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Alle børn skal have det godt, derfor er sundhed et fælles mål. I skolen 
kan problemet være, hvem der har ansvaret, og hvordan man kom-
mer til målet.  Denne bog er tænkt som inspiration og hjælp til dig, 
der arbejder med sundhed i skoleregi - som lærer, lærerstuderende 
eller på anden måde. Det være sig inden for undervisningen i de ob-
ligatoriske emner, i fagene i øvrigt eller i dagligdagen med eleverne 
på skolen.

Sundhed er et omfattende felt. Bogen rummer en mangfoldighed 
af erfaringer fra mange gode projekter. Du finder baggrundsartikler 
skrevet af en række fagfolk og forslag til videre læsning. Hensigten 
er at præsentere stoffet i en kort og overskuelig form – at skabe inte-
resse og give inspiration og redskaber til det videre arbejde.

Det er et mål, at elverne er sunde i skolen, men sundhed er i høj 
grad også et middel for læringen. 

Sundheden er mere end sport og spinat
Den opfattelse, man som lærer har af sundhed, spiller en stor rolle 
for, hvad man tænker, at skolen kan gøre for at fremme sundheden. 
Er sundhed et spørgsmål om at spise sundt og bevæge sig? Eller er 
sundhed bredere end det? Noget, der også er relevant for faglærere i 
de traditionelt ”boglige” fag? 

Med sundhed tænker vi bredt med udgangspunkt i WHO’s brede 
sundhedsdefinition: ”fysisk, psykisk og socialt velvære” (WHO 1989) 
og med handleevne eller handlekompetence som nøglebegreb.

Det er ikke kun op til den enkelte lærer at vurdere, hvordan sund-
heden skal gribes an i skolen, og det er ikke kun i ”Sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab” at der skal fokus på sund-
heden. Der er tale om et bredere dannelsesmæssigt sigte: Børn skal 

Tag fat 
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udvikle omfattende viden og mange kompetencer, så de kan fremme 
egen og andres sundhed. 

Sundhedsfremme eller forebyggelse
Traditionelt og historisk skelnes mellem disse to begreber. For 50–100 
år siden var indsatsen i den kommunale sundhedstjeneste i skolen i 
høj grad forebyggende – pga. alvorlige sygdomme (tyfus, difteri, bør-
nelammelse og tuberkulose) og høj børnedødelighed. I dag er ind-
satsen i langt højere grad sundhedsfremmende og har fokus på det 
fremadrettede: at holde børnene raske og at støtte deres ressourcer 
og handleevne (Jensen 2006).

Vi har valgt ikke at skelne skarpt, men gå til sundheden ud fra 
begge tilgange. Følgende citater stammer fra en workshop med sko-
lesundhedsplejersker og illustrerer også vores tilgang til begreberne: 

• Ja, forebyggelse og sundhedsfremme er to forskellige ting, men 
hænger uløseligt sammen.

• Det giver mening at forstå begreberne hver for sig, men det er en 
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umulighed at arbejde isoleret med enten forebyggelse eller sund-
hedsfremme.

• Forebyggelse er, når jeg er eksperten, og sundhedsfremme er, når 
barnet er eksperten (Wistoft et al. 2005, s. 89-90).

Den skæve sundhed 
Vi ved fra mange undersøgelser, at sundheden er ulige fordelt i vores 
samfund; den vender den tunge ende nedad. Hele løsningen på dette 
omfattende problemkompleks ligger ikke i skolen alene, men en del 
af den gør dog. Skolen skal tage fat på sundheden – ud fra en sam-
fundsmæssig forpligtelse og ud fra den almendannende forpligtelse, 
som skolen har.

”Det foreslås derfor, at der fokuseres på skolens mulige bidrag til løs-
ninger – både på kort og på lang sigt, ligesom det er af betydning at 
identificere og modvirke de interne faktorer i skolens virke, der bidra-
ger til at fastholde eller ligefrem producere ulighed i sundhed” (Jen-
sen og Lund 2007, s. 18-22).

Ikke for børn – men med børn
Det giver ikke holdbare resultater at fremme sundheden for børn. 
Det skal ske sammen med dem – ja, med børnene som hovedaktø-
rer. De metoder, der er kendt som effektive, er dem, der bygger på 
deltagerinvolvering. Derfor står perspektivet om deltagerinvolvering 
også helt centralt i al undervisning, der har handlekompetencen som 
mål – det gælder ikke blot sundhedsundervisningen. Det er den, der 
er aktiv, der lærer noget. Man skal ikke tale om børnenes sundhed, 

men med børnene om deres liv 
og verden. Det er vigtigt sam-
men med børnene at arbejde på 
at styrke viden og handleevne, at 
understøtte en sund adfærd og at 
skabe rammer på skolen, som støt-
ter op om de sunde vaner. Det er 
afgørende at involvere børnene, at 
høre og møde deres perspektiv. I 
denne bog forsøger vi at give or-
det til børnene gennem en række 
citater, som stammer fra en sund-
hedskonference for elever afholdt 
af Børnerådet i 2006.

Involvér forældrene på flere måder
Forældrene skal inviteres og være medspillere for skolen, men ikke 
hen over hovedet på børnene. De spiller centrale roller på mange ni-

- Jeg er bange for, at min krop
ikke kan holde til at blive forpustet.

- Jeg mener, at overvægtige
bare skal tage sig sammen.

- Jeg synes, at der burde være undervisning i, 
hvordan man fremmer sin sundhed.

- Jeg spiser ofte grillmad til frokost.

- Det er sejt at svede, når man dyrker idræt.

Sagt af elever i
Børnerådets Børne- og Ungepanel
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veauer - også ud over politikken, som fastlægges i skolebestyrelsen. 
De kan medvirke omkring den enkelte klasse eller som sparringspart-
nere i bredere og mere tværgående sammenhænge, f.eks. om psykisk 
miljø, trivsel og mobning. Til en del af disse områder kan der hentes 
inspiration fra artiklerne her i bogen.

Sundhedspolitikken - et godt redskab
En sundhedspolitik er det redskab, som samler de fælles tanker, vi-
sionerne og de strategiske indsatser, der udgør de sunde initiativer 
på skolen. Politikken bliver til i en proces, hvor alle skolens parter er 
involveret: forældre, børn, ansatte og eventuelle fagfolk. Den beskri-
ver, hvordan arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse organi-
seres og tilrettelægges på den konkrete skole. Den vedtagne og ned-
skrevne sundhedspolitik - og arbejdet med at udforme den - skal bl.a. 
sikre, at der bliver overensstemmelse mellem ide og handling på en 
række områder: Motion, mad og drikke, sol, tobak, alkohol og trafik, 
men også f.eks. psykisk miljø, trivsel og mobning.
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Artiklerne i bogen har forskellige faglige perspektiver på sundhe-
den, og derfor bidrager de hver især med vigtige pointer i forhold til 
skolens samlede sundhedspolitik. 

Gør som du siger
Det er ikke nok at undervise i sundhed, hvis skolens eller lærerens 
praksis viser noget andet. Som voksne, og ikke mindst som lærere, 
har vi stor betydning som rollemodeller for eleverne. Derfor skal der, 
for at vi kan være troværdige, være overensstemmelse mellem tanke 
og handling – eller mellem teori og praksis. 

Bogens tekster
Bogens forfattere er hver især blevet bedt om at skrive en kort artikel 
- en præsentation af deres fagområde i forhold til at tage fat i sundhe-
den i skolen.

Efter hver artikel finder du - ud over forfatternes kildeangivelser 
- henvisninger til korte og tilgængelige skrifter eller til hjemmesider, 
hvor du kan finde mere om emnet.

For at øge mangfoldigheden og det praktiske islæt har vi forsynet 
bogen med en række bokse (eksempler, citater, inspiration m.m.). De 
understøtter indholdet og er tænkt som appetitvækkere. Men de er 
ikke nødvendigvis knyttet til den enkelte forfatters artikel.

Vi håber, at bredden i emnevalget og hjælpen til videre læsning vil 
være med til at sætte sundheden højt på dagsordenen i skolen.

God læse- og arbejdslyst!
Käte Akselsen og Karin Mejding, juni �00�.

Kilder
Jensen, Anne Riis (2006): ”Den kommunale sundhedstjeneste” i Akselsen & Koch 
(red.): Sundhed, udvikling og læring – professionelle perspektiver på børn og unges 
læring, Billesø & Baltzer
Jensen, Bjarne Bruun og Jens H. Lund (2007): Den ulige sundhed – en opgave for 
skolen, DPUs Forlag 
Jørgensen, Lis Agerbæk: Og hvad siger børnene? SkoleBørn �00�/�.
WHO 1989: Ottawa charter for Health promotion, WHO
Wistoft, Karen; Bjarne Bruun Jensen & Jette Vinter Roesen (2005).: Værdier på spil – 
Mellem sundhedsfremme og forebyggelse i skolesundhedsplejen, DPUs Forlag 2005
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De fleste børn er raske og trives med skolen, forældrene og kamme-
raterne. Alligevel kan sundheden hos børn sagtens blive bedre, for 
mange børn har ugentligt mavepine, hovedpine eller andre proble-
mer med deres helbred. Mobning og social ulighed gør samtidig, at 
nogle børn ikke trives.

Børnenes helbred - som de selv ser det
Langt de fleste børn mener, at deres helbred er godt. Det viser sva-
rene i en stor spørgeskemaundersøgelse blandt skolebørn, som hvert 
fjerde år gennemføres i 40 lande verden over, Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC). I den seneste undersøgelse (2006) 
deltog fra Danmark i alt 10.500 børn. Artiklen beskriver resultaterne 
fra denne undersøgelse.

Ni ud af ti blandt de 11-
15-årige angiver (fig. 1), at de 
har et godt eller virkelig godt 
helbred, mens godt en ud af 
ti har et nogenlunde eller dår-
ligt helbred. Drengene vurde-
rer generelt, at deres helbred 
er bedre, end pigerne. Det er 
samtidig hos pigerne, at man 
finder flest, der mener, de har 
et nogenlunde eller dårligt 
helbred.  

Selvom børnene angiver, 
at de har et godt helbred, har 
mange samtidig fysiske og 

De fleste børn trives
– men et stort mindretal har problemer

                                                    Bjørn Holstein og Lotte Bælum
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Figur �: De ��-��-årige drenge og piger 
fordelt efter deres selvvurderede helbred
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psykiske skavanker. De består af fysiske symptomer som hovedpine, 
mavepine, ondt i ryggen og svimmelhed eller psykiske symptomer 
som at være irritabel, nervøs, have svært ved at falde i søvn, eller 
være ked af det (fig.2). I hver klasse vil der sidde elever, der dagligt 
har mindst et symptom - blandt drenge er det 20 %, mens det blandt 
piger er 27 %. At være irritabel og at have svært ved at falde i søvn er 
de symptomer, som piger og drenge hyppigst lider af.  

Brug af lægemidler
En stor del af eleverne tager medicin mod hovedpine, mavepine, 
søvnproblemer og nervøsitet. Det er især hovedpine og mavepine, 
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ryggen
Svimmel Irritabel Nervøs Svært ved 
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af det

Drenge
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Så mange % af 11-15-årige drenge og piger 
rapporterer disse otte symptomer ugentlig eller mere
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Figur �: Andelen af ��-��-årige, der rapporterer
symptomer på bl.a. hovedpine ugentligt eller mere

Figur �: Andelen af ��-��-årige, der har brugt
lægemidler den seneste måned
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som mange hver måned tager medicin for. Blandt drengene er det 
35 %, der har taget medicin mod hovedpine, mens det er 47 % blandt 
pigerne (fig. 3). 
 
Forholdet til forældrene
De fleste har nemt ved at tale med deres mor (fig. 4). Tre ud af fire 
piger og drenge finder det nemt. Derimod finder kun 50 % af pigerne, 
det nemt at snakke med deres far. Blandt drengene er det derimod  
63 %, der nemt kan snakke med deres far. 

Mobning
Der er sket en positiv udvikling, når det gælder mobning. Der er langt 
færre, der bliver mobbet i skolen i dag, end der var for ti år siden. Det 
er dog stadig et stort antal børn, der skal gå i skole og opleve at blive 
mobbet. Derfor er der stadig behov for en indsats i skolerne for at 
nedsætte tallet yderligere.
Det er især omkring 11-års alderen, at mange oplever mobning. Mens 
ca. 24 % af de 11-årige drenge og 25 % af de 11-årige piger ugentligt 
har oplevet mobning, er det kun 14 % af de 15-årige drenge og 12 % af 
de 15-årige piger, der bliver udsat for mobning hver uge. 
Andelen af børn, der har mobbet andre (fig. 6), er størst blandt de 
ældre børn, særlig blandt de 14- og 15-årige drenge. Her angiver en 
ud af tre, at de ugentligt er med til at mobbe andre. 

Social ulighed
Sundhed er skævt fordelt i samfundet. Det kan også ses i figur 7, der 
blandt andet viser, at andelen af drenge og piger, der har mindst et 
symptom som f.eks. hovedpine, mavepine og lign. stiger med falden-
de socialgruppe. Mens 19 % af børn fra en høj socialgruppe (f.eks. 
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Figur �: Andelen af ��-��-årige 
drenge og piger, der finder det
nemt at tale med deres forældre 
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akademikere og lærere) har mindst et symptom hvert uge, er tallet    
28 % hos børn fra en lav social gruppe (f.eks. arbejdsløse).

Den sociale forskel i helbred kan også ses (fig. 8), når det gælder 
elevernes egen vurdering af deres helbred og andelen, der bruger 
lægemidler på grund af fysiske og psykiske symptomer.

Også mobning har social slagside. Der er flere blandt dem, der 
bliver mobbet (fig. 9), som er fra en lav socialgruppe end fra en høj. 
Samme tendens kan ses blandt dem, der mobber (fig. 10). Her er der 
også flere, der kommer fra en lav social gruppe end fra en høj. 

I relationen til forældrene kan der ligeledes ses en social forskel. 
Der er flere børn med en høj social baggrund, der har nemt ved at 
snakke med deres far, end der er blandt børn fra en lav social gruppe. 
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helbred, efter familiens 
socialgruppe. 
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Der er derimod ikke forskel på, om man har nemt ved at tale med sin 
mor, når der ses på socialgruppe. 

Mange danske børn har det godt, men den sociale ulighed er sta-
dig stor blandt børnene - det viser sig bl.a. i deres sundhedstilstand 
og trivsel. Og selv om der er sket et fald i antallet af børn, der bliver 
mobbet, er mobning stadig et problem i den danske skole. 

Kilder 
www.hbsc.dk
 
Læs mere 
Jørgensen, P.S., Holstein, B.E., Due, P. (red.): Sundhed på vippen. København: Hans 
Reitzels Forlag 2004.

Seneste svenske HBSC-undersøgelse (2007): 
Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006. Grundrapport.
www.fhi.se
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Aktive børn er mere glade, har større selvtillid og er bedre til at hånd-
tere stress – og de lærer bedre. Hvis man er meget inaktiv som barn, 
slæber man den dårlige kondition med ind i voksenlivet. Det indebæ-
rer en øget risiko for en række sygdomme senere i livet. 

Forskellige former for fysisk aktivitet 
Vi skelner mellem forskellige former for fysisk aktivitet:
• Generel fysisk aktivitet i dagligdagen 
• Aktiviteter, der har til formål at styrke den motoriske funktion, 

herunder koordination og balance og  fysisk aktivitet, der frem-
mer styrke og kondition.
Fysisk aktivitet skal have forskellige mål på forskellige alderstrin. 

Mens vægten hos førskolebarnet klart skal lægges på at styrke de mo-
toriske funktioner, og mens vægten i præpubertet og pubertet skal 
lægges på aktiviteter, der giver kondition og styrke, så skal der hos 

barnet i de tidlige skoleår lægges vægt både 
på videreudvikling af de motoriske færdighe-
der og på aktiviteter, der vil kunne styrke kon-
dition og styrke.

Barnet er i de første skoleår stadig grov-
motorisk og har stadig behov for at udvikle 
nervesystemet, således at der bliver flere og 
flere færdigheder, der kommer til at ”ligge på 

rygmarven”. De fleste data tyder på, at struktureret fysisk aktivitet 
i denne alder ikke har særlig effekt på konditionen, men forskellige 
former for motion og sport f.eks. skating, rulleskøjteløb, håndbold, 
fodbold, ridning og gymnastik vil styrke de motoriske færdigheder, 
der er nødvendige for, at barnet i præpubertet og pubertet gennem 

Børn i bevægelse

Bente Klarlund Pedersen

- Er du rigtig klog. 
Hvis vi skal løbe rundt som du siger,

så bliver vi forpustede.

To pubertetspiger
 til idrætslærer
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idræt kan opnå kondition og yderligere styrke. Formålet med barnets 
fysiske aktivitet i denne alder er også, at idræt og holdsport bidrager 
til udvikling af sociale færdigheder, selvtillid og glæde.

Når børnene nærmer sig puberteten, behersker de en række mo-
toriske færdigheder som f.eks. at kunne cykle sikkert, spille bold, stå 
på skøjter, stå på skateboard etc. I puberteten og i ungdommen skal 
der fokus på kondition og styrke. Det er vigtigt, at dagligdagen tilret-
telægges, så den indeholder aktiviteter, der sikrer, at pulsen kommer 
op, og at musklerne bliver brugt. Samtidig skal der være masser af 
hverdagsmotion. Knoglernes styrke fastlægges i barndommen, og 
det er især den vægtbærende motion  som hop eller løb, der her er 
vigtig.

I alle aldre er hverdagsmotionen vigtig. Det betyder, at skolebarnet 
så vidt muligt bør bruge kroppen som transportmiddel og indarbejde 
en aktiv livsstil – også i det 
små. Det er en udfordring 
at bryde den onde cirkel, 
hvor forældre kører deres 
børn til skole, fordi de er 
bange for, at børnene bli-
ver kørt ned af de andre 
børns forældre, der kører 
deres børn til skole.

Børn og unges kondition og fysiske aktivitet
Konditallet har været meget stabilt for børn og unge indtil engang i 
90'erne. Herefter ser man for både de 9-årige børn og de 15-årige 
unge et mindre fald i den gennemsnitlige kondition. Den mest mar-
kante ændring er imidlertid en polarisering af konditallet, hvor der i 
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Figur �: Sådan bør den fysiske træning vægtes på forskellige alderstrin:
Motoriske færdigheder – og kondition og styrke.

Bevægelseskultur 
• Hvad man bevæger (hvilke dele af kroppen)
• Hvem man bevæger sig med
• Hvor man bevæger sig
• Hvornår man bevæger sig
• Den betydning bevægelse tillægges

Temahæfte fra Undervisningsministeriet, nr. �0, �00�
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dag tilsyneladende er flere børn og unge med en meget dårlig kon-
dition. Denne polarisering er socialt betinget. Det slår især igennem 
fra 10-12-årsalderen, hvor børn i ressourcesvage familier er mindre 
fysisk aktive end børn i familier med overskud.
 
De dovne børn: Fjernsyn, internet og computerspil
De små bevægelser i hverdagen som f.eks. at stå i stedet for sidde, 
at sidde i stedet for at ligge, at bevæge sig rastløst på stolen, giver 
hverken kondition eller styrke. Disse småbevægelser kan ikke erstat-

te rask gang, cykling, løb, 
jogging, boldspil og anden 
motion eller sport. Ved den 
fysiske udfoldelse produce-
res bl.a. et stof, kaldet mo-
tionsfaktoren1, der har stor 
betydning for både hjer-
nens og musklernes funk-
tion, samtidig med at det 
øger fedtforbrændingen og 
sukkeromsætningen. 

Småbevægelserne og 
den energi, der bruges hertil, NEAT2, er derimod af stor betydning 
for børns vægt. Flere undersøgelser tyder på, at udtalt passiv adfærd, 
f.eks. hos fjernsynskiggere – som kigger mange timer om dagen - på-
virker børns kropsvægt uhensigtsmæssigt.

Fysisk inaktivitet og svær overvægt i barndommen slæbes med 
ind i voksenlivet og giver øget risiko for at dø for tidligt af f.eks. kræft 
og hjertekarsygdom. 

Eksempelvis har mænd, der har været svært overvægtige som 

Forældrene føler
at vejene er farlige for 
deres børn – til fods

Vejene bliver
farligere for 

fodgængere og cyklister

Biltrafikken stiger på 
skoleveje og især ved 

skolerne

Forældrene kører deres 
børn til skole i bil. Derfor 
går og cykler færre børn

                40              50              60
Kondital for 9-årige

1997/98 1985/86

 Figur �: Den ”onde cirkel” omkring børns færden i trafikken
Figur �: Polariseringen i børns konditionsniveau 

Wedderkopp et al. �00�.

Løb ud en tur
– Hvis man er ved at blive lidt søvnig i timerne,

synes vi at man skal have lov til at løbe ud i fem minutter.
Hvis vi får lov til det, bliver vi friske bagefter.

