og cykelture. Andre deltagere udtrykker dog også, at det i 
mange idrætsforenings- og klubtilbud kan være svært at finde hold, hvor hele familien kan 
være med. Det er da også kun 6 % af deltagerne, der efter kurset er begyndt at deltage i 
idrætsforenings- eller klubtilbud. Yderligere 38 % har dog fået mere lyst til at starte efter 
kurset, mens 29 % allerede inden kurset deltog i idrætsforenings- og klubtilbud. 
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Figur 126. Har jeres deltagelse i projektet gjort, at I har fået mere lyst til at deltage i 
idrætsforenings- eller klubtilbud? 

 

Ligesom for madområdet har rigtig mange af deltagerne formået at omsætte teori til praksis 
og til ændringer i deres bevægelsesvaner. Mange deltagere har ændret madvaner og har fået 
mere bevægelse ind i deres hverdag. Få er dog begyndt at deltage i forenings og klubtilbud, 
selvom en større andel har fået mere lyst hertil, blandt andet fordi det er svært at finde hold, 
hvor hele familien kan være med. Forenings- og klubtilbud kan være en vigtig forudsætning for 
at fastholde både voksne og børn i deres nye bevægelsesvaner. 

Ud over ændrede mad- og bevægelsesvaner mener 65 % af deltagerne, at deltagelsen i kurset 
også har betydet andet for deres barn/børn. I kommentarerne fremgår, at dette andet f.eks. 
er ’større medansvar’, ’gode oplevelser med familien’, ’nye venner og netværk’, ’samvær med 
andre’, at de er blevet mindre generte, har fået mere selvtillid, og at familien ’snakker mere 
om sundhed’. 

Figur 127. Har deltagelse i kurset betydet andet for dit barn/dine børn end ændrede kost- og 
motionsvaner? 

 

 

Netværksdannelse 

Næsten lige mange deltagere vurderer, at deltagelse i kurset har gjort, at familien har fået nye 
venner (52 %), og at det ikke har (49 %) 
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Figur 128. Har deltagelse i kurset gjort, at familien har fået nye venner? 

 

Samme billede gør sig gældende, når der spørges til, om børnene har fået nye venner gennem 
deltagelse i kurset. 47 % svarer, at de har fået nye venner, mens 53 % svarer, at de ikke har. 

Figur 129. Har deltagelse i kurset gjort, at børnene har fået nye venner? 

 

 

Deltagernes egen indsats 

Set på kurset som helhed, mener 51 % af deltagerne, at deres families indsats generelt har 
været høj, 37 % mener, familiens indsats generelt har været nogenlunde, mens 17 % mener 
deres indsats generelt har været meget høj. Ingen af deltagerne vurderer, at familiens indsats 
har været lav eller meget lav, og der må derfor for alle deltageres vedkommende kunne 
forventes et vist udbytte af kurset, hvilket også afspejles i deltagernes vurdering af ny viden 
og nye vaner.  

Figur 130. Hvordan vurderer du jeres egen indsats som familie? 
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I kommentarerne skriver flere deltagere, at indsatsen til kurserne har været høj, men at det 
har været sværere at indføre ændringerne derhjemme. En udfordring det er vigtigt at være 
opmærksom på. 

Effekt 

Fysiologiske målinger 

De deltagende børn og forældre, der ved kursusstart var overvægtige, har alle fået målt vægt, 
taljemål, hoftemål samt BMI (z-score) ved kursets start (baseline) og ved kursets afslutning 
(kursus slut). Resultatet af disse kortsigtede målinger vil blive redegjort for i de følgende 
afsnit.  

Derudover har 65 % af børnene og 56 % af forældrene fået lavet tilsvarende målinger 9 
måneder efter kursusstart. Vi kan ikke være sikre på, at disse deltagere er repræsentative for 
alle deltagere, og der er derfor ikke belæg for at sige noget om den generelle udvikling på lang 
sigt for hverken børn eller forældre. Der kan f.eks. være risiko for, at det primært er dem, der 
har tabt sig eller primært er dem, der ikke har tabt sig, der er mødt op til målingerne. Figur 
131 og 132 giver et overblik over den gennemsnitlige langsigtede udvikling for henholdsvis 
børn og forældre. Det er vigtigt, at disse figurer læses med de nødvendige forbehold for 
repræsentativiteten, og at data udelukkende ses som en indikation på, hvordan den 
langsigtede udvikling muligvis kunne se ud, hvis vi havde haft målinger på alle deltagere!  

