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Indledning

Beth Elverdam (red.)

Denne indledning rummer dels en oversigt over indholdet i de enkelte artikler 
og deres hovedpointer, dels en tværgående refl eksion. Den belyser de begreber 
og temaer, som artiklerne enten relaterer til eller rejser. Der er tale om en kritisk 
tilgang, som gerne vil udfordre magt- og ulighedsrelationer. Det, der udfordres, er 
sundhedsbegrebet, men også begrebet deltagelse, både elevers og lærers. Samtidig 
er det tydeligt, at politiske beslutninger omkring f.eks. skolemad eller udformnin-
gen af fysiske rum ikke forholder sig til elevernes og lærernes dagligdag. De har 
nemlig ikke nogen reel indfl ydelse på disse. Deltagerorienterede sundhedsfremme-
interventioner kan være et potentiale, som kan øge børns motivation og ejerskab. 
Men virkeligheden er en anden, og den måde, sundhedsfremmeprojekter sætt es i 
værk i folkeskolen, bliver en barriere for ændring. 

Når man bliver bedt om at skrive en indledning til et tidsskrift, er man uhjælpeligt 
prisgivet de artikler, som nummeret skal indeholde. I denne sammenhæng er det 
en superb buket, som indgår i dett e nummer. Artikler, som har mange berørings-
punkter og derfor sætt er mange analytiske refl eksioner i gang, men også artikler, 
som er forskellige, en ting som sætt er andre, men ligeså interessante refl eksioner 
i gang. Dett e nummer af Cursiv har folkeskolen og sundhedsfremme som et un-
derliggende tema. Der er tale om fi re artikler, som berører dett e emne på forskellig 
måde, med forskelligt fokus. Der er også tale om artikler, som bruger forskellige 
metoder og dermed analyserer forskellige typer empirisk materiale, ligesom der 
er tale om forskellige teoretiske indfaldsvinkler. Fælles for artiklerne er således 
fokus på skolen og sundhed, madordninger og fysisk aktivitet. Det drejer sig 
om aktiviteter, som relaterer til folkeskolen, men også aktiviteter som på mange 
måder er anderledes end almindelige skoletiltag, al den stund at der omkring 



6 

sundhed og fysisk aktivitet, som det behandles her, ikke er tale om skolefag, som 
sætt es på skemaet, men snarere en form for aktivi teter, som forventes at have 
adfærdsændringer indbygget. En tanke som – det viser artiklerne – snarere er 
politisk ønsketænkning end reel.

Artiklerne præsenteres i denne rækkefølge, simpelthen fordi deres indbyrdes 
berøringspunkter i denne rækkefølge lægger sig i forlængelse af hinanden. Deres 
indbyrdes orden er således ikke tilfældig, og det giver god mening at læse de tre 
første i forlængelse af hinanden.

Artiklerne er:

A: Sundhed og skolemad mellem politik og pædagogik – eksempler fra 125 års 
dansk skolemads historie 
Af Jett e Benn

B: Giver skolemad næring for læring? 
Af Monica Carlsson og Jett e Benn

C: Unges deltagelse i sundhedsfremme: hvad siger litt eraturen? 
Af Lone Lindegaard Nordin, Jeanett e Magne Jensen og Venka Simovska

D: Rum og fysisk aktivitet i børnehøjde
Af Birgitt e Justiniano, Christina K. Albeck og Venka Simovska

Indledningen er opbygget sådan, at jeg først har skrevet lidt om hver enkelt arti-
kel og derefter afslutt er indledningen ved at se på de perspektiver på tværs, som 
artiklerne har rejst. Perspektiver, som også binder an til andre analyser og teorier 
på sundheds- og sundhedsfremmeområdet.

Sundhed og skolemad mellem politik og pædagogik – eksempler fra 125 års dansk 
skolemadshistorie 

Af Jett e Benn

Denne artikels historiske tilbageblik skaber en forståelse af de historiske forudsæt-
ninger, som er en del af diskussionen af skolemaden i dag, idet artiklen konsta-
te rer, at de første 100 år handlede skolemad om at få bespist de fatt ige med en 
kost, som var nærende. Artiklens fokus er, hvordan de politiske og pædagogiske 
diskurser påvirker praksis. En praksis, som nu også omfatt er ekstern evaluering af 

Beth Elverdam



7

de forskellige tiltag. Artiklen består af to dele: en del, der behandler skolemad i et 
historisk perspektiv, og en del, som analyserer fem samtidige og meget konkrete 
skolemadsprojekter.

I det historiske materiale italesætt es det sundhedspædagogiske ikke eksplicit, det 
virker nærmest, som om man fra øvrighedens side forventede, at eleverne ville 
tage den præsenterede viden til sig – sådan nærmest automatisk. Man anså, at 
skolen havde ”et kald på det ernæringshygiejniske(!) område”. 

Først omkring 1990, det vil sige 100 år efter den første indførelse af bespisning af 
fatt ige børn, ser sundhedspædagogiske tiltag, som indeholder en eller anden form 
for konkret sundhedsundervisning, dagens lys. Forfatt eren gør opmærksom på, at 
der over tid har været ændringer i den konkrete mad, det der spises, ændringer, 
som spejler de forandringer, der er sket i samfundet i øvrigt. 

Samtidig er skolebespisning att er på dagsordenen, ifølge forfatt eren kan en af 
grundene være, at børn reelt opholder sig mange fl ere timer om dagen på skolen 
end tidligere. Nogle skoler har en heldagsskoleordning, mens andre har en til-
knytt et SFO, aspekter som igen bringer børn og den mad, de får i skoletiden, på 
banen. Samtidig er konteksten interessant, for der tilsyneladende ikke er overord-
nede bestemmelser omkring børns skolemad eller spisepause. 

Derfor er der mere årvågenhed på dett e område, men også mere opmærksomhed 
på at undersøge, om det nu er det rigtige, man indfører, det vil sige en øget op-
mærksomhed på evaluering.

Den anden del af artiklen beskriver fem konkrete projekter: børn, mad og bevæ-
gelse, EVIUS (som også berøres i artikel B), EAT-skoler, MAD-skoler og OPUS. 
Artiklen gennemgår de forskellige projekter med hensyn til mål og organisering, 
involvering af fx forskere, målgruppe og hvorvidt der er udviklet lokale mad- og 
bevægelsespolitikker. Gennemgangen af de forskellige forsøgsprojekter viser, at 
der har været mange forskellige måder at gribe problemstillinger an på i relation 
til mad og bevægelse, men også at evalueringer har vist, at der i projek ter ne har 
været for ringe afsæt i børnenes verden og forståelser og en ringe udfol del se af 
aktørperspektivet. Flere projekter er tidsbegrænsede.

Forfatt eren konkluderer, at tankerne om, hvad der udgjorde det korrekte skole-
måltid (”a proper meal”) har ændret sig med hensyn til indhold og målgruppe. 
Men artiklen viser også med sin gennemgang af samtidens tiltag omkring skole-
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mad, hvor svært det er, dels at etablere en madordning til alle børn, dels at skabe 
en ordning, som er ”spiselig” for alle – børn, lærere og forældre. Forfatt eren 
konstaterer, at mad er på dagsordenen i skoledagen. Men også, at den skal sætt es 
på dagsordenen, som den fx er i Finland og Sverige, som har en årelang tradition 
for skolemad til alle børn.

Analysen af 125 års skolebespisning viser, at sund mad i skolen og sund madkom-
petence ikke er noget, der opstår af sig selv, men noget der skal arbejdes konkret 
med. Og helst snart inden den sidste madkompetence forsvinder!

Giver skolemad næring for læring? 

Af Monica Carlsson og Jett e Benn

Denne artikel lægger sig tæt op ad den foregående artikel, idet den sætt er fokus 
på evaluering og belyser spørgsmålet om sammenhæng mellem ernæring og 
læring, især om hvordan eller hvad, der vides om relationen mellem korrekt er-
næring og læring. Det vil sige, hvorvidt tilbuddet om et skolemåltid betyder, at 
eleverne samtidig lærer noget om mad og sundhed – og vel også, hvorvidt denne 
potentielt erhvervede viden har betydning for ændring af elevernes madkompe-
tence. Det er læringspotentialet bag skolemadordninger, som er fokus. 

Artiklen tager udgangspunkt i en politisk beslutning, nemlig Fødevareministeriets 
ønske om at afk lare, hvad et skolemåltid kan bidrage med i forhold til sundhed 
og læring. En bred problemstilling, men med en ganske snæver kontekst, nemlig 
en række ott e uger lange forsøg med gratis skolemadsordning, som er blevet gen-
nemført på 36 skoler og siden evalueret. Evalueringen bestod af fi re delprojekter: 
EVIUS – ”hvor næring skulle give bedre læring” (ikke generelt, men læring om 
mad).

Formålet med denne artikel er at undersøge, om skolemadsordningerne har 
en betydning for elevens læring om mad og sundhed, idet der sætt es fokus på 
begreberne mad, med udgangspunkt i elevernes synspunkter, og sundhed og 
kompetenceudvikling i relation til disse skolemadsordninger.

Materiale til vurderingen bygger på kvalitative metoder (enkelt- og fokusgruppe-
interview) med elever og lærere på 5.-6. og 8.-9. klassetrin, suppleret med struk-
turerede observationer og udleverede spørgeskemaer om madens karakter til 
eleverne. Desuden indeholder metoden også en krydscaseanalyse, hvor materiale 
fra fi re forskellige skoler sammenlignes.