Vi har nogle gange timer på 90 minutter,
og der kunne det være godt at gå ud efter 45 minutter.

Så er det også godt med en vandpause.
Man skal have lov til at få vand, når man føler sig tørstig. 

Daniel Andersen og Eric Frost, 6. klasse
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teenagere 14 gange så høj risiko for at dø af en blodprop i hjernen, 
når de bliver voksne, som mænd, der ikke har været svært overvæg-
tige som teenagere. 

Det er ikke i sig selv usundt at se fjernsyn og surfe på nettet, men 
det tager tiden fra andre aktiviteter. Voksne bør derfor være op-
mærksomme på, om de børn og unge, de har ansvar for, er overdre-
vent fysisk inaktive og forsøge at stimulere dem til mere bevægelse i 
dagligdagen.

Bedre selvsikkerhed og læring
Fysisk aktivitet har positiv effekt på børn og unges selvtillid. Inaktive 
børn opfatter sig selv som mindre glade, mere hjælpeløse, mere træt-
te og mere ensomme end børn, der bevæger sig meget. Fysisk aktive 
børn har en bedre stresstærskel, og børn, der regelmæssigt deltager 
i idrætsaktiviteter eller regelmæssig motion, har bedre koncentra-       
tionsevne og hukommelse. 
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Skolegården – et spændende sted

Skolegården skal tiltrække alle klassetrin på 
skolen. En skolegård med stor variation og flere 
aktivitetsområder kan rumme:
• Gynge-, klatre- og sandlegeområder.
• Volde og grønne områder til gemmeleg eller, 

hvor børn kan være mere private.
• En eller flere boldbaner.
• Asfalterede stier mellem de forskellige baner. 

Her kan man stå på rulleskøjter, skateboard eller 
køre i moon car.

• Når skolegården skal renoveres, skal man tænke 
bredt: Et fællesrum i det fri for alle i det lokale 
miljø.

• Få omdannet skolegården til en idrætslege-
plads, der også er åben uden for skoletiden. En 
idrætslegeplads, der ikke kun tiltrækker børn 
og unge, men mange aldersgrupper. Et om-
råde, der fungerer som legeplads og samtidig 
er et hyggeligt mødested for hele familien. En 
skolegård hvor flere kan benytte faciliteterne og 
er tænkt ind som brugere (f.eks. børnehave og 
SFO). 

www.cancer.dk/motion
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Støt børnene i at være aktive
Mere bevægelse i børns hverdag be-
tyder ikke nødvendigvis, at børnene 
køres til endnu flere aktiviteter, men 
indebærer, at vi anerkender børns 
spontane fysiske aktivitet, at vi aner-
kender deres behov og lyst til bevæ-
gelse – og understøtter den. Polarise-
ringen i børns fysiske aktivitetsniveau 
og kondition er udtryk for, at der er en 
gruppe af børn, der er meget inaktive. 
Ulighed i sundhed starter i barndom-
men, og polarisering i børns fysisk akti-
vitet er en nøglefaktor. Forældre, men 
også skolen og barnets øvrige institu-
tioner, har en særlig opgave i at under-
støtte og udvikle børns motoriske fær-
digheder, kondition og bevidsthed om 
fysisk aktivitet og sundhed. 

Kilder
Pedersen, Bente Klarlund: Børn og Motion, Ar-
nold Busck Nyt Nordisk Forlag 2005a.
Pedersen, Bente Klarlund: Forskning viser, at 
børn, der bevæger sig, lærer mere. FOLKESKO-
LEN NR 14 2005b
Wedderkopp N., Froberg K., Hansen H.S., An-
dersen L.B. Secular trends in physical fitness 
and obesity in Danish 9-year-old girls and boys: 
Odense School Child Study and Danish substu-
dy of the European Youth Heart Study.
Scand J Med Sci Sports. 2004 Jun;14(3):150-5.

Læs mere
Pedersen Klarlund, Bente: ”Det bevægende 
barn” i Akselsen, Käte og Børge Koch (red.): 
Sundhed, udvikling og læring – professionelle 
perspektiver på børn og unges sundhed, Billesø 
& Baltzer 2006 .

www.inflammation-metabolism.dk 
www.meraadet.dk 
www.folkesundhed.dk 

Figur �: Relativ risiko for at blive fed som voksen som følge af 
fedme i alderen � til �� år
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Handlekompetence er noget
man handler sig til

Bjarne Bruun Jensen

Sundhedsundervisning i skolen sigter mod at skabe forandring in-
den for det sundhedsmæssige område. Det er det grundlæggende 
udgangspunkt for denne artikel. Det handlingsorienterede udgangs-
punkt må ikke opfattes sådan, at eleverne manipuleres i sundhedens 
navn. I demokratiske ’settings’, som f.eks. skolen, må sundhedsmæs-
sige forandringer finde sted på baggrund af elevernes egen invol-
vering i beslutninger og handlinger, som igen er et udtryk for deres 
handlekompetence. 

Dermed bliver skolens væsentligste opgave inden for det sund-
hedsmæssige område at udvikle og kvalificere elevernes sundheds-
mæssige handlekompetence. I forlængelse heraf lyder skolens over-
ordnede formål:

”Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne 
udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver 
for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og 
andres sundhed.”                  Undervisningsministeriet �00�, s. ��.

Om selve sundhedsbegrebet fremhæves det videre i ministeriets 
undervisningsvejledning, at sundhedsfremme og sundhedspædago-
gik er en proces, hvor:

”... det dels drejer sig om at styrke livskvaliteten, dels drejer det 
sig om at forebygge sygdom. Såvel livskvalitet som sygdom skal 
relateres til livsstil og levevilkår. Begge dele er nødvendige at 
tage hensyn til både i undervisning og hverdag.”

Undervisningsministeriet �00�, s. ��.
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I den sundhedspædagogiske debat hersker der imidlertid stor ter-
minologisk usikkerhed om brugen af begreber som handling, handle-
kompetence og det positive og brede sundhedsbegreb. De præcise-
res derfor kort i det følgende. 

Handlekompetence og handling
Handlekompetencen drejer sig inden for det sundhedsmæssige om-
råde om børn og unges viden, lyst og evner til at handle i forhold til 
deres egen (og andres) sundhed. Handlekompetencen kan konkreti-
seres som: 
• Indsigt: en bred, positiv og handlingsrettet forståelse af sundhed, 

herunder indsigt i effekter, årsager og forandringsstrategier inden 
for det sundhedsmæssige område.

• Engagement: lyst til at involvere sig i forandringsprocesser i et dy-
namisk samfund.

• Visioner: evne til at kunne gå "bag om" og tænke kreativt og visio-
nært.

• Handleerfaringer: konkrete erfaringer med at indgå individuelt og 
kollektivt i forandringsprocesser og overveje, hvorledes barrierer 
overvindes.

• Kritisk sans: evnen til ikke at tage alle budskaber for pålydende og 
i stedet drage egne konklusioner og tage beslutninger.

(Jensen �000 & Jensen �00�)

Handlekompetence omfatter desuden en række delkomponenter 



��

af mere almen karakter, bl.a. selvtillid, selvværd, samarbejdsevne, 
formuleringsevne, selvtillid m.m.

Centralt i begrebet handlekompetence står handling. Kravet om, 
at elevernes egne handlinger indgår som centrale elementer, får store 
konsekvenser for undervisningen. For at en elevaktivitet kan beteg-
nes som en sundhedsmæssig handling, skal følgende to kriterier være 
opfyldt:
• Eleverne skal selv være med til at beslutte at sætte aktiviteten i 

værk 
• Aktiviteten skal rette sig mod at forandre tingenes tilstand i sund-

hedsfremmende retning.

Mange adfærdsrettede kampagneorienterede aktiviteter, der ret-
ter sig mod at påvirke eleverne i en på forhånd bestemt retning, fal-
der derfor uden for denne definition. Og dét at arbejde med f.eks. at 
undersøge, hvordan rygning eller alkohol påvirker den menneskelige 
organisme, bliver først handlingsorienteret i det øjeblik, eleverne ta-
ger affære for at forandre forholdene på skolen, i klassen eller deres 
egen måde at leve på inden for området rygning.

Handling og adfærdsændring er med andre ord ikke identiske 
størrelser. En adfærdsændring kan i teorien finde sted efter ydre regu-
lering (herunder lovgivning og rammer) eller manipulation. Det kan en 
handling ikke, idet den fordrer, at eleverne tager bevidst stilling som 
baggrund for handlingen. Derfor er elevernes medbestemmelse og 
egne beslutninger helt afgørende i handlingsorienteret undervisning. 
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Eksempler på konkrete handlinger, som elever har udført i projek-
ter under Den Sundhedsfremmende Skole, er bl.a.

• Elever i 5. klasse arbejder med et projekt om, hvad en god sko-
le er, og de enes efter mange diskussioner om, at deres største 
prioritet er mere undervisning om mad og bevægelse. Efter ”for-
handlinger” med skoleinspektøren og kommunen ender deres an-
strengelser med, at de det kommende skoleår får bevilget timer 
til madlavning (efteråret) og idræt og bevægelse (foråret). I eva-
lueringen af projektet viser det sig, at 1) eleverne har øget deres 
engagement i forhold til at handle over for sundhed og 2) lærerne 
overraskes over, hvor mange ideer om at fremme sundhed, som 
deres elever har.

• Elever på en skole udvikler en vision om at etablere en svømmehal 
på skolens grund, da de ikke er tilfredse med de mere konkurren-
ceprægede sportstilbud, der eksisterer i deres lokalsamfund. Ef-
ter flere forsøg ender de med at få et afslag fra kommunen. Imid-
lertid viser evalueringen, at eleverne – på trods af de barrierer de 
har mødt - har styrket deres handlekompetence. Årsagen er bl.a., 
at de undervejs er blevet taget alvorligt af de professionelle de har 
mødt (bl.a. ansatte på kommunen).

• Eleverne i en 3. klasse udvikler og opstiller regler for klassens so-
ciale miljø. Reglerne tages op en gang hvert halve år, og de disku-
teres af eleverne og revideres efterfølgende.

(Jensen, �000)
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Erfaringerne fra Den Sundhedsfremmende Skole viser, at elev-
medbestemmelse, medansvar og handling er tæt knyttet til hinanden. 
Lærerne har i projekterne været opmærksomme på ikke at ’overtage’ 

projektet, men de har hele tiden bygget på 
dialogen med eleverne. Den bagvedliggende 
filosofi er, at hvis eleverne inddrages, så ud-
vikler de et ejerskab. Når eleverne udvikler et 
ejerskab, så er chancen langt større for, at det 
fører til varige ændringer i deres praksis eller 
deres omgivelser.

Handlekompetence og handling er altså 
ikke identiske størrelser, og de bør ikke for-
veksles. En gruppe af børn og unge kan eksem-
pelvis godt besidde handlekompetence inden 
for et givet område. Men får de ikke mulighed 
(’handlerum’) for at bruge deres handlekompe-
tence, resulterer denne kompetence muligvis 
ikke i handling og dermed næppe heller i sund-
hedsmæssig forandring. Skolens og lærernes 

opgave er derfor både at bidrage til, at eleverne udvikler handlekom-
petence og at tilvejebringe det bedst mulige handlerum for eleverne.

Det positive og brede sundhedsbegreb
I undervisningsvejledningen for folkeskolens sundhedsundervisning 
slås der til lyd for at arbejde med et bredt og et positivt sundhedsbe-
greb. Diskussionen om det ’positive’ over for det ’negative’ handler 
om, hvad sundhed er, og hvordan sundhed kan defineres. Stort set 
alle nutidige projekter inden for det sundhedsmæssige område star-
ter med at slå fast, at de bygger på verdenssundhedsorganisationen, 
WHO’s, definition af sundhed. Denne definition, der stammer tilbage 
fra WHO’s start i midten af 40’erne, introducerede ‘velvære-aspek-
tet’ i sundhedsdefinitionen, idet det hed, at: 

“Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og     
socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed.”

(WHO ����, side ��) 

Der gøres her op med en sundhedsdefinition, der udelukkende 
ser sundhed som fravær af (ofte fysisk) sygdom. Med begrebet ‘vel-
være’ peges der i stedet på, hvad der skal være til stede, for at der 
kan tales om sundhed, altså en positiv definition af sundhed. Det er 
dog vigtigt at bemærke, at WHO’s positive definition stadig indehol-
der fravær af sygdom som en dimension ved sundhed. Den positive 
definition er med andre ord mere omfattende end den negative, men 
rummer altså stadig sygdomsaspekter3.

Vi vil gerne fortælle videre
– Det er godt at høre andres ideer.

Vi har hørt rigtig mange ting,
som vi slet ikke har tænkt på.

Vi overvejer at lave et foredrag for
7. klasse for at fortælle,

hvad vi har hørt. Vi vil også gerne
fortælle forældrene om sundhed.

Det vil vi snakke med
skolebestyrelsen om.

Josephine von Bülow og Rüya Koca, 
9. klasse
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'Velvære' defineres subjektivt, og det giver en stor udfordring til 
undervisningen. Først og fremmest kommer målgruppens egne fore-
stillinger om det gode liv i fokus. I undervisningen er man derfor nødt 
til at forholde sig til, at der blandt eleverne trives opfattelser af vel-
være, som ofte går på tværs eller direkte stik imod de sygdomsfore-
byggende råd, megen sundhedsformidling centrerer sig om. Disse 
skal ikke ’fejes ind under gulvtæppet’, men skal gøres til genstand for 
refleksion, undersøgelse og debat.

Spørgsmålet om det 'brede' over for det 'snævre' angår, hvilke om-
råder man inddrager, når man beskriver og analyserer de forhold, der 
påvirker menneskets sundhed. Fokuserer man kun på livsstilsmæs-
sige forhold, arbejder man ud fra et snævert begreb, mens sundheds-
begrebet er bredt, hvis både livsstil og levevilkår indgår i analysen og 
diskussionen. Den brede dimension af sundhedsbegrebet kan bl.a. 
begrundes ud fra den omfattende forskning inden for arbejdsmiljø, 
ydre miljø og socialmedicin. Denne forskning peger på, at både livsstil 
og levevilkår påvirker menneskets sundhed4, og at et snævert fokus 
på livsstil alene ikke muliggør en forståelse af sundhedens fordeling 
og udvikling i vores samfund.

Diskussionen om det ’brede’, det ’snævre’, det ’positive’ og det 
’negative’ kan sammenfattes i firefeltstabellen, hvor sundhedsbegre-
bet anskues ud fra to dimensioner. Den vandrette dimension angår 
forskellen mellem det 'positive' og det 'negative', mens den lodrette 
drejer sig om det 'brede' kontra det 'snævre'. De to begrebspar kan 
kombineres på fire forskellige måder, og figuren illustrerer derfor fire 
forskellige sundhedsbegreber.

Figur �: Fire forskellige
sundhedsbegreber

Negativt
(fravær

af sygdom)

Positivt
(livskvalitet og

fravær af sygdom)

Snævert
(livsstil)

Bredt
(livsstil og
levevilkår)
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Kobling mellem handlekompetence
og det brede og positive sundhedsbegreb
Ser vi på handlekompetencebegrebet og sundhedsbegrebet i sam-
menhæng, tegner der sig nogle interessante perspektiver. F.eks. vil 
det at arbejde med mad ud fra et positivt og bredt sundhedsbegreb 
betyde, at der både sættes fokus på måltidets æstetiske og tidsmæs-
sige rammer, ernæringsmæssige og sociale dimensioner, ligesom der 
også vil indgå spørgsmål om, hvorvidt maden er produceret på bære-
dygtige betingelser.

Et handlingsorienteret perspektiv på mad og måltider vil derfor 
indebære, at eleverne arbejder med, hvordan f.eks. skolens kantine 
kan servere ernæringsrigtig mad i behagelige og lækre omgivelser. 
Og det vil også indgå i deres arbejde, at kantinen serverer mad, der 
produceres under forhold, der ikke ødelægger og belaster natur og 
miljø. Det handlingsorienterede udgangspunkt vil også indebære, at 
eleverne ikke blot udvikler og præsenterer deres ideer, men også at 
de arbejder aktivt på at påvirke ’den virkelige virkelighed’ – i dette 
tilfælde kantinen på deres skole. 
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I 2001 fik alle elever og studerende i Danmark ret til indflydelse på de-
res eget undervisningsmiljø. Det gjorde de gennem undervisnings-
miljøloven.

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle 
offentlige og private uddannelsesinstitutioner udarbejder en skriftlig 
undervisningsmiljøvurdering, UMV, mindst hvert tredje år. Eleverne 
og de studerende er sikret ret til at blive inddraget i arbejdet. 

En anden lovgivning, arbejdsmiljøloven, har i mange år sikret alle 
ansatte en række rettigheder, men uddannelsesstedernes primære 
og største målgruppe har aldrig haft de samme rettigheder. Med un-
dervisningsmiljøloven sikrede et folketingsflertal, at der blev taget et 
første skridt til at ændre denne situation. 

Undervisningsmiljøloven og DCUM
Undervisningsmiljøloven stiller en række krav til den lovpligtige un-
dervisningsmiljøvurdering, UMV:
• En kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æsteti-

ske undervisningsmiljø 
• En beskrivelse af, hvordan status er (på baggrund af kortlægnin-

gens resultater)
• En vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemers omfang 

og vigtighed 
• En handlingsplan, hvoraf det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge 

de konstaterede problemer skal løses 
• UMV’en skal være skriftlig
• UMV’en skal være offentligt tilgængelig og ligge på skolens hjem-

meside.

                  Vurdér miljøet sammen med eleverne

                                Ole Juhl
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Dansk Center for UndervisningsMiljø, DCUM, blev etableret i 
Undervisningsministeriets regi i april 2002 og har blandt andet føl-
gende opgaver:
• Medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Dan-

mark 
• Yde vejledning og rådgivning til elever og studerende samt ud-

dannelsessteder og myndigheder i undervisningsmiljøspørgsmål 
• Understøtte skolers og uddannelsesinstitutioners arbejde med at 

udvikle og forbedre undervisningsmiljøet. 

Demokrati i praksis
Et godt undervisningsmiljø og demokrati følges ad. En skole med en 
demokratisk adfærd er også en skole, som sikrer eleverne og de stu-
derende indflydelse på undervisningsmiljøet og sikrer, at eleverne 
føler sig inkluderet, respekterede og ligeværdige. 
Men ikke alle skoler inddrager eleverne i det lovpligtige arbejde med 
undervisningsmiljøet. Det står i skærende kontrast til skolens formål 
med at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettighe-
der og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, som der tales om 
i folkeskolelovens § 1, stk. 3.

Hvis skolen ikke medtænker eleverne i skolens udvikling og gi-
ver dem mulighed for at blive en del af en demokratisk proces, så er 

De svage

De svage
Som altid bliver tilbage
De svage
Som ingen ser
Kun når andre
Af dem ler
De svage
Som ingen rigtig kender
De svage - dem uden venner

Men er det ikke de svage
Der er de stærke?
Selvom det kan være svært
At mærke
Og hvem mon det er
Der gør en svag?
Det må da være 
En svag der står bag

Thomas Svennesen, �. klasse

Mærk efter
Vi må spørge os selv: Hvad er det, der gør, at kroppen kan lide at 
være et sted? og hvad er det, der gør, at vi emotionelt kan lide at 
være et sted? Lad os finde svarene på de spørgsmål. Og så for-
søge at indrette skolen og klasselokalerne efter svarene.

Skuespiller Jens Arentzen
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skolen ikke med til at opfostre 
fremtidens demokratiske med-
borgere og gøre dem til hand-
lekraftige aktører i deres eget 
liv og i samfundslivet. Eleverne 
skal være aktive medspillere og 
ligeværdige parter i skolens so-
ciale liv, og deres holdninger og 
synspunkter skal respekteres – 
også når de ikke lige passer ind 
i vanetænkningen på skolen. 
Arbejdet med undervisnings-
miljøet er en enestående mu-
lighed for at præsentere elever 
og studerende for demokrati i 
praksis. En proces, hvor de kan 

opnå forbedringer gennem demokratiske processer, opleve at deres 
mening og viden tæller - og at demokrati ikke betyder, at man altid får 
sin vilje.

Eleverne er eksperter
Eleverne kender elevtoiletterne bedst. De ved også, om der er et 
problem med mobning, og de kender til, hvordan den enkelte lærers 
undervisning fungerer. Elevernes ønsker og krav handler ofte om 

Frikvartersåbent
– Vi laver ikke en skid i pauserne,

og vi er trætte af, at nogle af drengene laver 
stinkbomber, det er virkelig irriterende.

Nu vil vi gøre noget ved det.
– Vi har fået åbnet for musiklokalet i
frikvartererne, og det fungerer godt
med at eleverne tager ansvar for det.

Derfor tror vi også, at det kan lade sig gøre
med gymnastiksalen og andre rum på skolerne.