Figur 131. De langsigtede effekter (børn) 

 Kursus slut + 9-10mdr 

Andel 

respondenter 

100 % >65 % 

Taljemål -2cm / -2 % 0cm / 0 % 
Hoftemål -1cm / -1 % 1cm / 2 % 
z-score -0,22 / -9 % -0,17 / -6 % 
 

Figur 132. De langsigtede effekter (forældre) 

 Kursus slut + 9-10mdr 

Andel 

respondenter 

100 % >56 % 

Vægt -2kg / -2 % 0kg / 0 % 
Taljemål 0,0 / -0,9 % 0,0 / -1 % 
Hoftemål -2cm / -1 % -2cm / -2 % 
 

Børnenes taljemål 

13 deltagere (68 %) har sænket deres taljemål, mens 1 deltager (5 %) har vedligeholdt sit 
taljemål, og 5 deltagere (26 %) har øget deres taljemål. Deltagerne har i gennemsnit mindsket 
deres taljemål 2 % svarende til 2 cm. Dette tal dækker over store individuelle forskelle. Den 
deltager, der har mindsket sit taljemål mest målt i cm, er blevet 9 cm smallere om taljen, 
mens den deltager, der har mindsket sit taljemål mest i procent af udgangspunktet, er blevet 
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11 % smallere om taljen. Den deltager, der har øget sit taljemål mest målt i cm er blevet 3 cm 
bredere, mens den deltager, der har øget sit taljemål mest i procent af udgangspunktet, er 
blevet 5 % bredere. Standarddeviationen er 3 cm, hvilket betyder, at 68 % af deltagerne 
ligger inden for en ændring i taljemålet på mellem 1 cm og -5 cm, og at 95 % af deltagerne 
ligger inden for en ændring i taljemålet på mellem +4 cm og -8 cm. 

Det er i forhold til udviklingen børnenes taljemål vigtigt at tage højde for, at der for pigernes 
vedkommende sker en naturlig ændring i kropsdimensionen, når de går i puberteten.  

Figur 133. Kortsigtet udvikling i deltagernes taljemål (Børn) 

 

Taljemål baseline 
(cm) 

Taljemål kursus slut 
(cm) 

Ændring 
(cm) 

Ændring 
(%) 

GNM 81 79 -2 -2 

SD 13 12 3 4 

Størst tab     -9 -11 

Størst stigning     3 5 
 

Børnenes hoftemål 

9 deltagere (47 %) har sænket deres hoftemål, mens 4 deltagere (21 %) har vedligeholdt 
deres hoftemål, og 6 deltagere (29 %) har øget deres hoftemål. Deltagerne har i gennemsnit 
mindsket deres hoftemål 1 % svarende til 1 cm. Dette tal dækker over store individuelle 
forskelle. Den deltager, der har mindsket sit hoftemål mest målt i cm, er blevet 7 cm smallere 
om hoften, mens den deltager, der har mindsket sit hoftemål mest i procent af 
udgangspunktet, er blevet 7 % smallere om hoften. Den deltager, der har øget sit taljemål 
mest målt i cm er blevet 3 cm bredere, mens den deltager, der har øget sit hoftemål mest i 
procent af udgangspunktet, er blevet 3 % bredere. Standarddeviationen er 2 cm, hvilket 
betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en ændring i hoftemålet på mellem +1 cm og -
3 cm, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en ændring i hoftemålet på mellem +3 cm og -
5 cm. 

Det er i forhold til udviklingen børnenes hoftemål vigtigt at tage højde for, at der for pigernes 
vedkommende sker en naturlig ændring i kropsdimensionen, når de går i puberteten.  

Figur 134. Kortsigtet udvikling i deltagernes hoftemål (børn) 

 

Taljemål baseline 
(cm) 

Taljemål kursus slut 
(cm) 

Ændring 
(cm) 

Ændring 
(%) 

GNM 82 81 -1 -1 

SD 13 12 2 2 

Størst tab     -7 -7 

Størst stigning     3 3 
 

Børnenes z-score 

18 deltagere (90 %) har sænket deres z-score, mens 2 deltagere (10 %) har øget deres z-
score. Deltagerne har i gennemsnit sænket deres z-score med 0,22 svarende til 9 %. Dette tal 
dækker over store individuelle forskelle. Den deltager, der har sænket sin z-score mest, har 
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sænket den 0,55, mens den deltager, der har sænket sin z-score mest i procent af 
udgangspunktet, har sænket sin z-score med 22 %. Den deltager, der har øget sin z-score 
mest, har øget den med 0,04 mens den deltager der har øget sin z-score mest i procent af 
udgangspunktet, har øget den med 2 %. Standarddeviationen er 0,15, hvilket betyder, at 68 
% af deltagerne ligger inden for en ændring i z-scoren på mellem -0,7 og -0,37, og at 95 % af 
deltagerne ligger inden for en ændring i z-scoren på mellem +0,08 og -0,52. 