Beth Elverdam
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Fokus på de store elever er interessant, fordi anden forskning har vist, at det er 
blandt de ældre elever, at frokostens skolemad bliver problematisk og en arena, 
hvor enten fravalg af skolemad eller tilvalg af anden mad sker (Elverdam & Søren-
sen, 2003). 

Artiklen overvejer det problematiske i hvad, eller alt det, som mad er. Er mad 
ernæring (som i kost), er det kultur (som er tanken bag et rigtigt måltid), eller er 
det et personligt valg, som tages inden for sociale relationer, hvad enten det er i 
familien eller skoleklassen. Teoretisk skelner forfatt erne mellem viden og praksis 
og det, at mad og sundhed har forskellige dimensioner: æstetisk, social, kulturel 
og etisk.

Forfatt erne fi nder, at eleverne i relation til viden omkring sundhed og mad be-
væ ger sig på et fødevare- og måltidsniveau, men også refererer til sundhed over 
for nydelse og smag. De bruger dett e til at påpege, at eleverne er interesserede i 
sundhed, mad og smag.

Børnenes deltagelse i projekterne varierer, som det påpeges i artiklen, fra ikke-
deltagelse over deltagelse i udvælgelse af madkoncept mellem en række mulige 
ordninger, til udfyldelse af et spørgeskema, ud fra hvilket lærerne tog beslutnin-
gen om valg af ordning. Reelt har elevernes inddragelse i beslutningsprocesserne 
været begrænset, men det betyder ikke, at eleverne ikke har valg eller magt. De 
har nemlig den ultimative magt i relation til succesen af projektet. Er de utilfredse, 
kan de undlade at spise maden – en strategi, som på en af skolerne medførte en 
ændring af madtilbuddet.

Selve spisesituationen er på mange måder låst fast, idet der alene er mulighed for 
at spise i klassen, og dett e forhold ændres ikke i forsøget. ”På alle skolerne spiser 
eleverne i klassen” konstateres det i artiklen, og dett e udsagn er efter min mening 
med til at udtrykke begrænsningerne med denne type projekter.  

Forfatt erne gør opmærksom på, at den manglende indfl ydelse og det korte pro-
jekt  forløb begge er barrierer for projektets succes, set som adfærdsændring. 
Lærerne efterlyser projektets placering som en del af skolens dagligdag, samt at 
eleverne skal kunne inddrages mere konkret. Eleverne vurderer ikke det givne 
tilbud som læring. Samtidig vurderer forfatt erne, at eleverne har lært noget gen-
nem deres smagen på nye madvarer og læsning af deklarationer

Indledning
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Samtidig er det forfatt ernes holdning, at det kunne gøres meget bedre, hvis ele-
verne blev inddraget mere og fi k ejerskab til udformningen af ordningen, og at 
denne blev relateret til skolens øvrige læring. Madordningerne har, som forfatt er-
ne udtrykker det, et læringspotentiale – som dog ikke er udviklet endnu. 

Unges deltagelse i sundhedsfremme: hvad siger litt eraturen? 

Af Lone Lindegaard Nordin, Jeanett e Magne Jensen og Venka Simovska

Hvor de to første artikler har efterspurgt deltagelse fra målgruppen – børn, lærere 
og forældre – i planlægning og gennemførelse af madprojekter i skolen, er denne 
artikel et litt eraturreview med det formål at belyse, hvilke metoder der er til delta-
gerinvolvering i forhold til fremme af unges sundhed, samt hvilke resultater de 
giver. Artiklen ligger derfor i naturlig forlængelse af de to foregående artikler.

Artiklen tager udgangspunkt i begrebet participation (her børns og unges) og 
fastslår, at selvom børns medbestemmelse er garanteret af en FN-konvention, 
betyder det ikke, at deres deltagelse og medbestemmelse er reel i fremme af 
deres egen sundhed. Samtidig gør forfatt erne opmærksom på, at deltagelse og 
virkning pt. ofte kædes direkte sammen med ønsker om evidens, det vil sige, om 
det virker. I relation til sundhedsfremme er det dog ikke det enkleste at fi nde ud 
af, fordi sundhedsfremme lægges sig i krydsfeltet mellem policy, forskning og 
praksis, og yderligere involverer forskellige forskningspraksisser med forskellige 
forventninger til videnskabelighed. 

Artiklen benytt er et litt eraturreview som analysemetode i forhold til projekter 
om sundhedsfremme, som dels er deltagerorienterede, dels er rett ede mod unge 
mellem 15 og 18 år. En interessant målgruppe, netop fordi det er i denne alder, at 
unge etablerer deres eget sundhedsbegreb, ofte i modsætning til det sundheds-
begreb, de er opdraget med (i hvert fald for en periode).

Litt eraturreviewet er systematisk – og det er der redegjort for. Den belyste pro-
blemstilling er klar: Hvordan inddrages unge i sundhedsprojekter, hvad betyder 
inddragelsen for dem (hvilken handlekompetence får de) og hvad betyder det 
for projektet?

Artiklen beskriver den systematik, hvorigennem forfatt erne arbejder sig fra 251 
søgehits til 11 referencer, hvoraf syv bliver analyseret. 

Beth Elverdam
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Projekterne i de inddragne artikler er ikke ens, men har dog gennemgående og 
dermed sammenlignelige elementer. Det gælder i forhold til en forudgående vej-
ledning i, hvordan de unges deltagelse skal afgrænses: Skal de deltage eller skal 
de være reelt medbestemmende? Det samme gælder størrelsen og kvaliteten af 
den voksenstøtt e, der vil være til rådighed. Desuden belyses, hvorvidt og hvordan 
de unge inddrages i en eventuel evaluering af projekterne. Projekterne relaterer 
til unges deltagelse og ændring af sundhedsadfærd i relation til alkohol, rygning, 
hash og andre stoff er samt madvaner og fysisk aktivitet.  

Evalueringen i de projekter, som indgår i reviewet, er forskellig. Deres måde at 
angribe og evaluere deres sundhedsfremmeindsats er forskellig, og artiklen gen-
nemgår dels de forskellige projekter, dels trækker den de overordnede linjer på 
tværs af projekterne. Disse er, at der er en klar sammenhæng mellem de unges 
aktive deltagelse – og aktiv, forstået som ægte deltagelse med mulighed for at præge 
og forme projekterne, så de unge opnår et ejerskab til dem. Herved udvikler de 
unge handlekompetence i relation til sundhed. Handlekompetencen opstår og 
udvikles via indfl ydelse og ejerskab, ligesom eleverne bliver mere bevidste om 
deres egen sundhed og selvværd og bliver motiverede til at arbejde med disse. 
Underviserne deler denne opfatt else.

I relation til skolesett ingen viser analysen, at det er en forudsætning, at under-
viserne både kan koordinere og involvere eleverne på en ny og mere ligeværdig 
måde, som på mange punkter skal gøre op med den traditionelle lærerrolle. På 
samme måde skal koordinatorer og facilitatorer kunne håndtere situationen, så 
den tager udgangspunkt i og arbejder med elevernes synspunkter, tanker og 
ejerskab. De voksne skal således være i stand til at afgive eller overdrage den 
magt, som de traditionelt besidder, også for at kunne tage andre formidlings- og 
sam arbejdsmetoder i brug. Analysen påpeger, at denne form for projekter er 
mere ressourcekrævende end traditionel undervisning, men også mere givende 
i relation til bevidstgørelse og adfærdsændring. Samtidig giver disse projekter 
en mulighed for at arbejde med de samfundsskabte betingelser for sundhed og 
dermed bevidstgøre eleverne i den retning. 

Samtidig betyder skolesett ingen, at projekter vinder ved at knytt e an til lokal-
samfundet, og at der er behov for at planlægge sundhedsfremme tæt mellem 
undervisere og skoleledelse.

Reviewet viser også, at det er vigtigt, at de unge har indfl ydelse hele projektet 
igennem, det vil sige fra første færd i relation til planlægning (opstilling af mål og 
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metoder), at de unge er handlingsorienterede fra starten og med til at præge selve 
forløbet – at de opnår ejerskab. Desuden viser reviewet, at disse perspektiver er 
centrale for alle de analyserede sundhedsprojekter.

Rum og fysisk aktivitet i børnehøjde 

Af Birgitt e Justiniano, Christina K. Albeck og Venka Simovska

Hvor de tidligere artikler har beskæftiget sig med at skabe oversigt, er projektet 
for denne artikel et andet, nemlig at genere viden om børns fysiske aktivitet i et 
lokalområde i storbyen København. Projektet, som er relateret til DGI- byens Go-
active projekt, tager udgangspunkt i de betydninger, som især udsatt e børn og 
deres familier tillægger byrummene, samt hvordan disse påvirker deres konkrete 
brug af dem til fysisk aktivitet. Undersøgelsen bygger på en empiri, indsamlet via 
forskellige kvalitative metoder: børnenes fotografi er af deres omgivelser, gruppe-
interview med børnene i skoletiden og interview med familierne. 

Artiklen tager teoretisk udgangspunkt i, at brugen og forståelsen af rum er kultu-
relt og socialt bestemt. Derfor må man forstå brugen af rum på denne baggrund. 