Aysel Gøz, 8. klasse,
Mads Kofoed og Thomas Smith Sørensen,

9. klasse
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det psykiske undervisningsmiljø. De vil have en mobbefri skole med 
tryghed, sammenhold, medbestemmelse, ro i klassen, respekt for 
hinanden og en god omgangstone. Erfaringerne viser, at skoler har 
stor gavn og glæde af at indføre elevmægling og konflikthåndtering. 
Elever og studerende vil faktisk have mere fokus på mange af de vær-
dier, som vi som samfund og skole også synes er grundlæggende for 
et demokrati. Lytter vi til eleverne og de studerende, efterspørger de 
hjælp til at højne demokratiet på skolen. 

Hvis man virkelig vil have et undervisningsmiljø, som eleverne kal-
der godt, skal man selvfølgelig lytte til eleverne selv. Undervisnings-
miljøloven ligger lige til højrebenet, når elevernes medindflydelse og 
skolens demokratiske værdier tages alvorligt! Det er oplagt at ind-
drage skolens bestyrelse i arbejdet med undervisningsmiljøet på den 
enkelte skole.

Læs mere
www.dcum.dk 
DCUM 2006: Er du med mod mobning - �� veje til bedre trivsel. En metodehåndbog, 
som med helt konkrete ideer formidler metoder til forebyggelse og bekæmpelse af 
mobning. Bog, udsendt til alle skoler.

DCUM 2006: Elevmæglerne – en dokumentarfilm om konflikter og elevmægling i 
grundskolen. Filmen dokumenterer elevmægling som initiativ og udviklingsproces i 
arbejdet med en konstruktiv tilgang til konflikter i skolelivet, herunder en aktiv brug af 
eleverne som en ressource. Film.

DCUM 2004: Ha’ det godt i skolen. Er et undervisningsforløb til 5.- 8. klasse. Ma-
terialet sætter elever og lærere i stand til sammen at forbedre undervisningsmiljøet 
gennem et forløb, der er udviklet på baggrund af metoden: Appreciative Inquiry (an-
erkendende vinkel). Bøger, lærerguide og elevguide.

DCUM 2003: Æstetik Ja tak! Elever og studerende har ret til et godt æstetisk under-
visningsmiljø. Det står der i undervisningsmiljøloven. Men hvad vil det sige: "Et godt 
æstetisk undervisningsmiljø?" Det har vi undersøgt og gjort os nogle tanker om. Der 
findes ikke noget entydigt svar, men denne bog giver en række bud på, hvad det kan 
være. Bog.

DCUM 2004: Udemiljø til leg og Undervisning. Skolens udemiljø er et væsentligt 
element i undervisningsmiljøet. I denne publikation anlægges et bredt perspektiv på 
skolens udemiljø i relation til leg og undervisning. Elektronisk publikation.

Mobbemiljø
Der er mere mobning i triste, asfalterede skolegårde end i velind-
rettede, udfordrende og varierede udeområder.
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Frisk luft i klasseværelset, ro i timen og rene toiletter. Det er nogle af 
de ingredienser, der gør, at eleverne bedre kan lære noget. Spørger 
man, hvilke sundhedsproblemer, børn har i dag, så vil de fleste nok 
nævne overvægt, dårlig kondi eller usunde madvaner. Derimod er der 
nok ikke mange, der vil nævne ulækre toiletforhold eller et dårligt un-
dervisningsmiljø. Men de fysiske omgivelser kan også gøre børn syge.        

                        Lotte Bælum

Et godt fysisk miljø 
Udendørs:
• En god og inspirerende legeplads
• Skygge mod solen
• Adgang til at få frisk drikkevand 
• En sikker vej til skole 
• Så lidt luftforurening og trafikstøj som muligt

Indendørs: 
• En passende temperatur
• Frisk luft 
• Godt med lys
• Ikke for meget støj 
• Lokaler uden meget støv
• Mulighed for, at eleverne kan sidde godt
 og i forskellige arbejdsstillinger i løbet af dagen. 
• En god hygiejne på toiletterne.
• Let adgang til håndvaske

Sundhedsstyrelsen
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Derfor skal der sættes fokus på, at skolens miljø både påvirker elever-
nes sundhed, trivsel og læring.

Både ude og inde
Første gang der kom fokus på, at børn har ret til et godt arbejdsmiljø, 
var, da loven om undervisningsmiljø blev vedtaget i 2001. Men der er 
stadig langt igen, før børn har lige så gode fysiske forhold på skolen, 
som voksne har det på deres arbejdspladser. 

Sunde børn lærer bedst
Toiletforholdene er et af de fysiske forhold, som ofte halter på sko-
lerne – og det har konsekvenser for læringen. 

"Det er klart, at man ikke kan sidde og koncentrere sig om tyske 
verber, hvis man sidder og holder sig, fordi man ikke vil ud på toilet-
tet", siger centerleder Ole Juhl fra Dansk Center for Undervisnings-
miljø (DCUM). Ole Juhl har hørt om mange eksempler på dårlige 
toiletforhold. Han nævner døre, der ikke kan låses, for få toiletter til 
antallet af elever og mangel på varmt vand som nogle af problemerne. 
Dårlige toiletforhold på skolen bliver også nævnt af eleverne i DCUMs 
elevundersøgelse ”Termometret” (DCUM 2006). Her angiver 46 % af 
eleverne, at de synes, toiletforholdene på skolen ikke er i orden. Hvis 
eleverne holder sig i stedet for at gå på toilettet, kan det give blære-
betændelse, inkontinens og ondt i maven.

Sammenhængen mellem det fysiske miljø og indsatsen i timerne 
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er også blevet undersøgt af lektor Pawel Wargocki fra Danmarks Tek-
niske Universitet. Han har undersøgt, hvilken betydning indeklimaet 
har på elevers præstationsevne. Et af de mest markante resultater af 
undersøgelsen var, at børnenes opgaveløsning var 10-20 % bedre, når 
der var frisk luft og en passende temperatur i klasseværelset. På den 
baggrund mener Pawel Wargocki, at indeklimaet i klasseværelser bør 
være meget bedre. "Standarderne for bl.a. ventilation i klasseværel-
ser bør være lige så gode som på kontorer hos voksne. For det første 
påvirker det børns indlæring negativt, hvis indeklimaet er dårligt, og 
for det andet påvirker et dårligt indeklima også lærernes undervisning 
i en negativ retning", siger Pawel Wargocki. 

Vær opmærksom på symptomerne
Lærere og forældre skal være opmærksomme på, om der er problemer 
med elevernes undervisningsmiljø. Symptomerne er hovedpine, irri-
terede slimhinder eller svimmelhed. Eleverne kan også være rastløse 
og ukoncentrerede. Desuden kan elever, der har astma eller allergi, få 
en forværring i deres sygdom, hvis indeklimaet ikke er i orden. 

I undersøgelsen ��-��-åriges livsstil og sundhedsvaner svarer ele-
verne på, hvordan de oplever nogle af forholdene i klasseværelset 
(Sundhedsstyrelsen, 2007)
 
Figur �: Oplever du, at der er for meget larm og støj i timerne?

 Ja, meget ofte  13 %
 Ja, ofte  40 %
 Ja, men kun sjældent  37 %
 Nej, stort set aldrig  10 %
 Total  100%

Over halvdelen af alle 11-15-årige oplever ofte - eller meget ofte - at 
der er for meget larm og støj i timerne.

Figur �: Oplever du, at der er dårlig luft i klasseværelset? - sammenholdt med alder

 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år Total
Ja, meget ofte 5 % 9 % 9 % 12 % 23 % 13 %
Ja, ofte 18 % 20 % 22 % 25 % 27 % 23 %
Ja, men kun sjældent 34 % 33 % 38 % 37 % 31 % 34 %
Nej, stort set aldrig 43 % 38 % 31 % 27 % 19 % 30 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Der er en signifikant sammenhæng mellem alder, og hvorvidt man 
oplever, at der er dårlig luft i klasseværelset. Jo ældre man er, desto 
oftere oplever man at der er dårlig luft i klasseværelset.
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Figur �: Oplever du, at der er dårlig luft i klasseværelset? - sammenholdt med køn

 Drenge Piger Total
  Ja, meget ofte 12 % 14 % 13 %
  Ja, ofte 20 % 26 % 23 %
  Ja, men kun sjældent 35 % 34 % 34 %
  Nej, stort set aldrig 33 % 27 % 30 %
 100 % 100 % 100 %

Piger i 11-15-årsalderen oplever signifikant oftere, at der er dårlig luft 
i klasseværelset end drenge i samme alder.

Skab et godt fysisk miljø i klasseværelset – med enkle midler
Der skal luftes ud efter hver time: Hvis der bliver luftet ud i hvert fri-
kvarter og gerne hyppigere, bliver den gamle luft erstattet af frisk luft 
med mere ilt. Det mindsker hovedpine hos eleverne. Temperaturen i 
lokalet skal være 20-22 grader. 

Mulighederne i rummet skal bruges: Børnene kan medbringe en skrå-
pude til at sidde på, så de sidder godt på stolene. Man kan hjælpe 
dem til at sidde på flere måder ved at veksle mellem enkeltarbejde og 
gruppearbejde. 

Klasseværelset skal være frit for støv og snavs: Sætter børnene deres 
overtøj og sko udenfor og bruger hjemmesko i stedet, skaber det ge-
nerelt et bedre miljø i klasseværelset. Samtidig kan det mindske an-
fald af astma og allergi hos børn. 

Støjen skal dæmpes så meget som muligt: Støj kan dæmpes ved at 
sætte dupper under stolene, bruge hjemmesko i klassen, og ved at 
snakke med eleverne om, hvad de kan gøre for ikke at støje. Mindre 
støj gør, at eleverne bedre kan koncentrere sig og lære noget.

Undervisningsmiljøet kan forbedres både med små og store tiltag. Et 
godt miljø gør, at eleverne trives bedre og får mere overskud til at 
lære - og lærerne får samtidig et langt bedre arbejds- og undervis-
ningsmiljø. 

Kilder 
Sundhedsstyrelsen (2007): 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner. 
DCUM (2006): Termometret 

Læs mere
www.sst.dk
www.dcum.dk
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Hvert år mister over 4.000 danske børn og unge deres far eller mor 
på grund af dødsfald. Hertil kommer andre dødsfald – eksempelvis 
blandt skolens elever. I hver eneste skoleklasse vil der - statistisk set - 
være et barn, som mister en forælder, inden barnet går ud af 9. klasse. 
Derfor er det nødvendigt, at man på skolen og institutionen forholder 
sig til problematikken, før den er aktuel. 

De fleste voksne har prøvet at stå over for et barn, der er ramt af 
tab og sorg - og så mangle ord. Det kan være et barn, der har mistet en 
mor, en far, en bror, en søster eller en anden nærtstående pårørende, 
ven eller veninde. 

Det er smerteligt let at genkalde sig, hvor svært det var at få star-
tet samtalen. Måske kom samtalen aldrig i gang, fordi du som vok-

sen blev berørt af barnets urimelige situation, 
eller fordi du i den kærligste mening ønskede 
at beskytte barnet ved ikke at konfrontere det 
med den barske virkelighed. Desværre kommer 
mange af disse dybt nødvendige samtaler aldrig 
i gang.

Det er og bliver et voksent ansvar at bryde 
isen og turde lidt mere end tavsheden. Det gæl-
der om at snakke med børnene, at lytte til dem, 
at turde spørge ind til, hvad der er sket, og hvad 
de tænker og føler om det. Det vil hjælpe barnet 
væk fra følelsen af tavshed og isolation. 

… og i skolen - der var
ikke én lærer, som sagde noget. 

Jeg kunne mærke at de 
i klassen havde aftalt ikke at 

nævne ordet “mor”.
Det gjorde det hele meget værre. 

De andre børn var søde
- kom og gav mig viskelæder 

- men jeg følte, at det nærmest
var pinligt; kammeraterne

vidste ikke, om de turde snakke 
med mig, eller om de skulle

se den anden vej.

Når børn bliver ramt af sorg

                              Per Bøge
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Tavsheden er grusom
Vælger vi alligevel i den kærligste mening – eller måske på grund af 
vores egen usikkerhed - tavsheden, kan det få fatale følger for barnets 
mulighed for at udvikle sig sundt - både personlig, fagligt og socialt. 

En rigtig voksen er én, man kan stole på
Den væsentligste forudsætning for at børn kommer igennem sorgen 
som ”hele mennesker er”, at de nære voksne er rustet til at støtte 
disse børn.

Man har flere gange spurgt børn, hvad den vigtigste egenskab 
ved en voksen er. Børnene svarer som med en mund: ”En voksen er 
én, man kan stole på”. Altså en, der siger sandheden og er parat til at 
lægge øre til min triste historie og lære min situation at kende. Én, der 
ikke lyver eller fortrænger. Netop i forbindelse med børn i sorg kan 
den voksnes egne personlige relationer, erfaringer og usikkerhed be-
tyde, at man bevidst eller ubevidst undgår at komme for tæt på.   

Som professionel har man et ansvar over for et barn i sorg. Det 
er den voksne, som skal give sig til kende og tilbyde nærværet – eller 
samtalen. Ofte skal vi give os til kende flere gange, før barnet er helt 
sikker på, at vi mener det, når vi siger, at vi gerne vil høre dets triste 
historie og dele dets smerte. 

Sorg er ikke en sygdom – men et vilkår
Det er aldrig en let opgave at hjælpe et barn til at kunne leve videre på 
trods af tabet af en far eller mor. Det kræver ofte både forberedelse, 
ressourcer og overskud. Sorg ikke er en sygdom, men et ualmindeligt 
barskt livsvilkår. Derfor er det en tilstand, vi gennem vore handlinger 
kan være med til at påvirke og på sigt ændre.

Det knapt så trygge hjem
Forældre, der oplever at deres ægtefælle ellers samlever rammes 
af en livstruende sygdom eller dør, magter ikke deres børn på den 
måde, de ellers kunne og gerne vil. De er ofte ude af stand til at dele 
følelser, fordi de samtidig skal 
kæmpe med deres egen kri-
se, sorgen og de stressende 
forandringer. Konsekvensen 
er, at hjemmet ikke længere 
nødvendigvis er det rare-
ste sted at være for børnene 
– den sikre base, det tidligere 
har været. Derfor er de dybt 
afhængige af, at institutio-
nen og skolen påtager sig et 
ansvar og tør tale åbent med 

Folk har så travlt med
deres hverdag – med at den skal være 

som den plejer.
– Men hos os plejer far ikke

at være død... og vores nye hverdag
kører ikke bare på skinner igen.

Det er utrolig hårdt,
og det gør forfærdelig ondt.
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børnene om alt det forfærdelige, samtidig med at skolen måske for en 
periode tilbyder sig som det sikre grundlag for eleven. Den er trods alt 
nogenlunde som den plejer at være. 

Hjælp til lærere og pædagoger – Projekt OmSorg
I projekt OmSorg har Kræftens Bekæmpelse siden 1995 søgt at in-
spirere og støtte lærere og pædagoger til at kunne varetage denne 
svære opgave. Indsatsen skal bygge på praksis og være nært knyt-
tet til den hverdag, som lærere, pædagoger og elever sammen er i. 
Derfor er undervisningsmaterialer en hovedhjørnesten, materialer 
der kan inddrages direkte i undervisningen. Andre indsatsområder er 
kurser, foredrag, konferencer, rådgivning, inspiration til oprettelse af 
sorggrupper for børn og unge samt politisk arbejde.

Handleplanen - et centralt værktøj
Jo mere forpligtede (og rustede) de ansatte på den enkelte institution 
føler sig over for opgaven, jo bedre hjælp yder de til børnene. Det 



��



��

viser al vores erfaring. Derfor har vi i hele forløbet lagt stor energi i at 
få skolerne - og i de senere år også daginstitutionerne - til at etablere 
handleplaner for deres møde med børn i sorg. 

En nedskrevet OmSorg-handleplan forpligter enkelt og oversku-
eligt de ansatte til sammen at handle, når børn rammes af sorg, oftest 
i forbindelse med dødsfald i familien. Samtidig giver den et holde-
punkt for den eller de lærere, der pludselig står i en uvant og usikker 
situation. En handleplan er ikke ’på plads’ en gang for alle. Den skal 
løbende tages op, kigges efter og måske justeres. Handleplanen er 
grundstenen for den fremtidige indsats. Med den har man et redskab, 
den dag endnu et barn bliver ramt af sorg. 

Sorggrupper
Skolen kan også formidle kontakt til en af de sorggrupper, som efter-
hånden findes landet over organiseret under Kræftens Bekæmpelse, 
Børns Vilkår, Unge og Sorg, Egmont Fonden eller frivillige ildsjæle. 
Her kan børn møde andre børn i samme situation og gennem samtale 
og aktiv lytning - superviseret af en eller flere voksne - få mod på livet 
igen. 

Tal med barnet
Det er svære – ofte urimelige – vilkår, børn udsættes for, når de ram-
mes af sorg. I disse belastede situationer er tale fra ansvarlige voksne 
altid guld. Man kunne fristes til at tilføje: Så tal, før du tænker - ellers 
får du det måske aldrig gjort! 

Læs og se mere
Dyregrov, Atle (2007): Sorg hos børn - en håndbog for voksne. Dansk psykologisk 
Forlag
Knudsen, Lise (2002): ”Traumatisering og sorg” i Bruun & Knudsen (red.): Moderne 
psykologitemaer, Billesø & Baltzer
Kræftens Bekæmpelse: 

OmSorg (diverse undervisningsmateriale, se hjemmeside)
Når børn mister (DR-temaserie 2002, dvd)

Det danske Filminstitut: Børn og sorg - Når børn mister (undervisningstema med for-
skellige film). 

www.cancer.dk/omsorg
www.cancer.dk/sorggrupper
www.dfi.dk
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            Sol i skolen

                                                                             Helle Fritze
                                                                             og Karin Mejding

Det er dejligt at komme udenfor og lege, når solen skinner. Solens lys 
giver godt humør og D-vitamin til knoglerne. Men solen giver også 
farlig uv-stråling. Solskader og skoldninger i barndommen øger risi-
koen for at få kræft i huden senere i livet. I Danmark er kræft i huden 
nu den hyppigste kræftform. Det skyldes, at vi ikke beskytter os godt 
nok, når solen stråler fra en klar sommerhimmel.

Skygge og solcreme i skoletiden
Især børn i indskolingsklasserne er udsatte, når de får fri midt på da-
gen, hvor uv-strålingen er højest. Det er godt at få frisk luft og motion 
efter skoletid, men beskyt børnene ved at sikre skygge på legeplad-
sen og over borde og bænke.

Sørg også for at have let tilgængelig solcreme til rådighed på sko-
len. Vedtag en procedure for, hvem der har ansvar for, at børnene 
bliver smurt på dage, hvor uv-indekset er højt, og der skal leges uden-
dørs i mange timer.

Uv-indeks 3 eller derover
Hver dag udarbejder Danmarks Meteorologiske Institut et 
uv-varsel, en dagsaktuel prognose for den gennemsnitlige 
mængde af uv-stråling i Danmark. Det er en slags barometer, 
som fortæller, hvornår man skal passe på i solen. Når der vars-
les et uv-indeks på 3 eller derover, skal man beskytte sig mod 
solens farlige stråler. Man kan tegne et sms- eller mailabon-
nement og få det daglige uv-varsel tilsendt.

www.skrunedforsolen.dk 
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Halvdelen af dagens uv-stråling falder mellem klokken 12 og 15, 
især i perioden fra april til september. Derfor skal skole og SFO være 
særligt opmærksom på børn og personale midt på dagen. Det hand-
ler om at indrette skolegården fornuftigt, så der er skyggemuligheder. 
Og det handler om at planlægge udendørs aktiviteter på andre tids-
punkter. Større udendørsaktiviteter som sportsdage og ekskursioner 
kan med fordel lægges tidligt på dagen eller sent på eftermiddagen.

Skolens solpolitik - se et forslag
Det er vigtigt, at skolen vedtager en solpolitik, så der er klare adfærds-
regler, når børnene kommer fra klassen og ud i solen. På hjemmesi-
den www.skrunedforsolen.dk kan man finde et vejledende forslag til 
en solpolitik. Dette forslag kan skolebestyrelsen behandle - og evt. 
tilpasse yderligere med henblik på de lokale forhold.

Baggrund
I dag udvikler én ud af 12 danskere hudkræft i løbet af deres liv. Gen-
nem de seneste 30 år er antallet af tilfælde tredoblet. Kræft i huden 
er den kræftform i Danmark, der er i hurtigst stigning. Det gode er, 
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at den kan forebygges med enkle midler, og her kan skolen spille en 
vigtig rolle. 75.000 danskere lever hver dag med kræft i huden. Men 
det er kun toppen af isbjerget, da mange tilfælde ikke registreres.