15 % af børnene er flyttet fra kategorien svært overvægtigt til overvægtigt, mens 10 % af 
børnene er flyttet fra kategorien overvægtigt til kategorien normalvægtig, hvilket er svært, da 
kategorierne er meget brede. 

Figur 135. Kortsigtet udvikling i deltagernes z-score (børn) 

 

z-score baseline 
 

z-score kursus slut 
 

Ændring 
 

Ændring 
(%) 

GNM 2,53 2,32 -0,22 -9 

SD 0,61 0,65 0,15 7 

Størst tab     -0,55 -22 

Størst stigning    0,04  2 

Forældrenes vægt 

17 deltagere (65 %) har tabt sig, mens 5 deltagere (19 %) har fastholdt deres vægt, og 4 
deltagere (15 %) har øget deres vægt. Deltagerne har i gennemsnit tabt sig 2 kg over 
kursusperioden. Dette tal dækker over store individuelle forskelle. Den deltager, der har tabt 
sig mest målt i kilo, har tabt sig 7 kg, mens den deltager der har tabt sig mest i procent af 
udgangspunktet, har tabt sig 9 %. Den deltager, der har taget mest på i kilo, har taget 3 kg 
på, mens den deltager, der har taget mest på i procent af udgangspunktet, har taget 3 % på. 
Standarddeviationen er 3 kg, hvilket betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en 
vægtændring på mellem +1 kg og -5 kg, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en 
vægtændring på mellem +4 kg og -8 kg 

Figur 136. Kortsigtet udvikling i deltagernes vægt (forældre) 

 

Vægt baseline 
(kg) 

Vægt kursus slut 
(kg) 

Ændring 
(kg) 

Ændring 
(%) 

GNM 96 94 -2 -2 

SD 17 17 3 3 

Størst tab      -7  -9 

Størst stigning      3  3 

Forældrenes taljemål 

19 deltagere (76 %) har sænket deres taljemål, mens 3 deltagere (12 %) har vedligeholdt 
deres taljemål, og 3 deltagere (12 %) har øget deres taljemål. Deltagerne har i gennemsnit 
mindsket deres taljemål 4 % svarende til 4 cm. Dette tal dækker over store individuelle 
forskelle. Den deltager, der har mindsket sit taljemål mest målt i cm, er blevet 18 cm smallere 
om taljen, mens den deltager, der har mindsket sit taljemål mest i procent af udgangspunktet, 
er blevet 17 % smallere om taljen. Den deltager, der har øget sit taljemål mest målt i cm er 
blevet 3 cm bredere, mens den deltager, der har øget sit taljemål mest i procent af 
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udgangspunktet, er blevet 3 % bredere. Standarddeviationen er 5 cm, hvilket betyder, at 68 
% af deltagerne ligger inden for en ændring i taljemålet på mellem +1 cm og -9 cm, og at 95 
% af deltagerne ligger inden for en ændring i taljemålet på mellem +6 cm og -14 cm. 

Figur 137. Kortsigtet udvikling i deltagernes taljemål (forældre) 

 

Taljemål baseline 
(cm) 

Taljemål kursus slut 
(cm) 

Ændring 
(cm) 

Ændring 
(%) 

GNM 108 103 -4 -4 

SD 12 11 5 4 

Størst tab      -18  -17 

Størst stigning     3  3  

Forældrenes hoftemål 

16 deltagere (64 %) har sænket deres hoftemål, mens 4 deltagere (16 %) har vedligeholdt 
deres hoftemål, og 5 deltagere (20 %) har øget deres hoftemål. Deltagerne har i gennemsnit 
mindsket deres hoftemål 2 % svarende til 1 cm. Dette tal dækker over store individuelle 
forskelle. Den deltager, der har mindsket sit hoftemål mest målt i cm, er blevet 8 cm smallere 
om hoften, mens den deltager, der har mindsket sit hoftemål mest i procent af 
udgangspunktet, er blevet 7 % smallere om hoften. Den deltager, der har øget sit taljemål 
mest målt i cm er blevet 3 cm bredere, mens den deltager, der har øget sit hoftemål mest i 
procent af udgangspunktet, er blevet 3 % bredere. Standarddeviationen er 3 cm, hvilket 
betyder, at 68 % af deltagerne ligger inden for en ændring i hoftemålet på mellem +1 cm og -
5 cm, og at 95 % af deltagerne ligger inden for en ændring i hoftemålet på mellem +4 cm og -
8 cm. 