I en given social kontekst kan fysisk aktivitet organiseres på forskellig måde. Dels 
som organiseret aktivitet (fx idrætsforeninger), dels selvorganiseret aktivitet i 
al lerede organiserede rum (fx legepladsen) og dels selvorganiserede aktiviteter i 
ikke-organiserede rum. 

I analysen af det empiriske materiale tager forfatt erne udgangspunkt i de barrierer 
og potentialer, som analysen peger på. 

Oplevelsen af utryghed har betydning for, hvordan rum udnytt es i forhold til tid 
på dagen, således at visse rum, fx legepladser, med mulighed for selvorganiseret 
aktivitet vælges fra, fordi de er klassifi ceret som utrygge. Samtidig opleves det ge-
nerelle stof- og narkomiljø som en barriere for børnenes aktiviteter. En utryghed, 
som både kan være selvoplevet, pres fra andre børn til at forlade et specifi kt sted 
eller overleveret, det vil sige socialt konstruerede forståelser. Der er dog enkelte 
børn, som ikke påtager sig disse begrænsninger og bruger rummene ud fra en 
antagelse af, at de mennesker, der er i miljøet, ”ikke er så farlige endda”.

Artiklen viser, hvordan forskellige rum (organiserede, fysisk indrett ede (lege-
pladser) er med til at begrænse børnenes frie udfoldelse, enten fordi de ikke kan 

Beth Elverdam
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organisere deres aktivitet, som de vil, eller fordi de opfatt er, at den måde lege-
pladsen er indrett et på, ikke appellerer til deres aldersgruppe og dermed vælges 
fra og således virker som en barriere for udfoldelse, selv om intentionen givetvis 
var den modsatt e. 

Det sted, hvor børnene kan fi nde potentielle rum (og potentialer for udfoldelse) til 
udfoldelse af mere selvdefi neret fysisk aktivitet, fi ndes dels i relation til parkerne, 
også i forbindelse med rollespil, dels ved adgangen til gårdene i forbindelse med 
boligerne. Det er her, den selvorganiserede fysiske aktivitet har de bedste vilkår, 
fordi børnene selv organiserer den, på deres egne vilkår. Det er her, børnene har 
ejerskab. 

Artiklen konkluderer, at det er væsentligt at inddrage dels børns og forældres 
socialt konstruerede forståelser af fysiske rum, dels at se på de barrierer og poten-
ti aler, disse rum tilbyder brugerne: børnene. Den understreger også, at man må 
inddrage børns forståelser og synspunkter, hvis man vil udvikle rum, som kan 
bruges af børn. 

Perspektiver

Hvor jeg i det foregående har givet et indblik i de problemstillinger som artiklerne 
beskriver, vil jeg i det følgende tage fat i de tanker, som læsningen af artiklerne 
har rejst. Alle artikler har udgangspunkt i et sett ingperspektiv, idet de tager ud-
gangspunkt i en social institution, og de indskriver sig derfor i en tradition, som 
belyser såvel barrierer som potentialer og muligheder ved sundhedsfremme og 
-pædagogik. Det vil sige en kritisk tilgang, som gerne vil udfordre magt- og ulig-
heds relationer (Carlson m.fl . 2009).

De fi re artikler, som er præsenteret her, giver mange tanker. Dels i relation til 
begrebet sundhed i en skolemads- og fysisk aktivitetsrelation, dels i relation til de 
participatoriske muligheder, som tilbydes de forskellige personer, som projekter-
ne henvender sig til. Desuden udfordres og endevendes participationsbegrebet, 
og det sætt es under kritisk lup, både konkret og teoretisk.

Skolen er det centrale omdrejningspunkt for alle artiklerne, enten som mål for en 
konkret sundhedsfremmende aktivitet som skolemaden, som beskrevet i artik-
ler ne af Jett e Benn, samt Monica Carlsson og Jett e Benn, som udgangspunkt for 
et review, som beskrevet af Lone Lindegaard Nordin, Jeanett e Magne Jensen og 
Venka Simovska, eller som det sted, hvor forskeren vælger deltagere i sin under-
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søgelse, som det er beskrevet af Birgitt e Justiniano, Christina K. Albeck og Venka 
Simovska.

Samtidig kan man konstatere, at politisk såvel som i hverdagen har de sidste 25 år 
været mere præget af et samfund, med et overskud af fødevarer, men med tilta-
gende ringere kvalitet. De sundhedspædagogiske tiltag, som er sat i søen politisk, 
er præget af en idé om mad som en form for servicetilbud, uden tilknytt et læring.

Sundhed

Sundhed er noget, alle taler om, men få defi nerer, og dett e er problematisk (Søren-
sen, AS & Dalgård, C, 1999). Sundhedsbegrebet bag disse interventioner/projekter 
er uklart og uspecifi kt, som vi fi nder det i mange politiske sammenhænge. Maden 
bevæger sig mellem tilstrækkelig kost i et samfund med under- og fejlernæring, 
over korrekt kost, til hvad? Den politiske tanke bag initiativet mad i skolen og 
fysisk aktivitet uden for skolen relaterer sig til et meget uklart sundhedsbegreb. 
Et sundhedsbegreb, som mest virker, som om det tager udgangspunkt i, at for-
ældre ikke kan sørge for, at deres børn får sund skolemad med, og at børnene 
pr. defi nition rører sig for lidt. Et sundhedsbegreb, der kommer til at stå i stærk 
kontrast til det åbne, positive og det hverdagsrelaterede sundhedsbegreb, som 
udfoldes i Faghæfte 21. 

Den off entlige debat om mad i daginstitutionerne i efteråret 2009 viste med al 
ty delighed, at mange forældre ikke ønskede at give denne opgave fra sig, og 
også at det alternativ, børnene var tiltænkt – institutionsmad, tilberedt uden for 
institutionen – nok var billigt, men ikke et godt alternativ. 

Diskussionen om maden i daginstitutionerne har mange ligheder med de overve-
jelser, der er her, omkring de forskellige madtiltag i skoleregi. Og begge under-
streger, at sundhed er meget mere, end noget man arbejder på at opnå. 

Det er en pointe, at de professionelle ansatt e (lærere og pædagoger) ikke ind-
drages tilstrækkeligt i de initiativer, der sætt es i gang. Samtidig er der allerede 
velbeskrevne målsætninger for sundhedspædagogik og fx for hjemkundskab, 
som netop har det relationelle i fokus og som arbejder med et afk laret og res-
sourceorienteret sundhedsbegreb. Men det medtænkes ikke, fordi tanken om 
skolemad politisk handler om at give børn sund mad, men ikke om at udvikle 
deres kompetencer til selv at tilberede denne mad. Ved denne tilgang fravælges 
skolens hverdag med dens mulige læringsrum som mulige medspiller.

Beth Elverdam
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Heri er der store ligheder mellem sundhed og mad, der, som det også under-
streges i artiklerne, er et sammenvæv af politiske holdninger, moralske normer 
(omkring det at gøre det rigtige), kulturelle forestillinger om, hvad mad skal og 
kan være, forestillinger, som er forskellige i forskellige sociale grupper, samtidig 
med at de er i forandring. Desuden er både sundhedsopfatt elsen og synet på den 
rigtige mad knytt et til sociale relationer. Relationer, som både udspilles i institu-
tionerne, men som i høj grad bestemmes i familien (som kan defi neres på mange 
forskellige måder), og hvor det er de sociale relationer uden for institutionerne, 
som har den største betydning. Maden – også madpakken – er et udtryk for fami-
liens smag og forbinder barnet med familien, dens normer og smag. Samtidig har 
nydelsen – som fl ere af børnene og de unge i artiklerne gør opmærksom på – en 
helt egen position, og nydelsen er utrolig vigtig – men uudforsket.

I relation til sundhedsbegrebet er der således to forskellige perspektiver, som 
hele tiden spiller ved siden af hinanden. Det ene er et sundhedsbegreb, baseret 
på, at øget viden skaber andre holdninger, som automatisk medfører en ændret 
adfærd. Dett e sundhedsbegreb ligger bag de sundhedsmassekampagner, som 
gennemføres i samfundet. Tanken lægger meget op til, at det er et spørgsmål om 
at tilbyde viden, og så er skolen jo nærliggende. Men desværre har det jo vist sig, 
at kampagnerne ikke har den gennemslagskraft, som Sundhedsstyrelsen forven-
ter, og det indikerer selvfølgelig, at der er noget andet, der styrer adfærden. Det er 
måske et udtryk for, at det andet sundhedsbegreb, som har grund i hverdagslivets 
praksisbaserede handlinger og holdninger, som er forankret som en kropsbaseret 
erfaring, netop har overtaget i det levede hverdagsliv.

I Faghæfte 21 beskrives skolens sundhedsundervisning, som kobles til seksual-
undervisning og familiekundskab, men ikke til hjemkundskab. Den arbejder med 
et åbent sundhedsbegreb, som inddrager den enkelte, og som udvikler visioner 
og handlekompetence samt specifi cerer mål og metoder. Brugen af Faghæfte 21 
er ikke udforsket, og man kan mistænke, at det ikke bliver brugt. Dels fordi det 
er ressourcekrævende, dels fordi de færreste lærere rent faktisk er uddannet i 
sundhedspædagogik, fordi det ikke er obligatorisk på læreruddannelsen. 

Skolen som sett ing – det tager bare 15 minutt er – eller gør det?