Kilder og læs mere
www.skrunedforsolen.dk

En konsekvent indsats i staten Victoria i Australien viser, at be-
folkningens solvaner og -holdninger kan ændres. Som følge af 
en lang række målrettede tiltag er mange års stigning af hud-
kræfttilfælde nu bremset: Der ses færre tilfælde af kræft i hu-
den, og samtidig spares der penge og menneskelige lidelser. 
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Når skole og forældre arbejder sammen om elevernes sundhed, har 
begge parter det samme mål: Sunde børn.  Det er af betydning for 
den enkelte såvel som for samfundet. Sunde børn er et mål i sig selv, 
men meget tyder også på, at sundheden har afgørende betydning for 
elevernes læring.

Primært er det skolens opgave at undervise og forældrenes op-
gave at opdrage. Men det kan ikke deles så skarpt op. En del er fælles 
opgaver, som skole og hjem må arbejde sammen om. Det gælder bar-
nets sundhed, og sundheden er ulige fordelt. Hvis skolen skal være 
med til at bryde uligheden, har skolebestyrelse og lærere en stor op-
gave i at nå alle forældre og alle børn. 

Samarbejdet om den enkelte elev
FL § 18

Samarbejdet om
den enkelte klasse

FL § 18

Skole-
bestyrelsen

Figur �: Lærerens samarbejde med forældrene på forskellige niveauer

Forældre og skole
samme mål

Solveig Gaarsmand
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Skolebestyrelsen
Skolens øverste organ er bestyrelsen. Den er et vigtigt forum – også 
når der skal sættes fokus på sundhed, som alle skolens parter bør in-
volveres i og føle ejerskab til. Skolebestyrelsen kan vælge sundhed 
som en del af skolens værdigrundlag, og den kan også beslutte, at 
den skal være indsatsområde. Skolebestyrelsen skal vedtage ordens-
regler, principper og måske en særlig sundhedspolitik. 

Gennem ordensregler kan skolen f.eks. beslutte, at de ældste ele-
ver ikke må forlade skolens område i frikvarteret for at undgå, at de 
går til en kiosk eller bager og køber slik, cola og kage. Samtidig kan 
skolen forbyde slik, chips og cola på skolen, og den kan ved hjælp af 
udeordninger i frikvartererne lægge op til, at eleverne kommer ud og 
bevæger sig osv. 

• Regler, forbud og påbud gør det ikke alene
Forbedringer opnås ikke alene gennem løftede pegefingre og for-
mynderi. Skolebestyrelsen, skolen og forældrene skal i samarbejde 
støtte elevernes sunde valg. Det sker ikke ved regler, forbud og på-
bud alene, men gennem dialog mellem parterne.

Sundheden kan fremmes ved at sætte fokus på skoledagens op-
bygning. Hvor lange skal frikvartererne være, for at børnene kan spise 
deres mad roligt? Hvilke forhold er der i skolegården, når de skal ud at 
røre sig efter spisepausen? Det kan også handle om, at der skal være 
adgang til koldt vand i nærheden af legepladsen og klasseværelserne, 
eller bestyrelsen kan være med til at indføre frugt- og madordning på 
skolen.  

Skolebestyrelsens rolle er altså gennem principper for skole-hjem-
samarbejde at involvere forældrene bredt i arbejdet med sundhed og 
bl.a. gøre det til en naturlig del af temaerne på bestyrelsesmøder, mø-
der i pædagogisk sammenhæng og til forældremøder.  

• Informationsniveau og samarbejde
Informationsniveauet i forhold til forældrene er også skolebestyrel-
sens ansvar. Den kan udarbejde materialer og lægge ideer og links 
på hjemmesiden om sundhed på skolen - lige fra trivselshandleplan 

Madpakker – et forældreansvar
Skolen har nedfældet principper for madpakker… Det er foræl-
drenes ansvar at sørge for, at eleverne har en god og spændende 
madpakke med i skole, som de har lyst til at spise.
Skolen har stillet køleskabe op, for at drikkevarer kan være kolde 
og madpakkerne friske og afkølede.

Kværs skole
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til madpakkeideer. Bestyrelsen kan også lægge op til, at lærerne sam-
men med klasserådene inviterer til inspirationsaftner om madpakke 
og kost generelt – hvor man evt. holder ’spis sammen’-aftener og 
hygger sig med mad, som forældre og børn har tilberedt sammen.

Samarbejdet om den enkelte klasse 
I dette samarbejde indgår klassens elever, forældrene og lærer-

teamet. 
Selve sundhedsundervisningen kan læreren med fordel orientere 

forældrene om gennem årsplaner og elevplaner, så de har mulighed 
for at tale med deres børn og bakke op om sundheden hjemme. 

Ud over samarbejdet med skolebestyrelsen møder læreren foræl-

Slik- og og snackfri skole
Ordningen er indført i samarbejde med forældre og elever.
Hvis børn har slik med, bliver det inddraget, og først udleveret 
når børnene skal hjem.
For at støtte sælger skolen så billige sunde madpakker, at sulten 
ikke behøver at drive børnene ud til bager- og slikbutikker.

Midtbyskolen i Horsens
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drene gennem samarbejdet i klasserådet og med de enkelte forældre. 
På forældremøder kan man drøfte emner, som har med sundheden at 
gøre. Det kan handle om, hvad det betyder for undervisningsmiljøet, 
at børnene cykler eller går til skole, så de ikke ender som ”bagsæde-
børn”. Det er også vigtigt at få forældrenes opbakning til at cykle med 
børnene på ekskursioner – og at cyklerne er i orden hjemmefra, og at 
man naturligvis husker cykelhjelmen på ture med skolen. På forældre-
møderne bør oplæg være korte, så der er tid til diskussion bagefter. 
Det er vigtigt for et ligeværdigt samarbejde og for at få forældrene til 
at føle ejerforhold til de aftaler, der bliver truffet.

Læreren kan lægge op til diskussion ud fra undervisningsmate-
riale, et fælles oplæg af en forælder, sundhedsplejerske, diætist el-
ler idrætslærer, eller forældrene kan opfordres til at læse artikler om 
sundhed forud for et møde. Man kan også ofte finde dagsaktuelle 
artikler eller overskrifter, som kan danne udgangspunkt for diskus-
sionen. Det er en god idé at gøre forældremøder og arrangementer 
aktive i stedet for passive. Forældre har det ligesom børnene: Det er 
den, som er aktiv, der lærer!

• Undervisning og dagligdag i klassen 
Læreren skal tage hånd om sundheden på to måder. Dels gennem 
selve undervisningen, dels ved at bruge de muligheder, der er i dag-
ligdagen for at støtte sundhed og læring. Det gælder både i og uden 
for timerne – i hele skolens praksis. Begge dele skal indgå i forældre-
samarbejdet, ved arbejdet i klasserådet og ved skole-hjem-samtaler 
om de enkelte børn. Den enkelte lærer bør handle i overensstem-
melse med skolebestyrelsens beslutninger. 

• Forældrenes ansvar og muligheder
Forældrenes har forskellige muligheder for at samarbejde med skolen 
og hermed involvere sig i elevernes sundhed. De kan deltage i sko-
lebestyrelsens arbejde, være aktive i klasserådet, eller de kan som 
”menige forældre” være aktive i forhold til den enkelte klasse - og na-
turligvis omkring det enkelte barn. 

Folkeskoleloven og Undervisningsmiljøloven præciserer skolens 
forpligtelse til at samarbejde med forældrene. 

Vandværket giver det kolde vand
Sdr. Bjert Centralskole har fået tre drikkevandsfontæner. Det er 
sket med støtte fra Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk. Den nødvendi-
ge investering på ca. 45.000 kr. er bevilget af vandværket som en 
gave til skolens elever og personale. Det er elevrådet på skolen, 
som har haft drikkevandsfontænerne på ønskesedlen.
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Samarbejdet om den enkelte elev
Eleverne er eksperterne i deres egen sundhed – og de skal involveres. 
Eleverne bør som en naturlig ting medinddrages i skolens overvejel-
ser og beslutninger om f.eks. madordninger, udemiljø, psykisk miljø 
og læringsmiljø. Formelt er de repræsenteret gennem elevrådet, der 
også er repræsenteret i bestyrelsen, men elevdemokratiet i den en-
kelte klasse i hverdagen er mindst lige så vigtigt. Elevernes deltagelse 
er afhængig af, hvilke rammer og muligheder der gives fra skolebesty-
relsens, lærernes og forældrenes side. En folkeskole skal være præget 
af åndsfrihed og demokrati, det gælder også skolens organisering og 
herunder spørgsmål om elevernes sundhed.

• Det er sjovt at være aktive sammen
Forældrene kan sammen med elever og lærere arrangere ture, hvor 
der bevidst er planlagt mange aktiviteter. Forældrene kan deltage 
aktivt i orienteringsløb, i hjemkundskab og fællesspisningsarrange-
menter, og er der blandt forældrene ressourcer til det, kan de også 
bidrage – f.eks. som gæstelærere - inden for et specifikt idræts- eller 
sundhedsområde. 

• Hvis der er problemer – samarbejde om enkelte børn
Hvis der er problemer med sundhed om et enkelt barn, må læreren 
vise empati og professionalitet i kommunikationen med forældrene. 
Det er vigtigt, at såvel barnet som forældrene føler sig hørt, hvis de 
kommer til læreren med problemer i forhold til et barns sundhed, 
f.eks. om barnets trivsel. 

Det kan også blive nødvendigt for en lærer at gøre forældre eller 
en elev opmærksom på, at barnets sundhed er truet. Det kan være et 
vanskeligt og tabubelagt område, som der er god grund til at sætte 
sig mere ind i eller opsøge yderligere assistance til. Her kan det være 
nyttigt at få andre på banen, f.eks. sundhedsplejerske, skolens AKT 
medarbejder eller PPR. 

Skolen skal nå alle børn
Sundhed har social slagside. Hvis skolen skal være med til at bryde 
uligheden, har skolens medarbejdere en stor opgave i at samarbejde 
med alle forældre og alle børn.  

Læs mere
Gaarsmand, Solveig: Til folkeskolen med kærlig-kritisk hilsen. Om skole-hjem samar-
bejdet. Kroghs forlag 2002. 

www.skole-samfund.dk – Tema om sundhed
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Den opfattelse, man har af sundhed, har indflydelse på, hvordan man 
kan tænke sundheden ind i skolens fag og hverdag. Med udgangs-
punkt i det brede og positive sundhedsbegreb belyser denne artikel, 
hvordan man kan inddrage sundhed i skolens undervisning og hver-
dag som led i elevernes lærings- og dannelsesproces. Det brede og 
positive sundhedsbegreb lægger op til en varieret undervisning, der 
til dels fokuserer på reel viden og sygdomsforebyggelse; men i sær-
deleshed fokuserer på, at eleverne  lærer at ”tage kritisk stilling og ud-
vikler deres handleevne, så de kan opnå forandring i egen og andres 
sundhed” (Undervisningsministeriet 2005, side 11)5.

Obligatoriske emner
Sundhed er et blandt flere obligatoriske emner, der ikke har et fastlagt 
timetal. Undervisningen skal gennem hele skoleforløbet indgå i de 

obligatoriske fags timetal i tværfag-
lige og faglige forløb. Skolens leder 
træffer beslutning om, inden for 
hvilke fag det obligatoriske emne 
skal tilgodeses, eller om det skal til-
lægges klasselæreren som en del af 
undervisningen i klassens tid. 

Oftest vil det være klasselære-
ren, der koordinerer undervisnin-
gen i de obligatoriske emner. Der-
med bliver klasselæreren ansvarlig 

for, at der er kontinuitet i undervisningen, og at de obligatoriske em-
ner tilgodeses som selvstændige emner eller i tværfaglige forløb.

Sundhed i fagene og til hverdag

                                 Birthe Nielsen

– To timer idræt om ugen er ikke nok.
Det skal være minimum to gange

to timer om ugen. Det er godt at få brændt
noget krudt af, og det styrker venskaber,
når man leger og spiller boldspil sammen.

Så er det bare en bonus
at det også er sundt.

Victor Poulsen, 7. klasse
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Sundhedsundervisning indgår naturligt i mange fag
Målsætningen om at udvikle elevernes kritiske stillingtagen og hand-
leevne giver sundhedstemaerne et bredere perspektiv og gør det 
nødvendigt at tage udgangspunkt i emner, der er relevante for ele-
verne. 

Mange temaer i skolens fag og i sundhedsundervisningen kan 
behandles tværfagligt. F.eks. kan begreberne livsstil og levevilkår, 
som er centrale i sundhedsundervisningen, kobles til en række andre 
sammenhænge. Engelsk, tysk, geografi og samfundsfag har i trin- og 
slutmål beskrivelser af, at eleverne skal have kendskab til livsstil og 
levevilkår i forskellige kulturer, og at de skal kunne sammenligne med 
egen livsstil og levevilkår. 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt 
Færdselslære supplerer fagligt hinanden. For begge emnerne er må-
let, at eleverne skal have viden og skal kunne agere – altså handle-
evne/handlekompetence. 

Når eleverne i færdselslære skal lære at færdes i lokalområdet og 
vurdere deres skolevej, så kan undervisningen også dreje sig om fa-
milieliv, f.eks. boligformer6. 

Det kræver overblik og godt kendskab til alle fagenes trin- og slut-
mål at inddrage emnerne i faglige sammenhænge, hvor de supplerer 
hinanden. 

En synlig del af målsætningen – måske en sundhedspolitik 
De obligatoriske emner får den behørige opmærksomhed, når sko-
lens kultur anerkender dem. I anerkendelsen ligger bl.a., at lærere og 
pædagoger har viden om og kompetencer til at undervise i emnerne 
og prioriterer dem. På skoler, hvor emnerne gennem længere tid ikke 
har været i fokus, kan det være nødvendigt at gøre disse til særlige 

Sundhedstegnet
• Sundhedstegnet er et redskab til en sundere hverdag i daginstitutioner, dag-

plejen, skoler, skolefritidsordninger, fritidshjem og idrætslivet for børn og 
unge. 

• Arbejdet med Sundhedstegnet er først og fremmest en proces, men samtidig 
en mulighed for at skabe opmærksomhed om en sund børnekultur. 

• Idéen med Sundhedstegnet er, at institutionen arbejder med forskellige aspek-
ter af børns og unges sundhed – leg og bevægelse, sund mad, røgfri miljøer, 
hygiejne, indeklima og trivsel m.v. 

• Den enkelte institution tilmelde sig og printe et diplom, hvis den arbejder med 
leg og bevægelse, mad og måltider, tobak og et fjerde selvvalgt emne om 
sundhed, og hvis den har udpeget en kontaktperson. 

www.sundhedstegnet.dk
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indsatsområder. Lederen kan sikre dette gennem pædagogiske arran-
gementer, hvor nærlæsning af faghæfter/fælles mål samt diskussion 
af skolens visioner, mål og handlinger kan medvirke til at udvikle et 
læringsmiljø, hvor også de obligatoriske emner er forankrede.

Skolen bør være bevidst om den indflydelse, som rammer, vær-
dier og holdninger har på elevernes læring og sikre, at den sammen-
hæng og de rammer, som elevernes læring foregår i, afspejler fagenes 
læringsmål. I en demokratisk sundhedsundervisning er de voksne 
rollemodeller i forhold til at udvikle og fastholde de demokratiske 
principper. Det betyder, at undervisningen skal bygge på dialog, 
fleksibilitet, åbne spørgsmål og interesse for elevernes tanker, og den 
skal understøtte eleverne i deres argumentation. Det drejer sig ikke 
om demokrati som parlamentarisk styreform, men om demokrati som 
livsform (Sørensen, 1999, side 1 )7.  

I Regeringens program, Sund hele livet (Regeringen, 2002) an-
befales det, at skolerne udvikler politikker i forhold til udvalgte risi-
kofaktorer (kost, motion, tobak og alkohol). Sundhedspolitikken bør 
afspejle et udfordrende læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle deres 
egne muligheder for at handle og skabe forandringer også i forhold til 
forandringer i skolens sundhedsmæssige rammer. 
   
Temauge eller årligt emne – og et sundhedsråd
En del skoler har en sundhedsuge hvert år – ofte er det ugen op til 
skolernes motionsløb i efteråret. På den måde sætter man fokus på 
sundhed, sunde aktiviteter, sunde rammer og sundhedsundervis-
ning8. Andre skoler stiller krav om, at der på hvert klassetrin i løbet 
af året arbejdes med et sundhedsfremmende forløb, hvis tema frem-
går af årsplanen. Endelig nedsætter nogle skoler sundhedsråd, kan-
tine- og trivselsudvalg - ofte som resultat af sundhedsfremmende 

Young minds
… Then we decided to visit at poultry farm instead. But it was also too far away, so 
instead we have sent a letter with some questions to the poultry farmer and now 
we hope he will answer the questions…

Young Minds is an Internet based project in which young people from a num-
ber of countries in Europe communicate and explore links on youth and health. 
Students are working in teams and collaborating across classes with an aim to ex-
plore the following health topics:
- Alcohol, youth and culture
- Nutrition, food, culture
- Well-being and school environment

www.young-minds.net
Projektet er organiseret inden for WHO
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undervisning. I disse udvalg er 
elever, sundhedspersonale, læ-
rere, forældre og skoleledelse 
repræsenteret. Herved får sko-
len et organ, der repræsenterer 
mange aspekter og perspekti-
ver af sundhed. Sundhedsrådet 
kan f.eks. tage initiativ til debat 
om madpolitik, skubbe legeak-
tiviteter i gang og være talerør 
for andre perspektiver - måske 
især for elevråd og dermed for 
klassernes ønsker om sund-
hedsfremmende initiativer.
Rådet kan således være aktiv 
medspiller i udviklingen af sko-
lens sundhedspolitik.

Flere fagforbund, virksom-
heder, private organisationer og 
statslige institutioner tilbyder temadage og undervisningsmateriale. 
Undervisere må være opmærksomme på, hvilket sundhedssyn, der 
ligger til grund for materialet, således at undervisning og materiale-
valg kan sikre en alsidig tilgang - og eleverne kan udvikle deres viden 
og kompetencer9. 

Sundhed som valgfag
- Det nytter ikke noget, at de voksne snakker 
om, at børn skal være sundere, hvis børn ikke 

ved, hvad det indeholder.
Sundhed som valgfag er en rigtig god idé - el-
ler som emne i f.eks. dansk. Hvis hele klassen 

arbejder med det, tror jeg, det virker. Hvis 
man f.eks. er usund og overvægtig... hvad gør 
det ved én, hvad med blodtrykket, og er det 
farligt? Man skal lægge vægt på det positive, 
at man f.eks. får meget mere energi til at være 

sammen med sine venner, hvis man spiser 
sundt. Det vil hjælpe godt i 5.-6.klasserne, 

hvor man begynder at bruge sine egne penge 
på at gå hen i byen.

Matilde Køhler, 8. klasse

Undersøge årsager

- Hvorfor er dette emne vigtigt 
for os?

- Hvilken betydning har det 
for os og for andre? - Nu og i 
fremtiden?

- Hvordan spiller levevilkår og 
livsstil ind? 

- Hvilke påvirkninger udsættes 
vi for og hvorfor (kampagner, 
reklamer etc.)? 

- Er der personer eller institu-
tioner med forskellige interes-
ser i emnet? 

- Hvordan var det før i tiden, og 
hvorfor har det udviklet sig, 
som det har?

Få visioner

- Hvilke alternativer kan vi 
forestille os? 

- Hvordan er forholdene i andre 
lande og i andre kulturer? 

- Hvilke alternativer vil vi fore-
trække og hvorfor?

Handle

-  Hvilke forandringer skal der 
ske, for at vi nærmer os de 
opstillede visioner? 

- Skal der ske forandringer med 
os selv, i klassen, på skolen, i 
familien, i samfundet? 

- Hvilke handlemuligheder 
eksisterer for at opnå disse 
forandringer? 

- Hvilke barrierer er der for at 
udføre forskellige handlinger 
og for, at de fører til foran-
dringer? 

- Hvilke handlinger vil vi sætte i 
gang? 

- Hvordan vil vi samle op på 
vore handlinger og evaluere 
dem? 

- Hvor står vi nu, og hvilke nye 
problemstillinger er dukket 
op?

(Undervisningsministeriet �00�, Faghæfte ��; side ��)
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Undersøge, få visioner og handle
Faghæfterne har en gennemgang af fagenes værdier og den pædago-
giske tænkning, der ligger til grund for hvert fag. 

De tre faglige synsvinkler - at undersøge, at få visioner og at hand-
le- skal opfattes som en dynamisk tilgang og skal ikke benyttes på en 
bestemt måde eller i en bestemt rækkefølge. I flere tilfælde kan det 
være en fordel at begynde med at være visionær eller at undersøge al-
ternative muligheder. I andre sammenhænge kan det være hensigts-
mæssigt at planlægge nogle handlinger og for at begrunde dem må 
eleverne begynde med undersøgelsesfasen. Endelig kan man starte 
med en miniundersøgelse i klassen eller på skolen, dvs. undersøge en 
praksis, der er nærværende for eleverne, som de bagefter analyserer 
og forholder sig til.
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Sundhedsundervisning handler om familieliv,
sundhed og seksualitet 
Nogle af emnerne hører primært til det ene område, mens andre em-
ner relaterer til to eller alle tre hovedområder.