Figur 138. Kortsigtet udvikling i deltagernes hoftemål (forældre) 

 

Hoftemål baseline 
(cm) 

Hoftemål kursus slut 
(cm) 

Ændring 
(cm) 

Ændring 
(%) 

GNM 117 115 -2 -1 

SD 10 10 3 3 

Størst tab     -8  -7  

Størst stigning      6 5  

Forældrenes trivsel 

Deltagerne er i spørgeskemaet blev spurgt ind til, hvordan deres eget (forældrenes) fysiske og 
psykiske velvære samt selvværd, kropsbevidst og overskud er efter kurset sammenlignet med 
før kurset. Spørgsmålene skal alle være med til at belyse, hvordan forældrenes generelle 
trivsel har været påvirket af kurset. 

Spurgt til deres fysiske velvære svarer 62 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang har 
fået større fysisk velvære efter deres deltagelse i kurset. 21 % mener, de har fået lidt større 
fysisk velvære, 23,5 % mener, de har noget større fysisk velvære, og 18 % mener, de har fået 
meget større fysisk velvære. Det typiske svar blandt deltagerne er, at de i forvejen havde det 
fysisk godt, og at de derfor ikke har oplevet nogen ændringer (29 %). 9 % mener fortsat, de 
har det fysisk dårligt. 
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Figur 139. Har deltagelse i kurset gjort, at du har fået større fysisk velvære? 

 

64 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået en større kropsbevidsthed 
efter deres deltagelse i kurset. Det typiske svar er lidt større kropsbevidsthed (36 %), mens 
15 % svarer, at de har fået meget bedre kropsbevidsthed, og 12 % mener, de har fået noget 
bedre kropsbevidsthed. 12 % mener ikke, deres kropsbevidsthed er blevet større, fordi den i 
forvejen var stor. 24 % mener fortsat ikke, at deres kropsbevidsthed er blevet større. 

Figur 140. Har du fået større kropsbevidsthed efter at have deltaget i kurset? 

 

Spurgt til deres psykiske velvære svarer 66 % af deltagerne, at de i et eller andet omfang har 
fået det bedre med sig selv. Det typiske svar er, at de har fået det noget bedre med sig selv 
selvværd (31 %), mens 19 % svarer, at de har fået det meget bedre med sig selv, og 16 % 
svarer, de har fået det lidt bedre med sig selv. 28 % af deltagerne mener ikke, de har fået 
større psykisk velvære, fordi de i forvejen havde et stort selvværd, mens 6,3 % fortsat ikke 
mener, de har fået det bedre med sig selv. 
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Figur 141. Har deltagelse i kurset gjort, at du har større psykisk velvære? 

 

71 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået større overskud i hverdagen 
til at gøre, hvad de gerne vil efter deres deltagelse i projektet. Det hyppigste svar er lidt større 
overskud (44 %), mens 21 % svarer noget større overskud, og 6 % svarer meget større 
overskud. 24 % mener ikke, de har fået større overskud, fordi de havde overskud i forvejen, 
mens 6 % fortsat ikke mener, de har overskud til at gøre, hvad de gerne vil. 

Figur 142. Har du fået større overskud i hverdagen til at gøre, hvad du gerne vil? 

 

52 % af deltagerne mener, at de i et eller andet omfang har fået større selvværd efter at have 
deltaget i kurset. 24 % mener, deres selvværd er blevet lidt større, 18 % mener, det er blevet 
noget større, og 9 % mener, det er blevet meget større. Det typiske svar blandt deltagerne er, 
at deres selvværd ikke er blevet større, fordi det i forvejen var stort (27 %). 21 % mener 
fortsat ikke, de har fået større selvværd. 
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Figur 143. Har du fået større selvværd efter at have deltaget i kurset? 

 

Mellem 52 % og 71 % af deltagerne oplever således på den ene eller den anden måde en 
positiv udvikling i deres trivsel. Der er dog for mange af parametrene 25-30 % af deltagerne, 
der ikke har oplevet nogen forandring, fordi deres trivsel i forvejen var god. Dette er 
selvfølgelig kun positivt og afspejler sandsynligvis, at kurset er for overvægtige børn og deres 
familier, som ikke nødvendigvis har samme problemer med deres sundhed, overvægt eller 
trivsel. Flest oplever, at have fået et større overskud i hverdagen, mens færrest oplever at 
have fået et større selvværd. 