I skolen socialiseres eleverne ind i et bestemt sæt koder og ritualer. Disse er kul-
turelle betydninger, som er med til både at skabe børns forforståelse og deres 
evne til at navigere adækvat, men samtidig kan denne socialisering også være 
en barriere for ændring. I socialiseringen indgår socialiseringen til institutionen 
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som sådan, men i høj grad også i forholdet til de andre børn og de regler for, hvad 
der kan lade sig gøre og ikke gøre børn imellem i en institutionel sett ing. Andre 
undersøgelser har således vist, hvordan det, der spises af skolemad, i høj grad er 
underlagt sociale regler, som reelt bestemmer, hvad der bliver spist. Ikke, at regler 
ikke kan ændres, men det kræver et stykke arbejde. 

Desuden er der problemstillingen om alles deltagelse over for nogles deltagelse i 
madordninger. En ordning, som ikke dækker alle, vil altid medføre en opdeling 
i ”os” og ”dem”, som stigmatiserer dem, der klassifi ceres som ”dem”. Det kan 
enten være dem, der deltager, noget jeg som skolebarn, der var tildelt gratis mad-
pakke i skolen i begyndelsen af 1960’erne, stadig har som kropsbaseret erfaring. 
Turen op til kurven med mad, som stod ved siden af katedret, for at hente disse 
fi refl ade stykker brød i madpapir, var ikke den sjoveste. Maden var ikke den læk-
reste, men den var sikkert sund. Meget gjorde den ikke for sundheden, for den 
blev ikke spist – det var protestmuligheden. Der kan sagtens ligge en stigmatise-
ring, både hos dem, der deltager i en madordning, og hos dem, der ikke deltager. 
For hvis der skal betales for maden, kunne man forestille sig, at ikke-pengestærke 
familier vil vælge en selvbetalt madordning fra.

Reelt får skolerne, der refereres til i dett e nummer af Cursiv, maden leveret (bort-
set fra MAD-skolerne), og madprojekterne relegeres til frikvarteret og integreres 
enten slet ikke eller i begrænset omfang i den almindelige undervisning. Sund-
hedsfremmet skal derved varetages på 10-20 minutt er – 15 minutt er i gennemsnit 
– i en tidsperiode, som defi neres som ”fri”, og dermed principielt uden for un-
dervisningen. Det, man reelt beder børnene om, er altså at bidrage med ”fri” tid.

Den samme overvejelse omkring skoletid og fritid gør sig gældende i relation til 
at tage udgangspunkt i skolen for at belyse den fysiske aktivitet uden for skolen 
– i fritiden. Selvom der kan være mange gode forskningsovervejelser, som gør, at 
man går til skolen for at få noget at vide om, hvad børn gør uden for skoletiden, 
er det interessant med denne samfundsbaserede interesse for fysisk aktivitet i 
fritiden.

Udviklingen af handlekompetencer omkring madlavning og madnydelse, som 
det beskrives i artiklerne i dett e nummer, er meget lav, fordi eleverne ikke inddra-
ges. Det er vidensaspektet – fx at læse deklarationer – som vægtes, og det virker 
mere, som om man i stedet prøver at gøre eleverne bevidste om indkøb – det vil 
sige gode forbrugere – men det højner ikke kendskabet til madlavning. En uden-
forstående ville nok forvente, at dett e ville være den største indlæringshurdle! 

Beth Elverdam
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Elevernes involvering er primært som maddukse, det vil sige som fordelere af 
allerede tilberedt mad.

Skolemaden bliver ikke en del af undervisningen. Desuden kan man ikke ændre 
adfærd ved 6-8 ugers projekter. Adfærdsændring skal, jævnfør hverdagslivs-
forskningen, omformes fra bevidste handlinger til at blive en urefl ekteret del af 
hverdagslivet for at medføre reel forandring, og det kræver både ejerskab og selv-
bestemmelse samt tid til ændring, både hos den enkelte og i de sociale relationer, 
som den enkelte indgår i. Det, som Faghæfte 21 omtaler som en sundhedspæda-
gogisk praksis, som bevæger sig over øget bevidsthed og refl eksion til visioner 
og handlekompetence.

Der er ingen regler for skolemad eller spisning i skolen. Der er heller ingen regler 
for, hvordan fysisk aktivitet skal inkorporeres i dagligdagen i skolen. Sundheds-
styrelsen mener godt nok, at begge dele er vigtige: ”de off entlige institutioner og 
aktiviteter, der udgør dagligdagen for børn og unge har stor betydning for børns 
og unges muligheder for at spise sundt og bevæge sig i løbet af dagen” (Sund-
hedsstyrelsen, 2003: 431). Så politisk kan man se vigtigheden, men hvordan, gør 
de sig ikke nærmere tanker om. De skriver nemlig sammesteds ”Ved at sørge for 
gode rammer for sund kost i daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og andre 
steder, hvor børn og unge færdes, kan kommunen være med til at fremme børns 
og unges sundhed” (ibid.).

At sætt e skolemaden på dagsordenen indebærer diskussionen af nogle meget 
konkrete spørgsmål:

- Er mad i skolen et fælles eller individuelt ansvar?
- Skal den være gratis eller forældrebetalt?
- Hvordan skal spisepausen få plads på denne dagsorden, så den ikke 

bare er et frikvarter med spisning?
- Hvordan kan skolemaden indgå i læring og sundhedsfremme? Og i 

sundhedsundervisning og sundhedspædagogik – så de professionelle 
kan udvikle ejerskab til roller, som de kan stå inde for.

Hvordan kan skolemad udvikle elevernes handlekompetence og dermed være 
med til at skabe en praksisbaseret sundhed? At skolemad skal sikre sund mad 
betyder ikke automatisk, at der skabes sundhedspædagogiske tiltag.
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Det er et stort spørgsmål, hvilken ”maddannelse” der vil komme ud af disse 
tiltag. Noget, der er svært at fi nde ud af, fordi der ikke er foretaget opfølgninger 
i relation til skolerne, efter at madprojekterne er afslutt ede. Politisk har der ikke 
været udvist interesse for at gøre skolemad til et lærings- eller dannelsesprojekt 
i Danmark.

Deltagelse

Deltagelse, forstået som deltagernes aktive medvirken fra afgrænsning af målsæt-
ning over planlægning til gennemførelse, er et centralt element i alle artiklerne. 
Det handler ideologisk om deltagelse, som det der omtales som ’reel deltagelse’. 
Artiklen af Lone Lindegaard Nordin, Jeanett e Magne Jensen og Venka Simovska 
refl ekterer netop over begrebet deltagelse på dansk og begrebet ”participation” 
på engelsk. At deltage kommer fra hverdagssproget og kan både betyde at være 
til stede, som man jo kan være i skolen, uden at tage del eller få lov til at tage del, 
forstået som at få mulighed for at være medbestemmende for den læring, der 
sker. På engelsk er verbet ”to participate” også et, der bruges i dagligsproget, hvor 
det dækker ”at være med, mere eller mindre aktivt”. Det er først, når begrebet 
”participation” sætt es ind i en videnskabelig diskurs, at det får et tvist mod noget 
mere aktivt. Her relaterer begrebet sig til ”agency”, altså den aktive deltagelse 
med henblik på at opnå og have ejerskab (”empowerment”). Det er således altid 
svært at operere med begreber i forskellige kontekster og på forskellige sprog og 
kræver altid mere refl eksion over perspektivers potentialer og begrænsninger.

De samme overvejelser kan man måske gøre i relation til de oversigtsartikler, 
som er meget populære netop nu, fordi de i samtidens evidensfi ksering forventes 
at skabe evidensbaseret viden. En ting, som må være ekstra svært inden for det 
såkaldte kvalitative felt, hvor det individuelle, det fl eksible og kontekstbestemte 
sammen med tolkningens betydning ikke kan undgå at stå centralt. Oversigts-
artikler tager oftest udgangspunkt i keywords og er meget afh ængige af, at de 
bruger samme keywords, fordi det er efter disse ord, at artiklerne enten til- eller 
fravælges oversigten. Spørgsmålet er, hvor i undersøgelserne disse keywords 
hentes. Mit bud er, at de hentes i det meget konkrete, fx metoderne der er brugt til 
datagenerering. Det er selvfølgelig o.k., men det er spørgsmålet, om metoderne er 
det betydningsfulde og det, der er udslagsgivende for god forskning. Især på det 
kvalitative område, hvor der er stor forskel på, om man bruger metoderne som en 
form for positivistisk inspireret metode, eller som en del af en teoretisk inspireret 
og tolkende kvalitativ forskningstradition. 

Beth Elverdam
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Flere af artiklerne stiller sig kritisk til participationen, som de deltagende børn 
reelt får mulighed for og gør rede for, at participationen, forstået i den videnska-
belige tradition, ikke har været mulig. Projekterne i de to første artikler relaterer 
begge til EVIUS (og hermed til projekter, som er igangsat udefra eller oppefra og 
ned). Der er tale om, at børnene skal være maddukse, og bringe den allerede til-
beredte mad ud til spisning i frikvarterer – det vil sige den klassifi katoriske fritid, 
som står i modsætning til undervisningstiden. Maden bliver derfor ikke en del af 
undervisningen – hvad artiklerne også beskriver.