Eleverne bør have mulighed for at samarbejde med lokalsamfun-
det. De kan f. eks. besøge et plejehjem for at se, hvad det betyder at 
være gammel i Danmark, kontakte en lokal sportsklub, et misbrugs-
center eller lignende. Lokalsamfundet fungerer som vidensbank, 
også når eleverne undersøger hvilke alternativer der findes til den 
viden, de allerede har.

Udviklingsarbejde10 har vist, at elever har stor gavn af at have kon-
takt med elever på andre skoler. Det giver inspiration til egne hand-
lemuligheder, faglige input og muligheder for at undersøge alternati-
ver. Samtidig giver det eleverne en forståelse af, at skolen er en del af 
samfundet og ikke en ø i samfundet11. 

Sundhed er også venner og koldt vand
For eleverne er sundhed ofte - i første tænkning - noget om gulerød-
der og motion, men når de får mulighed for at tænke en ekstra gang, 
så er sundhed ligeså meget at have det godt, at have muligheder, at 
have venner og at kunne gøre noget. Så kan sundhed handle om, 
hvordan bordet bliver dækket, om det er sjovt at røre sig, og om der 
er mulighed for at få en tår vand at drikke i løbet af skoledagen. 

Elever på alle klassetrin er erfaringsmæssigt meget interesserede 
i deres egen og andres sundhed. De vil gerne handle for at forandre, 
og de har mange forslag til, hvad der kan gøres. Elevernes arbejde 
med temaer fra sundhedsundervisningen sætter spor i skolens hver-
dag. Det er denne lille fortælling et godt eksempel på:

Hallen åben i nogle af frikvartererne
En 4. klasse arbejdede med bevægelse og betydningen af at få 
rørt sig. Deres vision var at have flere muligheder for at røre sig i 
frikvartererne. En mindre gruppe arbejdede med den mulighed, 
at eleverne kunne få adgang til skolens hal. Efter længere tids ar-
bejde, hvor eleverne havde undersøgt den samlede interesse for 
brug af hallen, havde opstillet regler og retningslinier og samlet 
gode argumenter, tog eleverne kontakt – først til skolens ledelse 
og siden hen til skolebestyrelsen, hvor de forelagde deres ønske 
og argumenterede herfor. Resultatet af arbejdet blev, at hallen 
kunne åbnes i en del frikvarterer, selvfølgelig under behørigt op-
syn og diverse rammer for, hvad der må foregå. – I øvrigt en suc-
ceshistorie, som nu kører på tredje år. 

Maglehøjskolen
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litikker i skolen - i teori og praksis.



��



��

For at undersøge, hvordan man kan arbejde struktureret med sund-
hedsfremme i skoler og institutioner, gennemførtes på Fyn et stort 
modelprojekt i årene 2002-2006. 15 fynske kommuner med i alt 56 
skoler og institutioner deltog i projektet, som var støttet af en lang 
række parter12. Projektet er bl.a. mundet ud i en drejebog for, hvor-
dan en skole kan styrke og forankre det sundhedsfremmende arbejde 
ved at udvikle en mad- og bevægelsespolitik og en lang række kon-
krete erfaringer og forslag til indsatser. Af dem beskrives fire sidst i 
artiklen. 

En drejebog for sundhedspolitikken
Drejebog for Sundhedsfremmende Politikker er udviklet som en del 
af Fyns Amts Modelprojekt ”Børn, Mad og Bevægelse”. Projektet 

har arbejdet ud fra Ottawa-charterets 
(WHO) fokus på de sundhedsfrem-
mende faktorer og ressourcer, der lig-
ger i det sociale og fysiske miljø, og på 
at skabe politikker, der kan styrke og 
forankre sundhedsfremmende indsat-
ser (Komiteen for Sundhedsoplysning 
1988). 

Sundhedsfremme tager fat
i skolens organisation
Drejebogen beskriver en fasemodel, 
hvor man arbejder systematisk med at 
skabe og forankre sundhedsfremmen-
de miljøer i skoler og institutioner. Mo-

Mad og bevægelse
– erfaringer og anbefalinger fra et modelprojekt

Morten Kromann Nielsen

Bestil en madpakke
– Man kunne lave en madordning

ligesom mælkeordninger, hvor man får en 
seddel hjem og bestiller f.eks.

en gang om måneden. Vi tror godt,
at forældre vil bakke op og betale lidt for,

at deres børn kan få det sundere.
Og lærerne vil opleve, at vi ikke længere 

sover i timerne. Man kunne også
lave tilmelding på nettet.

Josephine von Bülow og Rüya Koca,
9. klasse
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dellen er udviklet på baggrund af arbejde med børn i alderen 3-16 år. 
Målgruppen er pædagoger i børnehaver og fritidsordninger, lærere 
og sundhedsplejersker i grundskolen samt forældrerepræsentanter. 

Politikken bliver til gennem arbejdet i 3 faser, hvor fase 1 og 2 ty-
pisk vil strække sig over 9 måneder:

Fase 1
• Kortlægning - fælles refleksion og fælles afsæt (ca. 1 måned)
• Handlingsplan – fælles læring (2-3 måneder)
• Vidensdeling – hvad skal vores politik handle om? (1 aften)

F ase 2
• Sammenskrivning, vedtagelse, planlægning (ca. 2 måneder)

Fase 3
• Dynamisk efterlevelse

Arbejdet indledes med en kvalitativ og kvantitativ kortlægning 
af skolens reelle behov, ressourcer og muligheder i forhold til mad 
og bevægelse: ”Hvad gør vi nu?”, ”Hvad kan vi gøre anderledes?” 
”Hvilke ressourcer har vi? osv. Kortlægningen hjælper med til at sætte 
sundheden på dagsorden og gør processen synlig. Det får flere til at 
involvere sig i arbejdet. 

Det kan være tidskrævende at kortlægge – men et grundigt for-
arbejde er med til at afdække de konkrete behov og give politikken 
autoritet. Efter kortlægningen formuleres en handlingsplan. Den skal 
fungere som en fælles ramme for at gennemføre forløb, forsøg og 
eksperimenter med nye rammer for mad og bevægelse. 

Lokal forankring
Fasen med handlingsplanen er et pædagogisk udviklingsforløb. Her 
opstår fælles læring, og man afprøver de nye handlinger, som politik-
ken siden hen skal være en katalysator for. Der igangsættes en lokal 
proces med forsøgsarbejde (f.eks. i form af forsøg med legelærere, 
madværksteder, nye rammer for måltiderne eller klassebaserede 
frugtordninger). Det betyder, at den po-
litik, der vedtages på den enkelte skole 
eller institution, bygger på lokale forud-
sætninger og lokalt skabte erfaringer. 
Afprøvning af nye rammer kan være et 
brændstof i processen - det skaber mo-
tivation hos børn og voksne, når der er 
umiddelbare gevinster at høste med re-
lativt små ændringer. Samtidig kan den 
handlingsorienterede tilgang gøre, at 
dialogen med forældre om opgaver og 
ansvarsfordeling bliver nemmere.

Frugt til alle – på skift
– Hver klasse kan lave en frugtdag, 

hvor en elev har frugt med
til alle de andre. Vi har en liste,

som vi går frem efter. Og hvis du ikke 
helt kan holde dig fra kage,

så er det ok med kage en gang
om måneden eller flødebolle,
også hvis man har fødselsdag.

Nicklas Gøtterup, 6. klasse
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Bredde og dialog bag politikken
Politikken bliver således til på baggrund af dialog mellem profes-
sionelle og forældre, og dialogen tager udgangspunkt i de synlige 
fordele ved at ændre rammerne for mad og bevægelse. Der skabes 
mere helhed og sammenhæng i børnenes skoledag, og dialogen og 
samarbejdet mellem skole/institution og forældre om børns sundhed 
styrkes.

Man arbejder på den måde pædagogisk med hele skolens mad- 
og bevægelseskultur - frem for at have et snævert fokus på kostvaner 
og motionsmønstre. 

Politikken som et dynamisk redskab
Når politikken er vedtaget, fungerer den som et dynamisk redskab, 
ledelsen kan anvende i forhold til planlægning, prioritering og mo-
bilisering af ressourcer. Den kan fremme organisatorisk tænkning, 
og fremgangsmåden sikrer, at det sundhedsfremmende arbejde ikke 
kun bæres af ildsjæle, men er forankret bredt i skolens pædagogiske 
virksomhed.

Kom rundt om det hele med politikken
Skolens mad- og bevægelsespolitik skal hjælpe til, at man forholder 
sig helhedsorienteret til de faktorer, der har betydning for børn og 
voksnes handling og læring. Punkterne skal med andre ord sikre, at 
man ”kommer hele vejen rundt”. 

 • Rammer for spisning og bevægelse 
 Tidsmæssigt, socialt og fysisk. Herunder mål for, hvordan man sik-

rer regelmæssige måltider og bevægelse i løbet af dagen.

• Aktiviteter
 Madlavning og fælles bevægelsesaktiviteter. Involvering af børn 

og forældre. Koordinering med idræt, hjemkundskab og sund-
hedsfag.

• Kvalitetsmål
 F.eks. mål for salg af mad (ernæring, hygiejne m.m.) samt adgang 

til drikkevand.

• Tilgængelighed
 Frugt og grønt skal f.eks. være tilgængeligt – bevægelsesmiljøer 

og rekvisitter skal være inviterende.

• Dialog og viden
 Målsætninger for efteruddannelse, undervisning og dialog – og 

for at styrke børn og voksnes bevidsthed om gode mad- og bevæ-
gelsesvaner.
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Legelærere – inviterende og
inkluderende bevægelseskultur 
i frikvarteret
Flere skoler i projektet har etableret 
en Legelærer-ordning13. Legelærerens  
funktion er hver dag i formiddagsfri-
kvarteret at være igangsætter af forskel-
lige lege. Det er frivilligt for børnene, om 
de vil være med, og erfaringerne viser, 
at man på denne måde kan få gruppen 
af inaktive børn med i et bevægelsesfæl-
lesskab. 

Den ændrede bevægelseskultur be-
tyder, at der ikke i samme grad som tid-
ligere opstår konflikter blandt børnene 
i frikvartererne, som lærerne bagefter 
skal bruge kostbar undervisningstid på 
at løse. Legelærerfunktionen har betyd-
ning for børnenes generelle socialisering 
og for læringsmiljøet. 

Ordningen ses som en pædagogisk 
funktion med tildeling af fast timetal i 
årsnormen. Legelærerfunktionen viser, 
hvad der kan komme ud af at tænke 
organisatorisk, og at skolens sundheds-
fremmende arbejde er forankret i ledel-
sen. 

Nye rammer for måltiderne
Systematisk arbejde med måltider som 
ramme for socialisering og læring og som 
en del af en politikskabelse er et område, 
der hidtil ofte har været overset. Projek-
tets arbejde med mad og måltider har 
udgangspunkt i sociologisk, antropolo-

gisk og pædagogisk forskning. Arbejdet 
lægger op til, at man tager fat i sammen-
hængene mellem rammer for måltider og 
børns forhold til mad og spisning. Mange 
skoler har stadig kun kort tid afsat til at 
spise og en regel om, at man må gå ud, 
hvis man ikke vil spise. Dette skaber en 
meget urolig atmosfære og medvirker 
til, at færre børn spiser madpakke, efter-
hånden som de bliver ældre14. 

Nye rammer kan f.eks. være flere og 
længere spisepauser i løbet af dagen, 
afprøvning af nye sociale rammer om-
kring spisningen – f.eks. at sidde i grup-
per, at holde bordskik, at pynte op med 
dug og lys, at tage madpakkens indhold 
ud  på en tallerken, at have vandkander 
til rådighed osv. De steder, hvor man 
har involveret ældre elever i at udvikle 
nye inviterende rammer for spisning, har 
man f.eks. oplevet større opbakning til 
madordninger og bedre spisevaner. 

Udviklingen af nye rammer er en 
god investering, der rummer et stort 
potentiale for at påvirke læringsmiljøet i 
positiv forstand. Det er med til at rette 
opmærksomheden på de strukturelle 
forhold i skoledagen, der i praksis både 
kan fremme og hæmme sundere vaner 
blandt børnene.  

Madlavning som
sundhedsfremmende metode
Sammenhængen mellem børnenes kom-
petencer til at lave mad og deres spiseva-

Fire konkrete indsatsområder
Her beskrives arbejdet med fire forskellige indsatser, der har været afprøvet og vist sig 
meget brugbare. De kan afprøves i handlingsplanfasen, og efterfølgende kan de forank-
res som del af en mad- og bevægelsespolitik.
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ner er et område, der ofte bliver overset 
i debatten om børn og sundhed. Projek-
tet har derfor arbejdet systematisk med 
involvering af børn i madlavning som 
sundhedsfremmende metode. 

I skolefritidsordninger har der været 
succes med at lave madlavningsforløb, 
der gav børnene lyst til at spise mere 
frugt og grønt. Et relevant skridt vil der-
for være at involvere hjemkundskabslæ-
reren som en central medspiller i skolens 
sundhedsfremmende arbejde. 

Erfaringerne viser, at dette er en 
måde, institutioner kan motivere både 
børn og forældre på, og som alle par-
ter anerkender og er glade for. Et andet 
eksempel er at formidle viden om gode 
madpakker i en situation, hvor alle børn 
og forældre laver mad sammen og bag-
efter anvender resterne til den følgende 
dags madpakke. På denne måde gøres 
budskaberne håndgribelige og forbin-

des med en positiv social begivenhed, 
der gør, at familierne går hjem ikke blot 
med ny viden men også med motivation 
og kompetence til at handle.  

Nyt koncept for
klassebaserede frugtordninger 
Inden for projektets ramme er der blevet 
udviklet et nyt koncept for skolefrugt. 
Det består i en kombination af en gra-
tisperiode, lav pris og klassevis tilmel-
ding15.

Efter at have afprøvet frugtordningen 
i en gratisperiode har man på seks skoler 
oplevet, at forældrene ønskede, at ord-
ningen fortsatte med forældrebetaling. 
Den nye skolefrugtordning forankres i 
skolens mad- og bevægelsespolitik. De 
gode erfaringer udbredes i 2007 i et na-
tionalt pilotprojekt med støtte fra Føde-
vareministeriet.

Læs mere på www.frugtkvarter.dk
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Kilder 
Komiteen for Sundhedsoplysning (1988): Ottawa Charter om sundhedsfremme
www.boernmadbevaegelse.dk - Download: Drejebog for Sundhedsfremmende 
Politikker.
www.hbsc.dk

Læs mere
www.frugtkvarter.dk
Kræftens Bekæmpelse 2007: Sæt gang i legen - Nye lege og ideer til mere bevægelse 
i skolen.

Anderledes spisefrikvarter
Løb ud og leg, før du spiser. Den ide er afprøvet i indskolingen, 
der også har haft ”frokost i flow” og ekstra langt spisefrikvarter, 
så børnene kunne spise, så længe de ville. Udenfor stod en lærer 
parat til at sætte lege i gang.

Nymarksskolen, Kerteminde

Legepatruljer
Elever fra de ældste klasser uddannes til legepatruljer. De sætter 
gang i legen og skaber fysisk aktivitet for alle børn i frikvarterer-
ne. Uddannelsen til legepatrulje foregår ved at lærere og elever 
deltager i et kursus. Her lærer eleverne, hvordan man viderefor-
midler en ny leg til en større gruppe af yngre elever - hvordan 
man sætter lege i gang og fastholder opmærksomheden, glæden 
og interessen hos de yngre elever. Dansk Skoleidræt og Kræf-
tens Bekæmpelse står bag projektet, som er et tilbud til alle lan-
dets skoler. 

www.legepatruljen.dk

Madkultur er
• Hvad man spiser
• Hvornår man spiser
• Hvem man spiser sammen med
• Hvor man spiser
• Den betydning, maden og måltidet tillægges

Morten Kromann Nielsen��
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Udeskole er en skoleform, hvor børn undervises regelmæssigt i natur- 
og kulturmiljøer uden for klasserummet, ofte en hel dag om ugen. 
Undervisningen ude og inde spiller sammen, så børnene arbejder 
med de samme emner og fagområder ude og inde, men på forskellig 
måde.

Med udeskolen bliver omgivelserne systematisk udnyttet som læ-
ringsmiljø, og bliver dermed en måde at lære på, et sted og et objekt 
for læringen (Szczepanski, 2006). Szczepanski bruger begrebet ’det 
udvidede klasserum’ for at illustrere, at det ikke kun er naturen, men 
i det hele taget forskellige miljøer uden for det traditionelle ’klasse-
rum’, der med fordel kan medtænkes i undervisningsplanlægningen, 
f.eks. borgruiner, kæmpehøje, posthuse, papirfabrikker osv. Det at 
gå uden for klasserummet i skoletiden er der ikke noget nyt i, det har 
man gjort i mange år og gør stadig, f.eks. til kulturelle oplevelser i 
kirker og museer, feltbiologiske undersøgelser og demonstrationer 
af istidens landskabsdannende effekt. Det nye ved udeskoler er, at 
det bliver systematisk, at det er alle (eller mange af) skolens fag, der 
arbejdes med, og at det er blevet tvingende nødvendigt. Tvingende 
nødvendigt, fordi børns hverdagsliv i stigende grad kan gennemleves 

Udeskole – sundere, gladere og klogere børn

                      Karen Barfod

Natur og grønne områder forebygger stress
To nyere spørgeskemaundersøgelser fra Sverige og Holland kon-
kluderer uafhængigt af hinanden, at jo flere gange og jo længere 
tid folk opholder sig i grønne omgivelser, jo færre stresssympto-
mer har de.

Rapport fra Landbohøjskolen �00�
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uden tilknytning til den virkelige verden, gennem institutionaliserede 
‘som om’-oplevelser og uden kroppen som nødvendigt redskab. 

At gribe verden
Udeskolen giver rum til de børn, der lærer bedst ‘gennem hænderne’ 
ved i bogstaveligste forstand at ‘gribe verden’. Her er det af stor værdi 
at kunne håndtere søm og hammer, beregne og bygge, og ikke mindst 
at kunne samarbejde om konkrete projekter. Her, uden for skoleklok-
kens rækkevidde, gives der tid til at lærere og børn mødes i den frie, 
åbne og spontane samtale (Jordet 2003, side 76), hvor børnene både 
skal tale, og lytte17.

I vekselvirkningen mellem ude- og indedagene, mellem forskel-
lige arbejds- og erkendelsesformer, kan der udvikles et læringsmiljø, 
der giver større rummelighed end en skole, der ”i den meste tid skal 
beskæftige sig med noget der ikke er, dvs. med tegn og symboler om 
noget, der sker andre steder og uden for skolen, i stedet for med gen-
stande, arbejde og situationer, der er her og nu” (Hansen, 2002). I 
udeskolen gives der plads til at konteksten, virkeligheden, får plads 
ved siden af teksten, der er symbolet. Der skabes en større rumme-
lighed, der kan give plads og skoleglæde til børn, der ikke trives ved 
at sidde på stole og udelukkende lære ved mental aktivitet, men som 
erobrer deres kundskaber og færdigheder om verden ved at være fy-
sisk aktive i verden.

Kroppen er med
For mange udeskoleklasser starter dagen med samling på skolen og 
transport til lejrpladsen eller kulturlandskabet. Ofte går børnene, men 
de kan også cykle eller tage bus.

Ved lejrpladsen samles børnene, og der gives korte instrukser til 
dagens arbejde, det kan f.eks. være at finde pinde til at bygge en kva-
dratmeter af, måle omkreds, fremstille ost etc. Arbejdet foregår oftest 
i grupper.

Efter den faglige aktivitet er det tid til bål, madpakker, fortælling, 
og herefter logbogsskrivning, leg eller yderligere aktivitet. 

Ved dagens slutning samles børnene, de rydder op, samler udstyr 
og afrunder dagen med en fælles opsamling, og så går det hjemad.

Dagene er altså præget både af uderummets frihedsgrader og fol-
keskolens centrale kundskabs- og færdighedsområder, af et flydende 
tidsskema med en daglig rytme og af gruppeopgaver, der både har 
et fagligt og et aktivt islæt. Udeskolen har et indhold, men også en 
tydelig form: Et indhold, der er i overensstemmelse med klassens øv-
rige mål og ‘Fælles Mål ‘, og en form, der via praksistilknytning, grup-
pearbejde og opgaveløsning i særlig grad er med til at udvikle såvel 
børnenes sociale som sproglige kompetencer (Mygind 2003). Sam-
tidig er udeskolen med til at styrke børnenes fysiske sundhed, fordi 
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de rører sig langt mere ude end inde. Både undervejs derud, og også 
resten af dagen.