Børnenes trivsel 

Forældrene er i spørgeskemaet også blevet spurgt ind til, hvordan deres børns fysiske og 
psykiske velvære samt selvværd er efter kurset sammenlignet med før kurset. Spørgsmålene 
skal alle være med til at belyse, hvordan børnenes generelle trivsel har været påvirket af 
kurset. 

Spurgt til børnenes fysiske velvære svarer 85 % af forældrene, at deres barn/børn i et eller 
andet omfang har fået større fysisk velvære efter deres deltagelse i kurset. Det hyppigste svar 
er lidt større velvære (39 %), mens 37 % % svarer noget større velvære, og 9 % svarer 
meget større velvære. 3 % af forældrene mener ikke, deres barn/børn har fået større fysisk 
velvære, fordi de i forvejen havde det fysisk godt, mens 12 % fortsat ikke mener, deres 
barn/børn har fået større fysisk velvære.  
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Figur 144. Har deltagelse i kurset gjort, at dit barn/dine børn har fået større fysisk velvære? 

 

Spurgt til børnenes psykiske velvære svarer 55 % af forældrene, at deres barn/børn i et eller 
andet omfang har fået større psykisk velvære. 36 % mener, de har fået lidt større psykisk 
velvære, 12 % mener, de har fået noget større psykisk velvære, og 6 % mener, de har fået 
meget større psykisk velvære. Det typiske svar blandt forældrene er, at deres barn/børn ikke 
har fået større psykisk velvære, fordi de i forvejen havde det godt (39 %). 9 % mener fortsat 
ikke, deres barn/børn har fået det bedre med sig selv.  

Figur 145. Har deltagelse i kurset gjort, at dit barn/dine børn har fået større psykisk velvære? 

 

61 % af forældrene svarer, at deres barn/børn i et eller andet omfang har fået større selvværd 
efter deres deltagelse i kurset. Det typiske svar er lidt større selvværd (39 %), mens 15 % 
svarer noget større selvværd, og 6 % svarer meget større selvværd. 24 % af forældrene 
mener, at deres barn/børn har fået større psykisk velvære, fordi de i forvejen havde et stort 
selvværd. 15 % mener fortsat ikke, deres barn/børn har fået større selvværd. 
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Figur 146. Har deltagelse i kurset gjort, at dit barn/dine børn har fået større selvværd? 

 

65 % af forældrene vurderer, at kurset har betydet andet for deres barn/børn end ændrede 
kost- og motionsvaner. 36 % mener ikke, dette er tilfældet. 

Figur 147. Har deltagelse i kurset betydet andet for dit barn/dine børn end ændrede kost- og 
motionsvaner? 

 

Mellem 55 % og 85 % af forældrene oplever således på den ene eller den anden måde en 
positiv udvikling i deres barns/børns trivsel. Det skal dog tages i betragtning, at der både 
deltager overvægtige og normalvægtige børn i projektet, da hele familier deltager. Der er for 
nogle af parametrene mange forældrene, der ikke har oplevet nogen forandring hos deres 
børn, fordi børnenes trivsel i forvejen var god – det gælder særligt børnenes psykiske velvære 
og selvværd.  

Familiens trivsel 

Endelig er der også spurgt ind til hvordan familien som helhed har fået det efter kurset.  

88 % af deltagerne svarer, at de som familie har fået det bedre. Det hyppigste svar er lidt 
bedre (36 %), mens 33 % svarer, at de har fået det meget bedre, og 18 % svarer, at de har 
fået det noget bedre. 9 % af deltagerne mener, at familien i forvejen havde det godt, og at de 
derfor ikke har oplevet noget ændringer. 3 % af deltagerne mener ikke, familien har fået det 
bedre, og at de stadig oplever de samme udfordringer som før. 
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Figur 148. Har deltagelse i kurset gjort, at I som familie har fået det bedre? 

 

 

Deltagernes vurdering af metoden og projektet generelt 
De fleste deltagere mener, at Rundt Om Sundt i medium grad har levet op til deres 
forventninger (54 %), mens næsten lige så mange mener, at det i høj grad har levet op til 
deres forventninger (49 %). Kun 3 % angiver, at Rundt Om Sundt kun i lav grad har levet op 
til deres forventninger. 

Figur 149. I hvor høj grad har Rundt Om Sundt levet op til dine forventninger? 

 

97 % af deltagerne kan anbefale andre at deltage i kurset. 



80 
 

Figur 150. Kan du anbefale andre familier at deltage i kurset? 

 

 

 