Flere af artiklerne anvender metoder, som lader det diskursive stå i forgrunden – 
børn fortæller om deres verden og præferencer. Det kan betyde, at mad og fysisk 
aktivitet kommer til at fremstå som noget diskursivt frem for en praktik – noget 
man taler om, versus noget man gør, altså åbner for refl eksioner omkring hold-
ning og handling. Jo mere man spørger til holdning – fx i relation til sundhed, 
jo mere fokuserer man på viden frem for adfærd. Det medfører, at man hurtigt 
kommer til at tænke, at viden styrer adfærd, men netop på sundhedsfeltet ved 
vi fra de gennemførte sundhedskampagner, at der ikke er denne sammenhæng 
mellem viden, holdning og adfærd.

En af grundene hertil er det levede hverdagsliv, som for almindelige mennesker 
er det sted, hvor vaner tilrett elægges og udleves i de sociale relationer, der er 
knytt et til hverdagslivet, fx familien. Skolen er for den enkelte en del af hver-
dagslivet, men er ikke synonym med hverdagslivet. Børns familiebaggrund og 
sociale betingelser har betydning for deres vurderinger og adfærd. Derfor har vi 
også brug for forskning, som forbinder det, der sker i hjemmet, og det der sker 
i skolen, herunder belyser relationen mellem de to. Men også børns indbyrdes 
relationer i klassen og i fritiden er vigtige, og derfor er de spilleregler, som børn 
sætt er op i deres indbyrdes relationer, et væsentligt forskningsområde, hvis man 
skal afdække hverdagens spilleregler (se fx Shucksmith & Hendry, 1998). Også 
sociale relationer kan fungere som barrierer og potentialer (Elverdam B, Sørensen 
A, 2003).

Konklusion

Deltagerorienterede sundhedsfremmeinterventioner er i stand til at øge børns 
motivation og ejerskab, her er altså et virksomt potentiale. Men virkeligheden 
er en anden, og den måde, sundhedsfremmeprojekter sætt es i værk i folkesko-
len, bliver en barriere for ændring. Den samlede konklusion på denne samling 
artikler må være, at hvis sundheden skal ind i skolen som ændring af elevernes 
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sundhed, så må den sætt es på skemaet som handling – det vil sige, indføres 
som en praksisform i skolen. Helt i tråd med tankerne i Hæfte 21, som jo reelt 
beskriver pædagogikken, som kan anvendes hertil. Men samtidig skal sundheds-
pædagogikken styrkes og forbindes med andre relevante fag som et timesat fag 
på skemaet – tiden, hvor sundhedspædagogikken skal udfoldes i frikvartererne, 
må være forbi! Hvis man gerne vil have, at skoleelever får en bedre sundhedsad-
færd i relation til spisning, er det ikke en løsning at etablere madordninger. De 
kan kun gøre eleverne til forbrugere (dett e ses også ved den måde, skolerne har 
omsat disse madordninger – læsning af etikett er er naturligvis et godt formål, 
men større gennemslag ville det have, hvis man inddrog eleverne i at lave maden 
og dermed tilførte dem en praksisbaseret viden, som de kunne tage med sig ud 
i hverdagslivet og bruge som befordrende på hjemmebanen). Det ville være en 
fremtidsvision, der politisk ville batt e noget al den stund, at det i Danmark – som 
så tydeligt beskrevet i Jett e Benns artikel om skolemadens historie – i løbet af 125 
år har ændret sig fra at være et spørgsmål om sult til et problem med overfl od 
af mad af ringe kvalitet. Det er en politisk udfordring, som skolen kunne gives 
midler til at tage op.

Interventioner, der har til formål at ændre børns adfærd, må starte med børnenes 
synspunkter og tage udgangspunkt i deres praksisser, herunder de barrierer og 
muligheder deres liv giver dem, det vil sige at tage udgangspunkt i det levede liv 
og ikke i statsdirigerede sundhedsbegreber. 

Tilbuddet om at deltage i dett e madordningsprojekt er reelt et oppefra-ned-
projekt, som gerne vil ændre sundhedsadfærd i relation til skolemaden. Men 
skal man ændre adfærd, skal man arbejde den anden vej, en vej som Pablo Freire 
skriver om i sin bog fra 1972, om hvordan man får beboere i slummen til at have 
lyst til at lære at læse, nemlig ved at tage udgangspunkt i det liv, de lever, og 
bruge refl eksionen over det som fremdrift til en ændring. 

”The act of knowing involves a dialectical movement which goes from action to refl ection 
and from refl ection upon action to a new action” (Freire, 1972: 31).
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Summary
This introduction contains an overview of the content in each article and their 
main points. Furthermore, it contains refl ections pertaining to themes raised in all 
the articles. It highlights the concepts and themes that the articles refer to or raise, 
such as health and participation. A critical approach wishes to challenge existing 
relations of power and inequality. Challenged are among others the concept of 
health connected to the possibility of participation for both pupils and teachers 
in schools. It is obvious that political decisions regarding the introduction of pre-
packed school lunches as well as the organisation of spaces for physical activity, 
do not relate to the lived experience of pupils and teachers. Furthermore, they 
are not invited to participate actively in decision-making related to these inter-
ventions. Participation in health related health-promoting interventions have a 
potential for improving health and physical activity if they activate children’s 
and teachers’ motivation and ownership. This is not a case in the way that these 
health-promoting projects are carried out in Danish schools and their form be-
comes a barrier in relation to change.

Beth Elverdam
Lektor, Mag.scient (antropologi) 
Institut for Didaktik
DPU, Aarhus Universitet. 
elverdam@dpu.dk
www.dpu.dk/om/elverdam
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Sundhed og skolemad mellem 
politik og pædagogik
Eksempler fra 125 års dansk 
skolemadshistorie

Jette Benn

Skolemad har været diskuteret i Danmark i 125 år med jævne mellemrum, den er 
skildret i historiske dokumenter, der omfatt er love, bekendtgørelser, rapporter og 
artikler, som her har dannet udgangspunkt for en historisk kildekritisk analyse. 
Eksemplerne omfatt er en række forskellige former for skolemadsordninger eller 
supplementer til madpakken, der har været iværksat de seneste 125 år. Tiltagene 
har haft forskellig udformning, både hvad gælder fødevarer, rett er og ernærings-
fokus, ligesom organiseringen af de forskellige ordninger har varieret. Overordnet 
kan madprojekterne de første 100 år karakteriseres som gående fra ’Fatt ige børns 
bespisning til sundhedspædagogiske projekter’, mens de seneste projekter har 
karakter af både bespisning, sundhedspædagogik og maddannelse, samtidig med 
at evaluering og evidens bliver koblet på projekterne.  

Indledning
Sundhed er generelt sat på den politiske dagsorden de seneste årtier. Der skrives 
og tales om sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme og her fokuseres i høj 
grad på børns og unges sundhed. Debatt en om børn og sundhed har været på 
menuen i mange år, herunder også diskussionen om skolemad og skolemadsini-
tiativer. De politiske diskurser og beslutninger har haft betydning for, hvad der er 
sket med hensyn til kost og måltider i skolen, hvordan det har været implemen-
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teret eller ignoreret, samt hvorfor den ene eller anden løsning har været tilfældet. 
Disse diskussioner af politikker og pædagogikker i forhold til skolemad og også 
mere generelt institutionaliserede måltider til børn er det, denne artikel tager fat 
på med udgangspunkt i en række historiske tekster omfatt ende love, bekendt-
gørelser, rapporter og artikler sammen med de skriftlige kilder, der beskriver de 
seneste års projekter.

Børn og unge møder mad i skolen under to former. Den ene er den dagligt tilbage-
vendende begivenhed i forbindelse med spisepausen, mens den anden er i under-
visningssituationen primært i faget hjemkundskab. Det er to forskellige møder, 
dog begge inden for skolens rammer, men der kan dog være glidende overgange 
fra det ene til det andet, idet maden i spisepausen kan blive gjort til genstand for 
undervisning og undervisningen kan sætt e fokus på spisepausen, og endelig kan 
de to områder kombineres. Denne artikel skal primært belyse det første møde 
og forhold, der omfatt er spisepausen. Det sker bl.a. på baggrund af første del 
af min ph.d.-afh andling Kost i skolen I (Benn, 1996), der omhandler spisepausen 
og bærer undertitlen: Fra fatt ige børns bespisning til sundhedspædagogiske projekter, 
som signalerer den nævnte problematik belyst fra 1890’erne til 1990’erne. Dett e 
følges så op med de seneste 20 års tiltag og tendenser, bl.a. med udgangspunkt 
i de projekter, der har været sat i værk de seneste ti år, og det projekt EVIUS, 
forskningsprogrammet for sundheds- og miljøpædagogik har været involveret i1. 

Tilgang og metode
Børn, mad og skole har nu i mere end 125 år været på spisesedlen med skiftende 
intervaller. En spiseseddel, der har været forsynet med forskelligt indhold og 
struk tur, men aktualiseret af det netop iværksatt e initiativ, kan det være væsent-
ligt at se på de godt og vel 125 års skolemads- eller bespisningshistorie. Historien 
kan bidrage med nuancer og perspektiver til debatt en2. Eller som Signild Vall-
gårda udtrykker det, så kan 

’historiske analyser give os indsigter, vi ikke nemt får, hvis vi kun ser på vores 
samtid. De kan hjælpe os til at blive klogere på det samfund, vi lever i. Det gør de 
bl.a. ved at give os andre ståsteder, hvorfra vi kan betragte samtiden’ (Vallgårda, 
2007:179).