Særlige kvaliteter
Peter Bjerg Jørgensen (1999) har samlet op på udeskolens særegen-
hed og kvaliteter og inddeler dem i fire hovedgrupper:
• Sanselige og udforskende kvaliteter
• Fysiske og motoriske kvaliteter
• Produktive og manuelle kvaliteter
• Sociale og sproglige kvaliteter

Ved at arbejde regelmæssigt ude er det disse områder, der i for-
hold til indeskolen står tydeligst frem.
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Kogler eller knogler
Ved slutningen af skolens morgensamling træder Birte frem: 
- 3. klasse skal gå på toilet, tage madpakken med i skoletasken, 
og så mødes vi ude i skolegården. Kort efter samles børnene 
med regntøj og cykelhjelme ude i skolegården, og klassen cyk-
ler af sted, der er 5 km til lejrpladsen. 

- Til at starte med havde vi to pauser på cykelturen under-
vejs, men børnene foreslog selv at vi sprang dem over, og nu 
cykler de hele vejen uden pauser, siger Birte. Efter et par kilo-
meter er der dog et lille ophold – Martins kæde er faldet af. 

- Kør bare videre, råber drengen. Jeg skal nok indhente jer, 
hvorefter han selv sætter kæden på.

I skovbrynet møder 3. klasse den 4. klasse fra naboskolen, 
de altid er i udeskole sammen med, og de går hen til lejrplad-
sen.

Her er der samling. I dag skal vi arbejde med forskellige 
kogletyper, se på nåletræsarter og regne med kogler. Og bør-
nene samler, identificerer, sorterer i mindre grupper, indtil Line 
kommer løbende – hun har fundet et ægte skelet. Og omhyg-
geligt bliver alle knoglerne samlet sammen, rævene har spredt 
dem lidt, men ved fælles hjælp finder vi de fleste. Knoglerne 
ligger på en dug, og dyret bliver sat sammen – en kronhind er 
faldet her, og kødet er pillet helt væk, så vi kan se tænderne, 
tælle ryghvirvlerne, sammenligne dem med mennesket og få 
snakket om, hvordan knoglerne bærer kroppen og musklerne, 
hvorfor vi har en ryg og, hvordan den ser ud, hvad dyret mon 
er død af, og hvor sjovt det var, at Line fandt knoglerne, og vi 
fik samlet så mange.

Så er det madpakketid og tid til at skrive stikord i logbogen. 
’Knogle’ og ’Kogle’. Ord, der minder om hinanden.

På vejen hjem løber kvierne langs med hegnet, da børnene 
cykler forbi, og viben slår i efterårsluften over den nyhøstede 
majs.
 

I et funktionelt tværfagligt miljø kommer kvaliteter, der betyder 
noget i livet men ikke nødvendigvis i stoleskolen, til orde. Og børn, 
for hvem ’kæden kan falde af’ i klasserummet, får lejlighed til at sætte 
den på og få anerkendelse for det i en funktionel, tværfaglig sammen-
hæng.

I mange klasser og fag
Udeskole er muligt i alle folkeskolens klasser og fag, men er mest ud-
bredt i de yngste klasser. Flere steder i Norge og Sverige er indsko-
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lingsbørnene ude en hel dag om ugen, mellemtrinnet hver anden uge 
og overbygningen en gang om måneden, eller sjældnere. Dette spej-
ler børnenes kognitive udvikling, som oprindeligt beskrevet af erken-
delsesteoretikeren Jean Piaget (1896-1980)18. De fleste børn udvikler 
større evner til at tænke abstrakt, i tekster og symboler, undervejs 
i skoleforløbet. Derfor er udeskolens læringspotentiale for mange 
børn størst, når børnene er små – hvor læringen forankres gennem 
konkrete sanseoplevelser, fysiske handlinger og direkte kontakt med 
omverdenen19, selvom man selvfølgelig ikke skal underkende, at såvel 
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de sanselige og udforskende kvaliteter som de produktive og manuel-
le kvaliteter i udeskolen også er relevante for de ældre børn. Børnene 
lærer ikke kun tingene på flere måder – de lærer dem også, så de ikke 
glemmes igen!

I udeskolen ses det ofte, at eleverne arbejder i mindre grupper, 
mens de i fællesskab arbejder med og diskuterer opgaverne. Det 
samarbejde og den kommunikation, der ses i udeskolen20, er ifølge 
virksomhedsteoretikeren Lev Vygotsky21 (1896-1934) vigtige sociale 
og sproglige kvaliteter i elevernes udvikling og læring. 

De fysiske og motoriske kvaliteter i udeskolen er tydelige. Den 
fysiske aktivitet er gennemgående i udeskole, og det har afgørende 
sundhedsmæssig betydning22, ligesom den for de yngste børn kan 
være medvirkende til at støtte den motoriske udvikling, der igen un-
derstøtter læringen23.

Sunde børn – med hoved, hænder og hjerte
Systematiske undersøgelser viser, at børnene bevæger sig mere end 
dobbelt så meget på udedagene som på indedagene (Mygind, 2005), 
at de udvikler sociale relationer på tværs, og at de taler mere sammen 
(Herholdt, 2003). Alt sammen faktorer, der har stor betydning i bør-
nenes skoleliv og for deres trivsel og sundhed. Flere forældre nævner 
da også i naturklasseprojektet, at børnene er gladere for at gå i skole 
(Jakobsen, 2002), og at de leger mere på tværs af etablerede kamme-
ratskabsgrupper – der er mindre mobning og mere trivsel.

I et bredt sundhedsperspektiv kan udeskole altså være et bud på, 
hvordan børn kan få en bedre hverdag. En hverdag, der giver plads til 
mere bevægelse, andre måder at være sammen på og flere tilgange til 
læring. Børnene lærer gennem hovedet, gennem hænderne og med 
hjertet i en verden, hvor tingene hænger sammen.

Og læreren – læreren skal kunne gribe dagen, se faget ude i ver-
den og udvikle andre kompetencer end dem, man udvikler bag kopi-
maskinen. Læreren får også et anderledes lærerliv, og det behøver 
ikke at være så ringe endda!
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Tobak, alkohol og euforiserende stoffer er på verdenssundhedsorga-
nisationen WHOs top10-liste over risikofaktorer for dårligt helbred 
og for tidlig død i hele verden. I vores privilegerede del af verden er 
tobak nr. 1, alkohol nr. 2 og stoffer nr. 6 på den liste. Der er altså helt 
centrale områder at forebygge på. Disse forskellige ”psykoaktive mid-
ler” har flere fælles træk, og forebyggelsen kan med fordel omfatte 
alle tre områder. 

Debutalderen har stor betydning
Både tobak, alkohol og andre stoffer, der giver rus, påvirker vores be-
vidsthed gennem hjernen og centralnervesystemet. De påvirker vo-
res oplagthed, stemning, følelser og tankevirksomhed, og de kan give 
tilvænning og afhængighed. Brugen starter typisk i teenageårene, i 
Danmark ligger eventuel rygedebut almindeligvis fra 13 år og opefter, 
alkoholdebut for de fleste mellem 14 og 16 år og eventuel debut med 
hash (andre stoffer) fra 15-19 år. Undersøgelser viser, at jo tidligere 
debut, man har, jo større er sandsynligheden for, at man også begyn-
der at bruge andre psykoaktive midler. Det er derfor oplagte emner 
for forebyggende undervisning på grundskolens mellemste og ældste 
klassetrin.

Når stofferne er til at få fat på
Der foreligger en stor forskningsmæssig viden om, hvad der får unge 
til at begynde på at bruge tobak, alkohol og stoffer, og hvad der be-
skytter mod brug og misbrug. Tilgængeligheden, adgangen til stof-
ferne, er den mest afgørende faktor for unges brug af disse stoffer. 
Den kan begrænses via lovgivning og kontrol. Derefter er det de 
sociale faktorer, der er bestemmende for, om de unge begynder at 

Styrke - også til at sige nej

      Anne-Marie Sindballe
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ryge, drikke, tage stoffer – det vil først 
og fremmest sige holdninger og prak-
sis i det nære sociale miljø i familien og 
kammeratgruppen, men også kulturelle 
normer og accept/ikke-accept af brug. 
Endelig har det betydning, om den en-
kelte unge trives og deltager i kamme-
ratgruppen, og om han eller hun har 
konkrete færdigheder i at tage stilling, 
begå sig socialt og gennemskue sociale 
påvirkninger.  

Vi ved hvad der virker
Skolen har en nøgleposition mht. at på-
virke de sociale og individuelle faktorer 
gennem et positivt skolemiljø som så-
dan, gennem forældresamarbejde og 
gennem sundhedsundervisning. 

Der er internationalt gennem flere 
årtier forsket i effektive metoder for 
sundhedsundervisning om rusmidler og 
tobak24. Der findes nu god dokumenta-
tion for, at nogle metoder er bedre end 
andre, når det handler om tobak, alko-
hol og stoffer. Målet er at få de unge til 
at udskyde debutalderen for tobak og 
alkohol – og at begrænse forbruget for 
dem, der alligevel begynder. Den ef-
fektive undervisning har nogle særlige træk mht. rammer, indhold 
og pædagogiske metoder. Undervisningen sætter eleverne i centrum 
både mht. indhold og form, og den formidler faktaviden, der: 

• Er aldersrelevant (f.eks. her-og-nu-virkninger frem for sundheds-
risiko på langt sigt), 

• Er hverdagsnær (tobak, alkohol, hash er mere relevante emner 
end misbrug af heroin og ecstasy), 

• Sætter fokus på sociale normer og faktisk udbredelse (frem for det 
ekstreme afvig). 

Samtidig skal den pædagogiske metode være elevaktiverende 
– men inden for en struktureret ramme og en klar målsætning om at 
udskyde debut og begrænse forbrug. Undervisningen skal baseres 
på interaktive metoder som dialog, gruppediskussioner, rollespil, der 
fokuserer på elevernes egne valg og vurderinger. 

Sundhed er …
At være rask
At have det sjovt
At klatre i træer
At ha’ en kantine
At ingen mobber
At komme til et rent toilet
At indånde frisk luft uden røg
At spise fristende og nærende mad
At være i gymnastiksalen i frikvarteret
At drikke frisk og velsmagende vand
At lege med gode venner
At sidde på en behagelig stol
At lære at lave mad
At undgå hashsælgere
At lave pausegymnastik
At have en frugtdag
At lære en ny idrætsform
At have god tid til at spise
At løbe stærkt uden at blive forpustet
At lære om kroppen

- Hvordan bliver jeres skole sundere?

Sundhedskonference for elever,
Børnerådet �00�
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Undervisningsmaterialet Tackling
På baggrund af denne viden har Sundhedsstyrelsen taget initiativ til at 
udvikle undervisningsmaterialet Tackling (Botvin 2005-2007). Tack-
ling25 er en dansk, bearbejdet version af det amerikanske materiale 
Life Skills Training, der er valgt, fordi det i en række undersøgelser i 
forskellige amerikanske miljøer har vist særligt gode resultater. Mate-
rialet kombinerer undervisning om tobak og rusmidler med udvikling 
af personlige og sociale kompetencer. Det får det til at passe særlig 
godt ind i mål og metodevejledninger for dansk sundhedsundervis-
ning. Der er lagt vægt på, at Tackling samler, hvad læreren behøver 
for at gennemføre undervisningen. Materialet omfatter et komplet 
elevmateriale med øvelser og faktaviden og en detaljeret lærervejled-
ning, der gennemgår lektionerne og giver supplerende fakta.

Skolens ansvar – ud over undervisningen
Skolens rolle i denne form for forebyggelse rækker ud over undervis-
ningen. Det anbefales derfor også, at skolen udvikler en rusmiddel-
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politik, der bl.a. skal indeholde handleplaner for problemsituationer, 
og at skolen samarbejder med forældrene om emnerne. 

Materialer til forældremøder
Skolen kan med fordel tage emnerne op ved forældremøder, inden 
emnerne bliver relevante for eleverne i klassen. Sundhedsstyrelsen 
har udgivet materialer om rusmidler og rusmiddelpolitik til at bruge 
ved forældremøder om alkohol og hash. 

Sundhed på spil - et dialogspil til bl.a. forældremøder
’Sundhed på Spil’ er et dialogspil bygget op omkring 40 spillekort 
med udsagn, der lægger op til diskussioner om bl.a. madvaner, 
mobning, bevægelse og rusmidler. Spillet sætter fokus på sund-
hed i bredeste forstand: Eleverne skal ikke blot være raske – de 
skal også have det godt. Formålet er, at forældre og klasselærere 
skal diskutere sig frem til fælles holdninger og aftaler om elever-
nes sundhed. På den måde bliver der skabt en god sammenhæng 
mellem de sundhedsholdninger, som eleverne oplever derhjem-
me og i skolen.
Spillet kan bruges til at sætte elevernes sundhed på dagsordenen 
til forældremøder, pædagogiske dage eller i undervisningen i fol-
keskolens ældste klasser.

Købes hos Skole og Samfund
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Tackling – sundhed, selvværd, samvær 
• Tobak, alkohol og hash (stoffer) – faktaviden om umiddelbare 

virkninger, brug og misbrug
• Identitet
• At tage beslutninger
• Mediernes påvirkning
• At tackle utryghed og nervøsitet
• At tackle sin vrede
• God kommunikation
• At komme i kontakt med andre
• At blive sikker på sig selv
• At tackle konflikter
• At tackle gruppepres.

Tackling er til 7.-9. klasse – undervisningen fordeles over de tre 
klassetrin. Tidsforbruget er størst i 7. klasse (22-25 lektioner) og 
følges op af kortere forløb i 8. og 9. klasse. 
De fleste emner går igen på alle tre klassetrin, men uddybes ef-
terhånden som eleverne bliver ældre.

Undervisningsform
Materialet lægger op til, at eleverne involverer sig og tager stil-
ling. 

Lærerens rolle er at tilrettelægge, igangsætte, formidle dis-
kussion samt være ordstyrer og coach. 

For at give en tryg og tillidsfuld atmosfære er der anvisninger 
på nogle grundlæggende regler for undervisningen.

Sundhedsstyrelsen �00�
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Rygningen er den af vores dårlige vaner, der har størst negativ be-
tydning for den danske befolknings sundhed og dermed gennem-
snitslevetid. Ca. 14.000 dør af deres rygning hvert år, og mange har 
rygerelaterede sygdomme, der gør deres daglige liv besværligt, f.eks. 
kronisk bronkitis, rygerlunger og dårligt kredsløb. For at øge sundhe-
den i den danske befolkning er det derfor vigtigt, at der ikke kommer 
nye rygere.

Dette kan gøres på mange måder, f.eks. ved at: 
• Lovgive om markedsføring og tilgængelighed   
 af cigaretter 
• Begrænse synligheden af rygning over for børn og unge
• Give viden om cigaretternes skadelighed og   
 den afhængighed, de skaber 
• Lære unge at træffe valg og tage stilling til   
 konsekvenserne af deres valg
• Sikre, at rammerne ikke opfodrer elever til at   
 ryge, men derimod støtter dem i at forblive røgfri.
 
Rammerne er afgørende
Regler og rammer, der begrænser rygning, har afgørende 
betydning for, om børn og unge begynder at ryge. Det er 
baggrunden for lovgivningen om, at elever ikke må ryge på 
skolen. Intentionen er at støtte børn og unge i at lade være 
med at ryge. Men loven kan ikke stå alene, den skal bakkes 
op af skolens lærere og ledelse. Skolen kan derfor gå videre 
og vedtage mål for, hvordan der arbejdes med forebyggelse 
af rygning. 

                               Røgfri

                                         Louise Wohllebe

Ansæt ikke rygere    
– Det er ekstremt

irriterende at lærerne ryger, 
for de bærer røgen med
sig i tøjet, og de stinker. 

Selv de andre lærere synes, 
at det er irriterende.

Et par af dem ryger cerutter, 
og det stinker virkelig. 

Selv om de har et rum til 
det, så hørmer det

hver gang de åbner og
lukker døren, og hvis

man så skal snakke med 
dem om noget…

Andreas Hansen, 8. klasse
og Victor Poulsen, 7. klasse
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Elevrøg
Eleverne må ikke ryge på skolen. Men skolen bør også udarbejde 
målsætninger og handleplaner for, hvordan den forholder sig til de 
elever, der f.eks. ryger uden for skolens område i frikvartererne. Skal 
det være tilladt? Kan de rygende elever ses af andre og derved sende 
signal til yngre elever om, at rygning er accepteret? Hvilke regler gæl-
der på ekskursioner og lejrskoler? 

Ansattes røg
Skolen bør også tage stilling til de ansattes rygning. Ikke kun fordi 
røgen er skadelig, men fordi de voksne er rollemodeller, som børn og 
unge ser op til, og hvis adfærd de efterligner. Nyere undersøgelser 
viser, at ikke kun de voksnes egen rygning men også deres holdning 
til rygning har stor betydning for, om unge starter med at ryge.

Mange skoler har begrænset rygning til rygerum, men den eneste 
effektive løsning er at forbyde rygning på hele skolens område. Ryge-
rum beskytter ikke effektivt mod passiv røg. Desuden sender det et 
signal til børnene om, at rygning på skolens område er accepteret. 

Også uden for undervisningstiden skal skolen være røgfri. Det 
gælder både, når skolen er rammen om sociale arrangementer for for-
ældre og elever, og når skolens lokaler bruges til aftenskole, møder 
o.l. Røgen og de kræftfremkaldende partikler bliver i lokalet længe 
efter, der har været røget, og de hvirvles op fra støvet ved rengøring 
og anden aktivitet i lokalet.

Skolen bør også have retningslinier for læreres rygning ved socia-
le arrangementer, på lejrskoler etc. Reglerne skal sikre, at børn aldrig 

Figur �: De første dagligrygere dukker op i skolen omkring �. klasse. I �. klasse ryger 
cirka hver tiende elev. Derfor skal skolerne især fokusere på at forebygge rygning 
hos eleverne fra �.-�. klasse. (Sundhedsstyrelsen �00�) 
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Figur 1: Andelen af 13-15-årige der ryger dagligt
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ser voksne ryge, hverken i dagligdagen eller ved særlige lejligheder. 
Lærerne er rollemodeller for børn og har derfor et særligt ansvar for, 
hvilke signaler de sender.

Den rygepolitik, som skolebestyrelsen vedtager, skal kommuni-
keres tydeligt ud, og der skal sættes handling bag ordene, så både 
elever, ansatte og forældre tager den alvorligt og bakker op om po-
litikken.  

Få forældrene med
Selv om skolen har stor betydning for børn og unge, er hjemmet det 
sted, der præger dem mest. Derfor er det vigtigt at inddrage alle for-
ældre i skolens arbejde med at forebygge rygning. Skolen kan infor-
mere om baggrunden for rygepolitikken og bede forældrene bakke 
politikken op over for børnene. 

Skolen kan på forældremøder give forældrene viden om tobak og 
opfordre til, at forældrene indbyrdes indgår aftaler om, hvilke regler 
der skal gælde for deres børn i forhold til rygning. Skolen kan også 
give gode råd om, hvordan forældre kan gå i dialog med deres børn 
om emnet og støtte dem i at udarbejde fælles regler. Det kan f.eks. 
være regler, der slår fast, at:
• Forældre informerer hinanden, hvis børnene ryger
• Private fester er røgfri
• Forældre ikke ryger sammen med børnene
• Trænere, klubmedarbejdere o.a. opfordres til ikke at ryge sam-

men med børnene.
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Læg en plan for undervisningen
Skolen kan indføre faste rammer for, hvordan tobak skal indgå i un-
dervisningen. Det kan være retningslinier for, på hvilke klassetrin,der 
undervises i rygning og tobak, hvilke materialer, der anvendes, og 
krav til de emner, der tages op. Skolen kan også vedtage, at tobak 
sættes på dagsordenen ved mindst ét forældremøde i skoleforløbet. 

Fag
Rygning er relevant at tage op i undervisningen i det obligatoriske 
emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” (LBK 
nr. 1195 af 30/11/2006 § 7 stk.2), men kan også indgå i en række 
andre fag. 

I de naturvidenskabelige fag kan eleverne arbejde med indhold i 
cigaretter, kemiske processer, kroppens reaktion på rygning og ryg-
ningens økonomiske konsekvenser for den enkelte og samfundet.

I de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag kan eleverne 
beskæftige sig med årsager til rygning, reklamer, lovgivning og po-
litik, normer o.l. 

Det er oplagt at arbejde tværfagligt og projektorienteret med em-
net, ligesom det er velegnet som emne for elevernes egne projekt-
opgaver. 