Men historien giver os også bidrag til såvel det nævnte nutidsperspektiv som et 
mere fremtidsorienteret perspektiv, som pædagogisk forskning kan meritere af.
De primære historiske dokumenter (lovtekster, artikler fra især pædagogiske 
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fagblade, men også kvindebevægelsens blad, rapporter og projektbeskrivelser) 
er kilder, der berett er historien om, hvordan skolemad har været og i dag bliver 
tænkt ind i en skoledag, både med hensyn til det materielle – maden/ernæringen, 
men også i forhold til de elementer, der er del af skolens tænkning og forståelse, 
som omfatt er opdragelse, pædagogik og værdier.

Skolemad kan forstås som den mad og drikke, der indtages som frokostmåltid 
i skolen, hvad enten denne mad og drikke så er medtaget hjemmefra, eller den 
er et måltid, der kan fås eller købes på skolen. Skolemaden bidrager til elevernes 
samlede næringsindtag, indtaget som fødevarer og rett er,  og det kan afh ængig af 
sammensætningen udgøre en mere eller mindre suffi  cient del af det enkelte barns 
ernæring, og om næringen så også giver bedre læring, er nogle af de aspekter, der 
gennem tiden har været rejst i forhold til skolemad. Pædagogisk har maden være 
tænkt og brugt som del af en formel dannelse på madområdet, som nogle af tilta-
gene vil vise. Politisk har diskurserne om skolemad været præget af de værdier, 
de enkelte politiske partier knytt er til skole, familie, køn og børn.

De overordnede temaer, der tages op i artiklen, er således både skolemaden som 
sådan, set som næring omsat til konkret mad og valg af fødevarer, men også 
hvordan skolemaden i de valgte tidsperioder indgår eller ikke indgår i skolens 
pædagogiske projekt og endelig, hvilke politikker der er i spil.

Tendenser gennem tiden
I den danske skole har det været almindeligt, at børn enten havde madpakker 
med i skole, eller at man som på landet, gik hjem for at spise. Men allerede i 1883 
blev der i København og senere i nogle af landets andre større byer iværksat be-
spisningsordninger for fatt ige børn i friskolerne (de gratis byskoler). Denne ord-
ning blev i første omgang betalt af private velgørere og fungerede kun i vintermå-
nederne. Senere blev ordningen overtaget af det off entlige med udgangspunkt i 
Loven om Skolebespisning fra 1902, der har været gældende til helt op i 1990’erne. 
Det skal dog pointeres, at der aldrig i Danmark har været tilbudt gratis skole-
måltider til alle elever over hele landet, sådan som det har været og er tilfældet i 
vore nabolande Sverige og Finland. Madtilbuddet udgjordes, som det kan ses af 
den viste spiseseddel, af søbe- eller sulemad, varme rett er, der var almindelige på 
den tid, et udtryk for almindelig dansk madkultur. Konkret kunne og skulle disse 
menuer anskueliggøre for børnene, hvad et ordentligt måltid – ”a proper meal” 
bestod af om end i en spartansk udgave3. Men det udgjorde dog et tilskud til bar-
nets dagskost trods ”smagen af fatt ighjælp” som etnologen Lisbeth Haastrup har 
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beskrevet det (Haastrup, 1989). Dertil kan svares: den havde dog smag af noget. 
Der blev lagt vægt på, at maden indeholdt tilstrækkeligt af energi givende stoff er, 
især i form af de billige kulhydrater og i nogle tilfælde også fedtstoff er. Samtidig 
med at tilbuddet skulle lære børnene, at et ordentligt måltid mad midt på dagen 
i Danmark på den tid var lig med et varmt måltid. Mad og moral var (og er) tæt 
knytt et sammen, uden det dog blev eksplicit diskuteret. Det gjorde derimod de 
mere social- og sundhedspolitiske overvejelser. Endelig blev det også nævnt, at 
bespisningen kunne kædes sammen med det på enkelte skoler nyindførte fag 
”kvindelig Husgerning”4. Johanne Meyer mente således, at ’hver (skole) skulle have 
sit eget Køkken, i hvilket arbejde, som Madlavningen vilde give, de øverste klassers Drenge 
og Piger efter tur kunne deltage.’ (Meyer 1889:137-138).

Fra skolemadens introduktion i 1880’erne har der så med ca. 20–30 års interval-
ler været debatt er om børn, mad, spisepause og skolemåltider. Initiativer og 
indsatsmuligheder har været diskuteret. Synet på problemerne og de mulige 
løsningsforslag har været præget af tidens optagethed af ernæringsspørgsmål, 
moral og skole. Faktisk kan ernæringsvidenskabens historie til dels følges i dis-
kussionerne, ligesom madtilbuddene har båret præg heraf, fra det første fokus på 
energi, over proteiner, videre til vitaminer og dernæst kom sukkerforskrækkelsen 
og endelig fedtbegrænsning og fokus på fi bre. 

De seneste 10 år er ernæringsforståelsen blevet til en mere helhedsorienteret be-
tragtning, der fokuserer på de seneste generelle kostråd og bestemte fødevarer.

1880 til ca. 1920

Fra indførelsen af gratis skolemad i 1892 ved hjælp af den private forening for 
skolebespisning var der næsten 5.000 børn, der fi k mad; men ifl g. redaktøren af 
Kvindelig Fremskridtforenings tidsskrift ’Hvad vi vil’, Johanne Meyer, var der 
17.-18.000 børn, der havde behov. Hun skrev derfor i en leder henvendt til kom-
munalbestyrelsen bl.a.:

’Et Skridt henimod nogen Indskrænkning af Nøden vil være, at bespise alle vore 
Børn i Kommuneskolen, det er ingen uoverkommelig Sag. Kan Kommunen tvinge 
Børnene til at besøge Skolen, saa skal den ogsaa være tvungen til at skaff e Børnene 
de Betingelser, der gør dem skikkede til med virkeligt Udbytt e at modtage Skolens 
Undervisning; men hvorledes er et Barn i Stand til at modtage Undervisning, 
naar dets Mave skriger af Sult, og hvilken umenneskelig Tortur er det ikke for 
en lille Sjæl at sidde i fl ere Timer at høre paa Fortælling eller at skulle anstrænge 
Hjærnen, naar Nervesystemet slider paa dets egne Kræfter?’ (1889:137-138)
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På grund af debatt en og det store behov, der var, blev skolemad ifl g. Lov om 
skolebespisning fra 1902 et kommunalt anliggende, som kunne tilbydes de af 
skolens elever, der havde behov for det, uden det betragtedes som fatt ighjælp. 
Skolemadsmenuen kan ses i et uddrag af en spiseseddel trykt i bladet Køben-
havns Kommuneskole i 1918:

Mandag   Byggrød med Øl, Saft eller Marmelade
Tirsdag   Sulevæling 
Onsdag    Øllebrød – Der kan skiftes med Brødsuppe 
  eller, hvor 

 Mælk kan skaff es, med Bygvælling
Torsdag   Kartoff elsuppe – Der kan skiftes med 
  Labskovs, 

 Hvidkaal, kartofl er og Pølse, 
 Frikadeller, hvis Klaret kan skaff es, 
 med stuvede kartofl er. Brød

Fredag    Blodbudding med Marmelade og Brød
Lørdag    Plukfi sk

 

Tabel 1: Skolemadsmenu 1918

Det var en vinterspiseseddel for københavnske skolebørn, der skulle nyde godt af 
tilbuddet om skolemad for fatt ige børn på friskolerne5. Men menuen fi k følgende 
ord med på vejen af den københavnske lærerinde Brita Tang (1918): 

”I denne Spiseseddel synes alt for Hindhedeske Principper at være raadende. Jeg 
tvivler ikke om, at Kalorierne er i den skønneste Orden, men Børnene skulde al-
ligevel gerne blive saa mætt e, at de ikke alt for hurtig føler sig parat til at gaa løs 
paa en større dinér”6.

Det, Brita Tang angreb, var, at hun ikke fandt menuen tilstrækkelig energirig og 
mætt ende, dertil kan det indvendes, at var portionerne tilstrækkelige, så var der 
ernæringsmæssigt intet at kritisere, det hun måske i højere grad kritiserede, om 
end indirekte var så at sige madens æstetiske udtryk, idet de nævnte rett er var 
præget af en vis spartanskhed, men måske var maden ikke så ulig, det der blev 
tilbudt i hjemmene.

1930’erne

Den varme skolemad (på byskolerne) blev nogle steder i slutningen af 1930’erne 
afl øst af et smørrebrødsmåltid. Anbefalingen kom efter norsk forbillede, udarbej-
det af en læge, kaldet Oslo-frokosten. Det blev nemlig nu vurderet af den nedsatt e 
Hygiejnekommission, at varm mad ikke nødvendigvis var den eneste rett e løs-
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ning, da denne sikringskost, bestående af fi re halve stykker rugbrød med pålæg, 
indeholdt tilstrækkeligt af de nødvendige næringsstoff er (sikringsstoff er), man på 
den tid interesserede sig for, bl.a. proteiner og vitaminer. Det skulle ifl . kommis-
sionen være således, ’at Sødmælk, Grønsager og Frugt og dertil groft brød bliver 
fundamenterne i frokosten,‘ og det kan postuleres at være en af de første ernæ-
ringspolitikker og også en sundhedspolitik, der tilgodeså udsatt e grupper af børn.

Portion:  4 skiver rugbrød med forskelligt pålæg med smør    
  plus lige så mange skiver med fedt, som barnet kan spise.

  1 æble, eventuelt ½ appelsin plus ¼ l sødmælk

Eksempel på 1 uges pålæg:
Mandag:   Leverpostej, gulerod, svedsker
Tirsdag:   Leverpostej, spinat, frikadelle
Onsdag:   Leverpostej, råkostsalat, æg og sild
Torsdag:   Leverpostej, gulerod og sildesalat
Fredag:  Leverpostej, tomatsalat, røræg
Lørdag:  Leverpostej, marinerede kartoff elskiver med grønkål, kakao

Tabel 2: Skolemadsmenu 1937

Men også det pædagogiske blev inddraget, idet der i Hygiejnekommissionens 
betænkning fra 1937 stod bl.a. at læse:

”Skolen sidder inde med enestaaende Muligheder for at gøre en generel Indsats 
paa et saadant Område, idet den er Samlingsstedet for hele Befolkningen inden 
for den skolepligtige Alder… Og videre: ”Spørges der herefter om Skolen har et 
Kald paa det ernæringshygiejniske Omraade, maa Svaret blive et ubetinget Ja.”

Kaldet skulle både tilgodese elevernes ”Legemlige Vækstperiode” og bibringe 
dem gode vaner, ”fordi Eleverne ogsaa er i en aandelig Vækstperiode i Skolealderen.” 
Skolelægen Marie Krogh pointerede i den forbindelse,

“hvis Lærerne af og til kan afse Tid til at belære Børnene om, hvorledes deres Kost 
bør være sammensat, for at de kan trives og bevare Helbredet vil det i høj grad 
lønne sig, fordi raske og kraftige Børn faar langt mere Udbytt e af Undervisningen 
end de syge og svækkede.” (Hygiejnekommissionen, 1937)

Moralen var stadig med i det konkrete tilbud, for kunne en elev spise mere end 
de fi re halve, var ekstratilbuddet fedtemadder ad libitum, fi re stykker rugbrød 
med pålæg mått e være alt nok. Den vegetariske del af pålægget har sandsynlig-
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vis været fj ernt fra det almindelige i familierne.  Samtidig fremgik det, at man 
begyndte at interessere sig for et mere alment skolemadstilbud rett et mod hele 
landets elevskare, uden at det dog blev eff ektueret. Landkommunerne kunne slet 
ikke se det, som deres opgave at brødføde eleverne, der også gik hjem til frokost.

1950’erne

I 1950’erne fortsatt e smørrebrødet som madtilbud i de kommuner, der havde 
et sådant; men ekstramadderne blev, bl.a. i Københavns Kommune, afl øst af 
marmelademadder med margarine, det ansås for mere lødigt end fedtemadder. 
I denne periode begyndte også nye argumenter for skolemad at dukke op, fx 
fremhævede den kendte skoleinspektør Anne Marie Nørvig på et møde om skole-
mad i Socialpolitisk Forening, ”at bespisningen skulle afl aste mødrene for det arbejde, 
der var forbundet med at sørge for børnene.”(Socialpolitisk Forening, 1956). Samtidig 
var man i diskussionerne inde på, at kosten i hjemmene ikke indeholdt tilstræk-
kelige næringsstoff er, så der skulle arbejdes imod et landsdækkende tilbud. På 
landsplan blev der nu kun tale om mælkeordninger og vitaminpiller. Det fi k til 
gengæld 35 % af alle elever. De egentlige madtilbud fandtes stadig kun i nogle 
af de større bykommuner og i enkelte andre større kommuner. Selv har jeg i den 
periode fået grød som skolemad i vintermånederne. I den standardkostplan, der 
blev udarbejdet i 1950, blev det fastslået,

“at måltidet så vidt muligt skulle dække 1/3 af barnets daglige behov for kalorier 
og ca. halvdelen af behovet for æggehvidestof, mineralsalte og vitaminer.”

Standardkostplanens forslag til skolefrokost anno 1950

4 ½ stk.  rugbrød m. margarine og pålæg
 fx leverfrikadelle, æble-rødbedesalat, æggepålæg, ost – Æble

2½ - 5 dl varmebehandlet mælk, vitamintilskud

Ekstramadder: rugbrødsmadder med margarine og syltetøj 

OBS. Fedt bør af ernæringsmæssige grunde ikke fi nde anvendelse i skolefrokos-
ten.

Med andre ord skulle ernæringsperspektivet lægges ned over og i maden, og fedt 
på brødet var nu bandlyst af ernæringshensyn, mens margarinemadder med mar-
melade ansås for mindre skadelige. Yderligere blev det nu vurderet, at mad alene 
ikke var nok, der mått e også vitamintilskud til. Den varmebehandlede mælk var 

Tabel 3: Skolemadsmenu 1950
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forårsaget af den tids fødevareskandale, hvor mælk havde været årsag til en stor 
tuberkuloseepidemi. Fødevarerne repræsenterer gængse tilgængelige danske fø-
devareprodukter, hvoraf en del af pålægget først forarbejdes i produktionskøkke-
net til skolemaden. Det mest forarbejdede produkt må siges at være margarinen.

1960 - 1970’erne

Der var stadig en lov om skolebespisning gældende, men i 1962 blev det skønnet 
nødvendig at indskrænke den, sådan at kommunerne kan giver skolebespisning 
i halvdelen af året (nov.-apr.) og kun til de mindre børn i skolens første 10 klasser 
samt til børn, skolelægen skønner, trænger til det. Men der kan gives ¼ l sødmælk 
og vitaminer i vinterhalvåret. Men de fl este af udgifterne må kommunerne selv 
afh olde.
 

"Staten har herved tilkendegivet kommunerne, at egentlig skolebespisning som et 
nærende måltid mad til alle børn, og at mælk til børn der er udover skolens første 
7 klasser, er af mindre betydning." Skriver Erik Uhl (1963) om sundhedsplejen 
i skolen.

Der blev så i de økonomiske opgangstider fra slutningen af 1960’erne og ind i 
1970’erne, hvor en mængde nyt skolebyggeri var sat i gang, nedsat et udvalg. 
Denne gang et skolekantineudvalg, som bl.a. skrev i 1977:

”oprett else af kantiner for alle udespisende ville medføre en reel afl astning for 
husmoderen, en afl astning som netop denne undersøgelses husmødre: de hjem-
mearbejdende og de udearbejdende kunne trænge til. De sociologiske undersøgelser 
har vist, at husmødrene i det store og hele er ene om arbejdet med madpakker” 
(Kantineudvalget i Benn, 1996:78)

Der kan her ses en fornyet opfordring fra et udvalg til en form for familiepolitisk 
tiltag, men samtidig stod det uimodsagt, at det var kvinden, der var husmor og 
husholder og den ansvarlige for familiens mad og madpakker. Salgsudbuddet 
skulle være ernæringsrigtigt, smagsrigtigt og prisbilligt. Det var dog op til de 
enkel te kommuner og skoler at stille mere konkrete krav til maden og til spisepau-
sens længde. Oplægget var, at man fulgte cirkulæret om frikvarterer. Derudover 
nævntes det også, at der skulle være muligheder for at købe morgenmad i første 
pause på skoledagen.

Udvalget nævnte også muligheden for, at eleverne kunne inddrages i skolekan-
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tine- eller skolebodsdrift, samt at det kunne forenes med undervisning, idet det 
siges, at arbejdet med skoleboden kunne være forenet med en anskueligheds-
undervisning, der bl.a. viste, at de forskellige fag havde en praktisk anvendelse. 
(Skolekantineudvalget, 1977:15). Det skete også efterfølgende på nogle skoler.

1990’erne

Senere i 1990’erne blev fl ere skoleforsøg ofte benævnt sundhedspædagogiske 
projekter, iværksat på baggrund af lokale initiativer. Sigtet med disse skolesund-
hedsprojekter har næsten alle været, at arbejdet med skolemadtilbud udgjorde en 
konkret sundhedsundervisning. Derudover har der været tale om meget forskel-
lige begrundelser og udformninger i de lokalt iværksatt e projekter, de har været 
centreret om:

• At kunne tilbyde reelle muligheder for at købe mad og drikke på skolen
• At få praktisk arbejde og meningsfuld beskæftigelse i skolen
• At lære virksomhedsdrift
• At bruge måltidet som mulighed for kulturel forståelse og samvær.

Overordnet har de fl este af skoleprojekterne været optaget af den sundhedsmæs-
sige side af sagen, men mål, metoder og struktur har varieret meget7. Eleverne 
har været involveret i højere eller lavere grad. I de først nævnte projekter var 
eleverne først og fremmest involveret som reel arbejdskraft uden indfl ydelse 
på skolebodens drift eller menu. Dernæst har selve det praktiske arbejde i visse 
projekter været set som en motivation til og en mulighed for, at eleverne kunne 
få et afb ræk i en mere stillesiddende og boglig skoledag via deltagelse i praktiske 
aktiviteter. Andre projekter har reelt set skolemad som en pædagogisk mulighed 
med kobling enten til fag, tværfaglige projekter eller til mere overordnede skole-
pædagogiske problematikker. Mht. fag har der fx i et større sundhedspædagogisk 
projekt over fl ere år på Hårby skole, omfatt ende idræt, biologi og hjemkundskab, 
bl.a. været etableret en skolecafé, der samarbejdede med hjemkundskabsundervis-
ningen (Schloss 1988). Andre tværfaglige projekter har, fx som i Storvorde, været 
del af 10. klasses undervisning om at lære at drive en virksomhed (Carlslund et al. 
1986). Der, hvor det at drive en skoleboden som en virksomhed har været sagen, 
har det ernæringsmæssige perspektiv oftest været tilsidesat.