Skolens fag Tobaksemner 

De naturvidenskabelige fag: • Indhold i cigaretter og røg
Biologi, kemi, matematik, • Krop, helbred og rygning
natur & teknik. • Vandpiberygning
 • Tilsætningsstoffer i cigaretter
 • Rygning og privatøkonomi/samfundsøkonomi

De humanistiske og • Flertalsmisforståelser: Hvor mange ryger?
samfundsvidenskabelige fag: • Normer for rygning: Nu og tidligere
Dansk, historie, samfundsfag. • Rygningens historie
 • Lovgivning og politik
 • Årsager til rygning: Sociale og psykologiske
 • Myter om rygning
 • Reklamer og markedsføring
 • Skønlitteratur om emnet

På tværs af fag • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Tværfaglige projekter
 • Individuelle projektopgaver

Klassen kan evt. invitere en gæstelærer til at tale med eleverne om emnet. Det kan 
være en kommunal sundhedskonsulent, en SSP-medarbejder26, eller personer fra pa-
tientorganisationer e.l.
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Fakta om rygning
• Hver anden ryger dør af sin rygning 
• Ca 14.000 dør hvert år af deres rygning. Det er mere end 

1.000 rygerdødsfald hver måned
• I Danmark dør der ca. 4.500 af kræft hvert år på grund af 

rygning. Det er ca. 1/3 af alle kræftdødsfald 
• Jo tidligere man starter med at ryge, jo farligere er det, især i 

forhold til udvikling af rygerlunger og lungekræft
• 1 million danskere er holdt op med at ryge 
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Figur 2: Andelen af 11-15-årige
der nogensinde har prøvet at ryge en hel cigaret
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Figur 3: Debutrygealderen bladt 16-20-årige
- rygning mindst én gang om ugen

Figur �: Børn begynder at eksperimentere med rygning helt ned til �. klasse. Når 
eleverne kommer i �. klasse, er det over halvdelen, der har prøvet at ryge.

Sundhedsstyrelsen �00� 

Sådan ser det ud

Figur �: Unge rygere mellem �� og �0 år er typisk begyndt at ryge mindst én 
gang om ugen, da de var mellem �� og �� år gamle.

Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen �000
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INGEN LøFTEDE PEGEFINGRE

– Det nytter ikke med løftede pegefingre. Man skal ned på de unges plan, snakke med 
dem og få dem til at handle, siger Karen Jette Andersen. Hun har været lærer i 25 år, de 
sidste 10 på Ærøskøbing skole, der har elever fra 7. til 10. klasse. 

Arbejde på tværs af fag
Rygning kan integreres i mange fag. Det handler om, at lærerne forstår, at emnet ikke 
tager tid fra den almindelige undervisning, men at det tværtimod kan være en del af 
pensum.

– Man kan lave et rigtig fint tværfagligt samarbejde om rygning i f.eks. dansk, sam-
fundsfag og biologi. Det kræver tid, og det er vigtigt, at lærerne kan se, at det kan bru-
ges til eksamensstof. Ellers tager de det ikke op, forklarer Karen Jette Andersen. 

Gæster fra den virkelige verden
Hun har selv snakket med sine elever om rygning i dansk og samfundsfag samt for nylig 
som del af en emneuge om sundhed. 

– Evalueringen af emneugen viste, at rygning var noget af det, eleverne bedst kun-
ne huske, og som havde gjort størst indtryk på dem. Vi havde blandt andet en neurolog 
ude og fortælle om hjernens funktion, og hvad der sker, når man ryger. Der kom også 
patienter med livsstilssygdomme, der fortalte om deres liv med sygdom.

I dansk tog klassen fat i emnet ved at læse noveller og se film, i samfundsfag analy-
serede de reklamer og talte om skjult markedsføring og om, hvilke signaler producenter 
og brugere af cigaretter sender.

Aktive elever
Eleverne skal aktiveres så meget som muligt i undervisningen. Det kan være ved, at de 
går ud og interviewer familie eller personer i lokalmiljøet, laver deres egne kampagne-
materialer, finder ud af, hvorfor nogle folk stopper med at ryge og lignende. Bagefter 
fremlægger eleverne deres resultater for klassen.
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Rygestopkurser ingen succes
Skolens sundhedsplejerske kan inddrages på forskellige måder i forbindelse med un-
dervisningen. På Ærøskøbing skole tilbød sundhedsplejersken tidligere rygestopkur-
ser til elever, der røg. Men de faldt hurtigt fra, og derfor satser man nu i stedet på 
forebyggelsen i undervisningen. Karen Jette Andersen har den holdning, at man skal 
sætte ind på flere fronter samtidig:

– Jeg tror, at undervisning, hvor de får det ind under huden, sammen med samar-
bejdet med forældrene er det, der virker. 

Brug forældrene
Forældrene bliver inddraget på forældremøder, hvor der bliver diskuteret rygning, al-
kohol og alle de andre emner, der dukker op, når børnene bliver teenagere. Skolen har 
den politik, at der bliver ringet hjem til forældrene, hvis nogen ser, at en elev i 7. klasse 
ryger.

– Nogle forældre skal have hjælp fra for eksempel læreren til, hvad de skal gøre, 
hvis deres barn ryger.  Andre synes ikke, at skolen skal blande sig. Der er altid en lille 
gruppe, som er svær at få fat i, men de fleste forældre er aktive, siger den engagerede 
lærer.

Hendes erfaring er, at det betyder meget for unge, at de kan mærke, at de voksne 
interesserer sig for dem, at forældrene har overskud til at tale med dem og spørger til 
deres liv. 

Gruppen er vigtig for unge
Det er svært at sige præcist, hvad der virker:

– På nogle årgange er der ingen elever, der ryger. Andre år er der flere. Det kommer 
meget an på gruppen. I nogle klasser er det smart at ryge, fordi nogle af de populære 
elever gør det. I andre klasser er det totalt ”yt”. Men overordnet tror jeg, at vi i skolen 
kan gøre meget for, at de unge ikke begynder at ryge.

Kilder 
Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen (2000): MULD - Monitorering af unges 
livsstil og dagligdag, www.cancer.dk/muld
Sundhedsstyrelsen (2007): ��-�� åriges livsstil og sundhedsvaner �00� - samt udvik-
lingen fra 1997-2005, www.ssst.dk  

Læs mere
www.liv.dk: Information til unge på ungdomsuddannelserne.
www.rygning.com: Inspiration og materiale til professionelle i kommuner,
institutioner o.l.
www.snakomtobak.nu: Inspiration og materiale til forældremøder. 
www.sundskole.nu: Information til ældste klasser om kræft og livsstilsfaktorer.
www.xhale.dk: Hjælp til rygestop bl.a. gennem sms og e-mail.

Materialekasse fra Kræftens Bekæmpelse Snak om tobak. Udsendt til alle skoler og 
pædagogiske centraler 2004.
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Vores danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale 
problemer.  Omfanget er meget underrapporteret, fordi det er et tabu 
at spørge om alkoholvaner både i sundhedsvæsnet og socialsektoren. 
I Danmark har der været nogle forestillinger om, at den bedste måde 
at give unge nogle fornuftige alkoholvaner er, at forældre tidligt in-
troducerer børn til alkohol i hjemmet. Disse forestillinger har været 
stærkt medvirkende til, at danske unge nu har europarekord i druk. 
Forskning dokumenterer, at disse forestillinger ikke holder stik, det 
forholder sig direkte modsat: Børn, der får alkohol af deres forældre, 
drikker mere, og børn, der starter tidligt med at drikke alkohol, drik-
ker mere. (Petersen 1998); (Broholm 1999)

Danske unge er europamestre i alkohol

                                                                             Kit Broholm

Forældre-elev-aften om alkohol og stoffer
I Frederiksberg Kommune holder man forældre-elev-arrangementer på folkesko-
lens ældste klassetrin for at forebygge, at unge drikker meget og ofte, og at de 
eksperimenterer med illegale rusmidler. Arrangementet kan lægges i forlængelse 
af, at klassen har arbejdet med rusmidler. 

En konsulent fra kommunen giver et kort oplæg om alkohol, ungdomskultur, so-
ciale overdrivelser (det fænomen, at unge ofte tror, at andre unge f.eks. drikker 
meget, og derfor gør de det samme) og forældreroller. Herefter deles op i grupper. 
I grupperne diskuteres holdninger ud fra en række dilemmakort. Til sidst er der 
fokus på at indgå aftaler om, hvor og hvornår de unge må drikke til fester.

Der lægges en plan for, hvordan man inddrager de forældre og elever, som ikke 
deltog i arrangementet.

Frederiksberg Kommune
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En alkoholpolitik på skolen
Børn præges af den alkoholkultur, de møder til daglig, primært der-
hjemme, men også i andre familier og i lokalsamfundet, herunder sko-
len. Undervisning, der er i samklang med de normer, som børnene 
møder til daglig, har den bedste mulighed for at påvirke børnenes 
vaner. Derfor er det et afgørende fundament for en undervisning om 
alkohol, at der på skolen gennemføres en alkoholpolitik, som lægger 
klare linjer for alkohol i det daglige på skolen, i forbindelse med for-
ældresamarbejde og i forbindelse med arrangementer, hvor børnene 
deltager.

Politikken handler om
• Hvordan omgås vi alkohol på skolen?
• Hvordan samarbejder skolen med forældrene om at udskyde 

børns alkoholdebut?
• Hvordan kan skolen støtte, hvis nogen – lærere, forældre eller ele-

ver - har problemer med alkohol?
• Hvornår og hvordan arbejdes der med alkohol i undervisningen?
• Hvordan samarbejder skolen med det øvrige lokalsamfund om en 

sammenhængende alkoholpolitik?

Det kan være svært som forældre at fastholde nul-tolerance over 
for alkohol, når man udsættes fra pres fra en teenager. I Sverige har 
man gode erfaringer med ”Ørebroprogrammet”, der omfatter, at sko-
len holder op til seks forældremøder i de kritiske år fra 6. til 9. klas-
se. Her understøttes forældreaftaler af, at forældrene underskriver 
en egentlig kontrakt. Støtten til forældrene har vist gode resultater 
– også over for de unge, der allerede var begyndt at drikke27. 

Børn, unge og alkohol
- en værktøjskasse med materialer
• Information til skolebestyrelsen om alkoholpolitik 
• Information til lærere - baggrundsviden til at tage alkohol 

op med forældre og elever
• Information til forældre - forpligtende aftaler om klassens 

alkoholpolitik
• Information til elever - viden og holdninger, der kan skabe 

debat og handlekompetence i forhold til alkohol
• Dialogspil om alkohol - spørgsmål til forældre og elever
• DVD om alkohol - oplæg til forældremøder og/eller klas-

sens tid
Sundhedsstyrelsen �00�

Bestilles hos Sundhedsstyrelsen
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Forældre og skole sammen
Forældresamarbejdet på alkoholområdet er helt afgørende. Forældre 
kan have glæde af meget tidligt at diskutere det gavnlige i ikke at lade 
børnene smage alkohol - for på den måde tydeligt at markere, at al-
kohol ikke er noget for børn. Forældrene er måske ikke bekendt med 
den nyeste forskning, så her har skolen en vigtig rolle i forhold til at 
gøre op med de tidligere forestillinger. Senere, inden børnene begyn-
der at interessere sig for alkohol - eller rettere: Inden de tror, at det nu 
forventes af dem, at de begynder at interessere sig for alkohol - er det 
vigtigt, at forældre får mulighed for at lave forældreaftaler. De beslut-
ter at samarbejde for at udskyde børnenes alkoholdebut. I samspil 
med forbuddet mod salg af alkohol til børn under 16 har forældre-
samarbejde vist sig at have en positiv effekt på 11-15-åriges livsstil 
og sundhedsvaner28. Forældre har også god brug for at tale sammen 
om, hvordan de håndterer festerne uden alkohol, og hvordan de taler 
med deres børn om alkohol (Sundhedsstyrelsen 2007). 

Alkoholundervisning der virker
Forskningen i effektive metoder i sundhedsundervisningen viser, at 
virksom sundhedsundervisning har særlige kendetegn, både hvad 
angår rammer, indhold og pædagogisk metode. Det er vigtigt, at un-
dervisningen om alkohol er: 

• Aldersrelevant: Her-og-nu-virkninger frem for langsigtet sund-
hedsrisiko 

• Hverdagsnær 
• Sætter fokus på sociale normer og faktisk udbredelse (frem for 

den ekstreme afvigelse)29. 
Andre former for sundhedsundervisning kan enten ingen effekt 

have eller den modsatte, uønskede effekt, f.eks. at elevernes interes-
se skærpes. Det er derfor afgørende, at man benytter sig af de meto-
der og materialer, som har en dokumenteret positiv effekt (Sindballe 
2000).

Flertalsmisforståelsen – alle tror de andre gør
I præpuberteten er det ikke kun de voksnes alkoholnormer, men også 
kammeraternes normer, der præger børnenes holdning til alkohol. 
Hvis de tror, at deres kammerater – og navnlig trendsætterne i klassen 
– er startet med at drikke alkohol, så lægger det et stort pres på bør-
nene (Gundelach & Jarvinen, 2006). I andre lande f.eks. Italien er det 
en helt generel norm, at børn selvfølgelig ikke drikker alkohol. Bør-
nene udsættes derfor ikke for forventninger om, at de snart starter 
med at drikke. Men det gør de i Danmark. Ringstedforsøget30 viste, 
at det er en god ide at bruge en dag i 5.- 6. klasse på at arbejde med 
de sociale overdrivelser, der findes på alkoholområdet, så børnene 
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får en klar forestilling om, at det ikke er de fleste, der drikker alkohol, 
men omvendt de fleste, der faktisk ikke har lyst til at drikke alkohol.  
På dagen arbejdes med undersøgelsesresultater om, hvor meget der 
ryges/drikkes i klassen sammenholdt med en undersøgelse af, hvor 
meget børnene troede, at der blev røget/drukket. I grupper skal bør-
nene finde forklaringer på de sociale overdrivelser og pege på indi-
viduelle og kollektive måder at forebygge de sociale overdrivelser. 
Dagen afsluttes med, at der indgås en klassekontrakt (Balvig et al. 
2005).

Rammer for undervisningen
Undervisningen skal ikke starte for tidligt. Derved kan man nemlig 
komme til at signalere, at man har en forventning om, at børnene be-
gynder at drikke. Målsætningen med undervisningen skal være klar, 
nemlig at børn under 16 år ikke drikker alkohol. Undervisningen skal 
indeholde flere elementer: 

• Formidling af viden om alkohol
• Træning af sociale færdigheder  
• En tydelig normsætning. 

Det er en fordel at samle undervisningen om alkohol, tobak og 
hash i et forløb. Der er mange af de samme elementer i stoffernes 
virkningsmåde. Desuden er den måde, de fungerer på for børnene 
socialt, og den handlekompetence, som børnene skal have for at kun-
ne håndtere presset, også de samme.

Undervisningen skal fordeles over to-tre klassetrin, f.eks. 7.-9. 
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klasse, og omfanget af selve undervisningen kan være mellem 10 og 
30 timer. Det er den tidsramme, der anbefales i forbindelse med ma-
terialet Tackling.

Vigtige temaer
Et centralt tema i undervisningen er at undersøge de sociale påvirk-
ninger fra den almindelige alkoholkultur: medier, reklamer, normer i 
ungdomskulturen og gruppepres. Her inddrages også aldersrelevant 
faktaviden, f.eks. forskelle på hvor meget unge fra forskellige lande 
drikker. Et andet centralt tema er de sociale vanskeligheder og pro-
blemer, som børn og unge får, når de drikker alkohol. Her kan inddra-
ges viden om, at den del af hjernen, som omfatter den sociale kom-
petence, risikovurdering og impulskontrol, er svagt udviklet og bliver 
yderligere hæmmet af alkohol (Beck og Reesen 2006).

Et vigtigt led i undervisningen er træningen i sociale færdigheder, 
som børn og unge føler sig usikre overfor, og som kan medvirke til, at 
de synes, at den bedøvende effekt af alkohol hjælper dem. F.eks. træ-
ning i at ”sige fra” over for gruppepres, men også dagligdags øvelser i 
social kontakt og håndtering af nervøsitet.

Den pædagogiske metode skal være involverende og lægge op til 
diskussioner imellem eleverne med henblik på at støtte dem i at ud-
vikle deres kompetencer, mens læreren først og fremmest skal virke 
som igangsætter, formidler og rådgiver.

Sundhedsstyrelsen har støttet udviklingen af den danske udgave 
af materialet Tackling31. Der gennemføres aktuelt en evaluering for at 
vurdere, om materialet også i en dansk sammenhæng viser sig virk-
somt.

Kilder
Balvig, Flemming et. al. (2005): Ringstedforsøget - livsstil og forebyggelse i lokalsam-
fundet, Jurist- og økonomforbundets Forlag.
Beck, Steen og Stine Reesen (2006): Rundt om rusen – en antologi om unge og rus-
midler, Syddansk Universitet. 
Botvin, Gilbert, Jytte Friis og Peter Jepsen (2005-2007): Tackling - sundhed, selv-
værd, samvær (�-�), Alinea. 
Broholm, Kit (1999): Unge og alkohol, Sundhedsstyrelsen.
Gundelach, Peter og Magareta Jarvinen (2006): Unge, fester og alkohol, Akademisk 
Forlag.
Petersen, Willy (1998): BitterSøtt – ungdom/socialisering og rusmidler, Universitets-
forlaget.
Sindballe, Anne Marie (2000): Unge og rusmidler - evidensbaseret forebyggelse i 
skolen? Master of Public Health, Udgivelse nr. 56, Københavns Universitet.
Sundhedsstyrelsen 2005: Skolesundhedsarbejde
Sundhedsstyrelsen 2006a: Børn, unge og alkohol
Sundhedsstyrelsen 2006b: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark
Sundhedsstyrelsen 2007: ��-��-åriges livsstil og sundhedsvaner

Læs mere 
Sundhedsstyrelsen 2005: Skolesundhedsarbejde
www.sst.dk 
www.uge40.dk 
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Seksualoplysningen er et område med enorm betydning for udvikling 
af unges selvværd og trivsel. Her er mulighed for at få svar på bræn-
dende spørgsmål og at få indblik i erfaringer og uhørt relevant viden. 
Her er et fag med et indhold, som eleverne synes, er det vigtigste af 
næsten alt! 

Det er et fag, man som formidler må involvere sig i, det er følelser-
nes og dilemmaernes fag, og sjældent eksponerer et fag sin undervi-
ser så kontant som seksualundervisningen. 

Samtidig ved vi, at skolen er den vigtigste kilde til unges viden 
om sex32. Derfor skal undervisningen være professionel, personlig og 
engageret. 

Her er et fag hvor eleverne har en stor informationsmængde og 
kun lidt reel viden. På trods af frisind, åbenhed og stor eksponering af 
unge og seksualitet i det offentlige rum, så er vor seksualitet og vort 
seksualliv områder, som vi stadig indhegner med megen privathed, 
tavshed og tabuisering. 

Professionel - ikke privat
Derfor må læreren afklare sin rolle fra starten: Hvad vil man dele med 
eleverne? Hvordan håndteres følelsesmæssigt komplicerede situatio-
ner og emner? Hvor går grænserne for faget og underviseren? Hvor-
dan være professionel og ikke privat? 

Vi kan ikke komme med facitlister, moralske formaninger eller en-
tydigheder, men må som udgangspunkt sige, at der ikke er én bestemt 
rigtig holdning til, hvad der er det sundeste liv, det rigtige seksualliv 
eller den rigtige kæreste- og familieform. I stedet må vi sige, at der er 
en række voldsomme dilemmaer, hvor det at kunne håndtere dem er 
det afgørende. 

Seksualundervisningen
- den skønne sundheds dilemmaer 

                   Carsten Borup
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Eleverne skal være aktive
Sundhed er ikke fravær af (køns-)sygdom, men evnen til at håndtere 
(seksual-)livets problemer og udfordringer. Omdrejningspunktet i 
seksualundervisningen er udviklingen af elevernes handlekompe-
tencer. De tilegnes kun ved elevernes egen aktivitet. Læring er en 
proces, som forudsætter aktiv inddragelse af krop og sjæl. Derfor er 
det bedst, hvis eleven involveres mest muligt i løsninger og videns- 
formidling. 

Undervisningens omdrejningspunkt er et ønske om at bruge en-
gagementet: Lav f.eks. projektarbejde, vurderingsøvelser, lege, spil, 
forumteater, lyrikcaféer, dilemmaspil, brevkasser, temadage, tøse-
klubber og drengepaneler. 

Brug også undervisere udefra, som kan supplere klassens lærer, 
’i-tale-sætte’ og give begreber til det seksuelle felt og være et frirum 
for elev-lærer-relationens begrænsninger. Brug sundhedsplejersken, 
børne-unge-lægen, kunstnere, politi, teater, større elever, ung-til-ung 
formidlere, seksualrådgivere. – Men frem for alt aktiver eleven selv! 

Faglighed er vigtig 
Seksualoplysningen kan dreje sig om faktuelle emner som præven-
tion, kroppens anatomi og udvikling, graviditet og abort, sexsyg-
domme og lægelige undersøgelser samt de mere tekniske områder 
som kys, kæleri, samleje, onani, smerter og problemer ved sex, oral 
og analsex og meget andet.
 
Følelserne skal med
Undervisningen bør i høj grad også fokusere på følelser: Ved forel-
skelse, den første gang, kæresterier, kønsidentitet, hetero- og ho-
moseksualitet, jalousi, erotik, orgasme, troskab, kærlighed, idealer, 
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debutalder, krænkelser og grænser, overgreb, rus og fest, normalitet 
og ungdom, lyst, fantasier, sexønsker og alt det spændende, som er 
aktuelt hvert øjeblik i den unge teenagers liv. 

Der er mange spørgsmål: 
• Hvornår er man kærester? 
• Hvordan scorer man? 
• Hvordan smager sæd? 
• Kan man få hiv af at kysse? 
• Hvor stort skal mit lem være? 
• Hvilket sprog skal man bruge - hvad hedder dit kønsorgan? 
• Hvornår er man krænket?
• Kan man være venner, når man boller med hinanden?

Og så er der… det vilde gys ned ad kroppen, når hun ser på mig… 
livet, der bliver så stort og enkelt... der er kun os… kun øjeblikket… 
kun forelskelsen. Et hav af følelser!33 
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Forældrenes dilemmaer 
Også forældre står i mange dilemmaer, når børnene er ved at blive 
voksne. De har ofte brug for at involvere sig og få klarhed over, om 
det de gør (eller ikke gør) er godt nok, og de har brug for et rum, 
hvor de kan reflektere sagligt med andre om deres børn. De skal også 
opdatere deres viden om f.eks. præventionsmidler (P-plaster, P-ring, 
nødprævention), ungdomskulturel normalitet og trends. 

Spørg forældrene, hvad deres ønsker til seksualundervisningen er 
- og spørg eleverne, hvad de ønsker sig af deres forældre.

Særlige problematikker
I arbejdet med grupper af unge, som enten er præget af stor kulturel 
og religiøs mangfoldighed eller af særlig svære problemstillinger, kan 
der blandt andet søges kendskab til viden og støtte gennem Center 
for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen eller via foreningen Sex og 
Samfund. 

Emner som porno, prostitution, chat på internettet, krænkelser 

Ung-til-Ung: Sexekspressen
Et frivilligt seksualoplysningsprojekt i København, Odense og 
Århus, hvor medicinstuderende underviser folkeskolens 7.-10. 
klasse i seksualvejledning. Sexekspressen inviteres ud på skolen 
og underviser den enkelte klasse en hel skoledag. Der sendes 
altid både en mandlig og en kvindelig guide.   

www.sexekspressen.dk

Lærerstuderende fra nogle seminarier tilbyder lignende gæste-
lærervirksomhed.                 Kontakt nærmeste seminarium/CVU
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og grænser, vold og undertrykkelse af kvinder, seksuelle rettigheder 
i Danmark og i verden er også en del af seksualundervisningens rum. 
Seksualundervisningen skal ønske at hjælpe den unge til at finde vej 
til et skønt, godt og berigende følelses- og sexliv, til at kunne tage 
informerede valg og give plads til det hele menneske. 

Kilder
Sundhedsstyrelsen 2007a: ��-�� åriges livsstil og sundhedsvaner �00� - samt udvik-
lingen fra 1997-2005, www.ssst.dk 
Sundhedsstyrelsen 2007b: Ung�00� – ��-��-åriges seksualitet – viden, holdninger 
og adfærd. 
UNG �� - en seksuel profil. Udgivet af amter i Danmark. Kan bestilles via Sex og Sam-
funds hjemmeside.

Læs mere
Generelle oplysninger    
www.seksualoplysning.dk  
www.sexogsamfund.dk  
www.lysthuset.dk  
www.bedreseksualundervisning.dk  
www.sexogsundhed.dk  

Sygdom og sundhed 
www.klamydia.dk  
www.sexsygdom.dk
www.netdoktor.dk  
www.sexlinien.dk
www.abortnet.dk  

Debatemner   
www.ungelivpaaspil.dk  
www.sikkerflirt.dk  
www.sikkerchat.dk    
www.aidsfondet.dk

Om homoseksualitet
www.lbl.dk
www.gaynord.dk
www.springud.dk
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Mange børn er blevet sundere, mange skoler har indført nye ruti-
ner og mange tænker nyt og indfører sunde aktiviteter på forskellige 
områder. Det er godt! Men det er også sårbart, hvis projekterne ho-
vedsagelig hviler på ildsjæle, engangsbeløb eller enkeltstående gode 
ideer. 

I forbindelse med research til denne bog tog vi kontakt til projek-
ter, som vi havde læst om på forskellige skoler for at forfølge erfarin-
gerne. Desværre var svarene i en del tilfælde:

– Nej, det gør vi ikke længere… Nej, den lærer, som stod for det, er 
rejst… Nej, det har vi desværre ikke længere penge til.  

Der er altså en stor udfordring i at overgå fra projektfasen til drift-
fasen og at få et godt projekt til at leve videre i hverdagen, m.a.o. at 
få det forankret. 

Der er behov for en særlig indsats for at implementere sundheds-
fremme og sundhedspædagogik i den daglige undervisning og i sko-
lens hverdag. Det hænger bl.a. sammen med, at sundhed indgår i en 
række obligatoriske områder, ligesom andre fag, men samtidig er ’ti-
meløst’.

Når sundhed er et decideret ’undervisningsfag’, får det betydning 
for den eller de lærere, der skal varetage faget. I folkeskolen er traditio-
nen, at man har faglærere til forskellige områder. Derfor kan det falde 
meget naturligt at tænke, at en lærer, hvis fag har relationer til sund-
hed, nok varetager dette område - på samme måde, som eksempel-
vis læreren i matematik eller dansk varetager sit område. Men det er 
langt fra sikkert. Godt nok er sundhedsundervisningen et fagområde, 
som en eller flere lærere skal varetage, og det skal naturligvis afklares, 
hvem der gør det – men sundhed er meget mere end det. Sundhed er 
en betydeligt mere omfattende udfordring for skolernes praksis.

Hold fast

                                                                              Käte Akselsen
                                                                              og Karin Mejding



���

Når sundhedsundervisning uden ’eget’ timetal skal integreres i 
den øvrige undervisning, stiller det store krav til lærerne om at huske 
at integrere disse obligatoriske emner – og til skolens ledelse, som 
har ansvaret i den sidste ende. Desuden er det er vigtigt, at undervis-
ningen foregår gennem hele skoleforløbet, hvis den skal have nogen 
sundhedsfremmende effekt. Enkeltstående initiativer kan være sjove, 
gode og meningsfulde, men det er vigtigt, at indsatsen er kontinu-
erlig. F.eks. er der tradition for, at uge 41 er sundhedsuge i landets 
folkeskoler. Det er et fint og inspirerende initiativ, men hvordan har 
sundheden det på de øvrige 195 skoledage? Der skal tidligt tænkes i 
forankring, når man går i gang med et sundhedsprojekt.

En ildsjæl, en ide – eller …
Bæredygtige initiativer kommer fra de praktikere, der står med pro-
blemerne og interessen, men det kræver mere end en person at ’løbe 
et sundhedsprojekt i gang’ på en skole. I ”Handling, læring og for-
andring” (Jensen 2000) er beskrevet en lang række erfaringer med 
gode, konkrete – nu afsluttede - projekter, som handlede om at frem-
me sundheden i skolen. Flere større projekter, som siden er blevet be-
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skrevet, er opstået i frugtbart samarbejde mellem skole og eksterne 
konsulenter (fra f.eks. de nu nedlagte amter eller fra DLH/DPU). Med 
de nye opgaver, som kommunerne har fået på forebyggelsesområdet, 
kan det tænkes, at der skal etableres nye samarbejdsformer og -fora. 
Fælles erfaringer fra flere projekter fortæller, at det er vigtigt at bygge 
på:

• sundhedsfaglig uddannelse af lærere
• god organisering af projektet - nedsættelse af sundhedsgruppe på 

skolen
• opbakning fra ledelse - inddragelse af skolens ledelse i så meget af 

processen som muligt 
• koordinering - udpegning af koordinator blandt lærerne
• tværfagligt samarbejde - samarbejde på tværs, inddragelse af sko-

lens sundhedspersonale (sundhedsplejerske, skolelæge, tandple-
jer m.fl.)

• forankring i en sundhedspolitik - skolebestyrelsen udformer og 
vedtager en politik for sundheden

• evaluering af projektet 



���

Skolens sundhedspolitik
Når projekterne skal forankres på skolen, sker det bedst ved, at man-
ge parter i skolen samarbejder om at udforme en politik på området34. 
Processen og de diskussioner, som fører frem til en politik, er i sig selv 
gavnlige og afklarende – og politikken skal dels implementeres, dels 
med mellemrum evalueres og måske justeres. Den er et vigtigt værk-
tøj.

Tid til arbejdet
Det er nødvendigt, at skolen afsætter ressourcer til, at nogle lære-
re kan være tovholdere på sundhedsområdet. Det kan f.eks. ske i 
en sundhedsgruppe bestående af flere lærere med forskellig faglig 
baggrund – og det kan samtidig ske ved at sikre, at én lærer bliver 
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sundhedskoordinator. Opgaverne for denne lærer kan bl.a. være at 
koordinere indsatser i skolens sunde dagligdag og undervisning, at 
orientere kolleger om materialer samt at have øje for samarbejds- og 
udviklingsmuligheder.

Dokumentation 
Det er en god ide at dokumentere projektforløbet – og et must, hvis 
man vil søge eksterne midler til fortsættelse og implementering. Det 
kan gøres på utallige måder – både kvantitativt og kvalitativt, hvor 
man forholder sig til f.eks. effekten eller omfanget af indsatsen, til til-
fredshed med indsatsen, eller der kan måles på vaner og adfærd. 

En evaluering bør planlægges samtidig med at man planlægger 
projektet - og før det søsættes, så man husker at måle før og efter 
det nye initiativ. Evalueringen er vigtig at have som dokumentation 
for, hvordan indsatsen forløb. Den kan være med til at systematisere 
erfaringerne og justere fremtidige projekter. Evalueringsindsatserne 
kan strække sig fra få og enkle iagttagelser, interviews, spørgeske-
maer eller tællinger – til andre, videnskabeligt udformede og udførte 
fremgangsmåder.

Eleverne bør inddrages i evalueringen. Dels er det deres sundhed 
og handleevne, der er i fokus, og dels kan der ligge relevante elevop-
gaver og -undervisning i forbindelse en evaluering. En undersøgelse 
af tilfredshed med Legepatruljeordning eller Frugtsalg kan f.eks. ud-
gøre et godt materiale for matematikundervisning. Det er en god ide 
at understøtte iagttagelserne med fotos – taget med skolens digitale 
kamera.

Sundheden på skolen er altså ikke kun et spørgsmål om teori og 
undervisning – men i høj grad også om praksis. 

Don’t only tell it 
– show it!

Kilder 
Jensen, Bjarne Bruun (2000), red.: Handling, læring og forandring – Beretninger fra 
Den Sundhedsfremmende Skole, Komiteen for Sundhedsoplysning, 2000
Kræftens Bekæmpelse (2005): Alle børn i bevægelse - idéer til initiativer. 

- Der ligger en stor udfordring i at få samlet op på de bæredyg-
tige og gode projektidéer, så projekterne efter endt støttepe-
riode kan blive en del af foreningens, skolens og institutionens 
daglige drift.

Alle børn i bevægelse, Kræftens Bekæmpelse �00�.
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Akselsen, Käte Lektor ved Haslev Seminarium. Cand.mag. i psykologi og pæda-
gogik med særligt henblik på voksenuddannelse samt autorise-
ret sygeplejerske. Har beskæftiget sig en del med dialektikken 
mellem sundhed, udvikling og læring samt Outdoor Education.  

Barfod, Karen  Lektor ved læreruddannelsen i CVU Midt-Vest. Cand.scient. i 
biologi og idræt. 

Borup, Carsten Leder af Lysthuset - center for seksuel sundhed i Århus Kom-
mune. Tidligere daghøjskoleforstander, kulturhusleder, projekt-
mager og voksenunderviser. 

Broholm, Kit Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Cand.mag. i historie og 
samfundsfag, Master of Public Health. 

Bælum, Lotte Fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen. Cand.mag. i humanistisk in-
formatik og retorik. 

Bøge, Per Projektchef i Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling, 
projekt OmSorg. Har siden 1995 især beskæftiget sig med pro-
blemstillinger omkring børn og sorg. Uddannet lærer.

Fritze, Helle Kampagnekoordinator på Kræftens Bekæmpelses solkampagne 
"Skru ned for solen". Cand.mag. i dansk og retorik. Har tidligere 
været pressechef på Københavns Rådhus.

Gaarsmand, Solveig Tidligere næstformand i Skole og Samfund, projektleder på 
Forældrerådgivningen. Medlem af Det Nationale Råd for Folke-
sundhed, forfatter, foredragsholder og skribent. Cand.mag. og 
mor til seks.

Holstein, Bjørn Professor i medicinsk sociologi ved Københavns Universitet, 
mag.scient.soc. Forsker i sociale forholds betydning for sund-
hed og helbred. Del af Adolescent Health-forskergruppe på 
Københavns Universitet på grundlag af mange års arbejde med 
surveyundersøgelser om helbred og sundhedsadfærd blandt 
børn og unge.  

 Om forfatterne
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Jensen, Bjarne Bruun  Professor i miljø- og sundhedspædagogik på Danmarks Pæda-
gogiske Universitetsskole. Leder af universitetets forsknings-
program om Miljø- og Sundhedspædagogik. Forfatter til en lang 
række af danske og internationale artikler og bøger om Sund-
hedspædagogik og Sundhedsfremme. Konsulent for WHO in-
den for områderne: Health Promotion & Education. 

Juhl, Ole  Centerleder ved Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. 
Uddannet lærer og har arbejdet i den danske og grønlandske fol-
keskole samt undervist på teknisk skole, VUC og efterskole. Har 
været leder af en produktionshøjskole, en efterskole, et grøn-
landsk kulturhus og en folkeskole.

Mejding, Karin Kommunikationsmedarbejder i Kræftens Bekæmpelses fore-
byggelsesafdeling. Læreruddannet, har arbejdet som lærer i fol-
keskolen og med trafiksikkerhed for børn og unge. Cand.mag. i 
dansk og kommunikation. 

Nielsen, Birthe Virker til daglig dels som lærer i folkeskolen, underviser på di-
plomuddannelserne og som konsulent i forbindelse med ud-
vikling og forankring af sundhedsundervisning og sundheds-
fremmende tiltag i grundskolen. Læreruddannet og master i 
sundhedspædagogik. 

Nielsen, Morten Kromann  Projektkonsulent i CVU Lillebælt - Center for Undervisnings-
midler, Odense. Har tidligere forsket i sundhedsfremme blandt 
børn og unge og var fra 2002 til 2006 koordinator i Fyns Amts 
modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse. Uddannet antropolog.

Pedersen, Bente Klarlund  Professor, dr.med., leder af Danmarks Grundforskningsfonds 
Center for Inflammation og Metabolisme (CIM), der bl.a. un-
dersøger de molekylære mekanismer bag fysisk aktivitet, og 
hvordan de gavner sundheden. Overlæge på Rigshospitalet og 
professor ved Københavns Universitet samt formand for Det 
Nationale Råd for Folkesundhed. Bente Klarlund Pedersen er 
forfatter af en lang række videnskabelige artikler og til en række 
populærvidenskabelige bøger om motion. 

Sindballe, Anne-Marie  Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse. 
Cand.psych. og Master of Public Health.

Wohllebe, Louise Projektleder i Projekt Børn, Unge & Rygning, Kræftens Bekæm-
pelse.  Master of Social Science and Public Health. 
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1 Motionsfaktoren kaldes også Interleukin 6 (IL 6).  
2 Non Exercise Activity Thermogenesis (Klarlund Pedersen 2005b).
3 Se f.eks. også Juul Jensen 2006.
4 Se f.eks. Iversen et al. 2002.
5 Se også Jensen – i denne udgivelse.
6 ”Eleverne skal arbejde med at undersøge forskellige måder at bo på” (Undervis-

ningsministeriet 2005, side 20, 21 etc.) 
7 ”Demokrati som livsform er en dannelsesproces og den kan ikke opnås gennem 

parlamentariske processer”.
8 Men det er vigtigt at pointere, at en uge om året ikke er nok – hvilket sunde 

aktiviteter heller ikke er. Sundhed og sundhedsundervisning må også indgå i 
dagligdagen, det ligger dog uden for denne artikels rammer.

9 Firefeltsmodellen fra Faghæfte 21 (Undervisningsministeriet 2005, side 28) er 
egnet til en sådan analyse.

10 Undervisningsministeriet: Mad og bevægelse – Krop og læring; et udviklings-
arbejde under Skolen i bevægelse, Evalueringsrapport og inspirationsmateriale 
2007.

11 Samme erfaringer gør sig i øvrigt gældende for lærere, der i samme udviklings-
projekt også havde netværksmøder. Vidensudveksling og vidensudvikling var 
det primære formål med lærernes netværksmøder. (ibid.)

12  Modelprojektet blev til i et samarbejde mellem Fyns Amt og 15 fynske kommu-
ner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for 
Folkesundhed, Arkitektskolen i Aarhus og Amtscentret for Undervisning, Fyn.

 Med kommunalreformen i 2007 er videreudviklingen af projektets resultater 
blevet forankret i CVU Lillebælt, Center for Undervisningsmidler i Odense. 

13 Legelæreren udspringer af projektets samarbejde med Idrætshistorisk Værksted 
– Gerlev Legepark og den forskning og pædagogiske udvikling, der er forankret 
der.

14 Denne tendens er dokumenteret i ’Skolebørnsundersøgelsen’ (www.hbsc.dk).
15 Forsøget omfattede ni skoler og blev gennemført i et samarbejde mellem Fyns 

Amt, Dansk Kernefrugt, Kræftens Bekæmpelse og '6 om dagen'.
16 Morten Kromann Nielsen: ”Skolen som arena for dannelse af børns madkultur“ 

i konferencerapport Læring kræver næring, Mejeriforeningen 2003. Findes på 
www.mejeri.dk.

Noter
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17 Danske undersøgelser af naturklassen i Rødkilde har vist, at det i klasserummet 
er læreren, der taler (90 % af tiden), mens det i uderummet er børnene, der kom-
mer til orde (Herholdt, 2003).

18 Se f.eks. Jerlang (2004).
19 Hjerneforskeren Kjeld Fredens (2005) gør rede for, hvorledes forskellige måder 

at tilegne sig tingene på påvirker hukommelsen om dem.
20 Lene Herholt (2003) har undersøgt sprogfunktionerne i de to klasserum – ude- 

og inderummet, og finder, at uderummet åbner for en langt mere eksploreren-
de, fremadrettet sprogbrug end inderummet.

21 Se f.eks. Jerlang og Ringsted (2004).
22 Se Bente Klarlund Pedersen artikel i denne udgivelse.
23 Se f.eks. Herskind (2006) & Koch (1999).
24 Den internationale forskning kommer især fra USA, men også fra England, 

Norge, Australien, Holland m.fl.
25 Tackling er oversat og bearbejdet med faglig og økonomisk støtte af Sundheds-

styrelsen. Statens Institut for Folkesundhed er i gang med en forskningsmæssig 
evaluering. Resultater foreligger ved udgangen af 2007.

26 SSP: Skole, Socialforvaltning og Politi.
27 Örebro Preventionsprogram (ÖPP) udviklet af Nikolaus Koutakis og Håkon 

Staattin 1999-2001. Læs mere på www.oru.se.
28 Sundhedsstyrelsens undersøgelse af unges livsstil og sundhedsvaner foretages 

årligt. Her trækkes på årene 1997-2005, udgivet 2007.
29 Se også Sindballe i denne udgivelse.
30 Forsøgsdagens indhold og metode er beskrevet konkret i forhold til rygning, 

men metoden kan uden problemer overføres til alkohol. (s.330-337).
31 Se også Sindballe i denne udgivelse.
32 UNG 99 - en seksuel profil. Udgivet af amter i Danmark. Kan bestilles via Sex og 

Samfunds hjemmeside.
33 Citat fra lyrikworkshop med unge på 14-16 år.
34 Se mere om processen i Morten Kromann Nielsens artikel i denne udgivelse.
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Tag fat og hold fast - Sundhed i skolen giver inspiration og redskaber til at 

tage fat i skolens sundhed, både i skolens rammer og i undervisningen. 

Sundhed er et mål i sig selv – og i høj grad også et middel til læring. 

Bogen indeholder 

• Baggrundsartikler skrevet af fagfolk 

• Konkrete erfaringer og forslag fra børn og lærere

• Forslag til videre læsning på tryk og på nettet

Alle emner præsenteres i kort form.

Med baggrund i mange projekterfaringer giver Tag fat og hold fast forslag 

til, hvordan skolen kan tage fat i sundheden og holde fast i den, også på 

længere sigt.