Den sidstnævnte mulighed blev udnytt et på en multietnisk Vesterbro skole delvis 
fi nansieret af midler fra Socialministeriet. Her blev der etableret et spisehus, som 
skulle give alle elever muligheder for at få et sundt måltid, der samtidig kunne 
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opfylde madkulturelle og religiøse krav til maden. Eleverne blev involve ret i 
planlægning af menuerne på skift i hjemkundskab, og de assisterede den ansatt e 
køkkenleder i madlavning og var med i salg, servering og afrydning. 

Begge steder skete det dog som en tilgang, hvor hele skolen involveredes, både 
elever og lærere. I andre projekter er madproduktion blevet brugt som motivation 
til ’skoletrætt e elever’, eller som muligheder for at lære at drive en virksomhed 
(Benn, 1996).

Opsamling på 100 års menuer og madtilbud
Konkret udmøntet gik tilbuddet fra starten til en vis gruppe elever i nogle af de 
store byer, fi nansieret af en privat velgørende forening. Denne forenings vareta-
gelse blev senere overtaget af det off entlige, men aldrig som et tilbud til alle, og 
generelt faldt disse madordninger bort i slutningen af 1980’erne. Dvs. en start ud 
fra det private initiativ i 1880’erne, overtaget af det off entlige i 1902, for så igen 
at blive et delvist privat fi nansieret tilbud med salgstilbuddene fra skoleboder og 
-kantiner. Der har dog i mange tilfælde været givet et vist løntilskud til driften.

Selve madtilbuddet gik fra den varme søbe-/sulemad, for derefter at blive til smø-
rebrød, hvilket så blev forladt til fordel for gnavemadpakker (grovboller, frugt og 
yoghurt) for herfra at blive til salgstilbud i skoleboderne, som fx kunne være små 
skolebrød, enkelt pålæg, råkost og frugt, for at blive til pizza-slices, pølsehorn el-
ler pitabrød med falafel. Madeksemplerne afspejler til en vis grad madkulturens 
forandring og ernæringsforskningens fokus igennem det tyvende århundrede. 
Som det ligeledes fremgår af tabellen, har det ernæringsmæssige perspektiv skif-
tet, fra indhold af tilstrækkelig energi, over sikringskost med de rett e mængder 
af næringsstoff er med fokus på vitaminer, til minimering af sukkerindhold og 
siden begrænsning af fedtindhold og øgning af fi berindholdet. Den historiske 
oversigt og gennemgang viser elementer af overvejelserne om skolemad, som vi 
næsten alle kan genfi nde i den nutidige diskussion af skolemad og den konkrete 
udformning af skolemadstilbud i dag. Netop aspektet om, at elever skal lære at 
spise det rett e – ’a proper meal’ – er en gentagelse, der med tidstypiske varianter 
på fødevareniveau går igen sammen med den ernæringsmæssige dimension.

Endelig viser de hundrede års tiltag og begrundelser for at tilbyde skolemad at 
perspektivet har skiftet fra en bespisning af trængende børn, en form for fatt ig-
doms- og socialpolitik over tanker af familiepolitisk karakter, eksemplifi ceret 
gennem afl astningen af husmødrene, til mere spredte pædagogiske projekter og 
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politikker, som det fremgår af tabel 4. Imidlertid har der bag alle tiltag også lig-
get en overordnet sundhedspolitisk begrundelse. Generelt viser den sidste del af 
perioden, fx undersøgelsen af spisepausen, som jeg udførte i 1989, og som Sund-
hedsstyrelsen gentog i 1998, viser samstemmende, at der kun er enkelte skoler, 
der har gjort en indsats på området og også, at der ikke er sket meget på de 10 
år, der er gået mellem de to undersøgelser, bortset fra at der i perioden kom fl ere 
sodavandsautomater.

K
ar

ak
te

 -
ri

s t
ik

a

1880-1920 1930’erne 1950’erne 1970’erne 1990’erne

M
ål

-g
ru

pp
e

og
 s

te
d

Fatt ige, 
‘trængende 
elever’ i 
´friskoler’ i 
nogle køb-
stæder

Trængende 
elever, alle 
elever i en-
kelte større 
købstæder

Nogle større 
bykommuner 
og enkelte an-
dre kommu-
ner har tilbud 
om kold mad 
el. grød til alle 
elever.

Henviste 
elever i 
nogle kom-
muner, fx 
Kbh. og 
Århus, fi k 
mad

Ingen elever 
gratis mad – 
salgstilbud 
nogle skoler

In
iti

at
iv

-ta
ge

r o
g

øk
on

om
i

Gratis 
skolemad 
fi nansieret 
af privat 
forening, 
senere 
overtaget af 
det off ent-
lige

Gratis 
skolemad 
fi nansieret 
af det 
off entlige

Gratis skole-
mad fi nan-
sieret af det 
off entlige

Gratis skole-
mad, fi nan-
sieret af det 
off entlige
samt salgs-
tilbud evt. 
med støtt e

Salgstilbud
evt. m. støtt e 
til drift 
(nogle pro-
jekter også 
til mad)
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K
on

kr
et

 m
ad

-
til

bu
d 

og
 -t

ilt
ag

Varm mad
Søbemad, 
sulemad

Varm mad 
indtil 1938
Oslo-
frokost, 
smørrebrød 
efterføl-
gende

Smørrebrød  
ifl g. Hushold-
ningsrådet 
og/el. mælk + 
vitaminpille

Skoleboder/-
kantiner 
med salgstil-
bud ex brød, 
mælk og 
frugt

Skoleboder/-
kantiner 
med salgstil-
bud ex brød, 
mælk og 
frugt.
Projekter 
med andre 
madtilbud

Er
næ

ri
ng

s b
eg

ru
n d

el
se Energi – i 

form af 
enegigi-
vende næ-
ringsstoff er 
i maden

‘Sikrings-
kost’ m. 
vitaminer 
og minera-
ler.
Ernærings-
hygiejne af 
hensyn til 
elevernes 
”legemlige 
vækstperio-
de”

Som forrige
Påvirkning af 
næste genera-
tions madva-
ner.
Afh jælpning 
af mangler i 
hjemmenes 
kost

Tilbuddet 
skal være 
“ernærings-
rigtigt”.
Mindskning 
af sukker-
indtag, 
øgning af 
fi berindhold

Sundt, 
fedtfatt igt, 
fi berrigt
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Pæ
da

go
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sk
e 

  b
eg

ru
n d

el
 se

r Måltidet 
som opdra-
gelsesin-
strument 
– læring af 
begrebet 
‘a proper 
meal’

Gode 
vaner af 
hensyn til 
elevernes 
“åndelige 
vækstpe-
riode”

Supplement 
til skolekøk-
ken-undervis-
ning

Tilbuddet 
skal være 
smagsrigtigt 
og prisbil-
ligt”

Sundheds-
pædagogi-
ske projekter 
begrundet i 
fx virksom-
hedsdrift af 
kantine
praktisk 
arbejde i en 
boglig skole
ændring af 
kostvaner 
gennem 
praktisk 
arbejde
kulturel 
forståelse
kombineret 
med fag fx 
hjemkund-
skab

Po
lit

is
ke

 b
eg

ru
n d

el
 se

r Nødhjælp 
til de sva-
gest 
stillede.
Fatt ighjælp 
Socialpo-
litik

Social- og 
sundheds-
politik

Afl astning 
af mødrenes 
arbejde.
Kønspolitik
Sundhedspo-
litik

Forbruger-
politik 
Sundheds-
politik

Forbruger-
politik 
Sundheds-
politik

O
rg

an
i s

er
in

g Fra institu-
tions-køk-
kener el. 
skolekøk-
kener

Fra insti-
tutions-
køkkener

Forskellige 
organiserin-
ger

Forskellige 
organiserin-
ger

Forskellige 
organise-
ringer
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El
ev

-
de

lta
-g

el
se

Evt. via 
skolekøk-
kenunder-
visning 
– nævnes 
som mulig-
hed

Ingen 
egentlig 
elevdel-
tagelse

Evt. supple-
ment til skole-
køkkenunder-
visningen

Evt. delta-
gelse i sko-
lebod- og 
kantinedrift

Evt. delta-
gelse i 
skolebod 
og lokale 
projekter

Tabel 4: Karakteristika for tilbudt skolemad i perioden 1880’erne – 1990’erne (Benn 
2010, revideret fra 1996)

Spisesedlen i skolen i dag – politiske tiltag
Loven om skolebespisning er for længst taget af skolemenuen, mens den til gen-
gæld har været sat på børnehavens, dog med forældrebetaling for maden. Det er 
generelt et politisk spørgsmål, hvad vi vil være fælles om, også om vi vil betale 
til et fælles måltid som i Sverige og Finland. Det har der ikke hidtil kunnet være 
enighed om i Danmark. Der er en Lov om forebyggende sundhedsordninger for 
børn og unge (1995), heri indgår dog ikke noget om mad, men spørgsmålet om 
skolemad er bragt på banen igen. Det kan der fi ndes fl ere forskellige årsager til, 
hvis det ikke blot skal begrundes i en indbygget automatik, der gør, at det sætt es 
på dagsordenen med de nævnte 20-30 års intervaller. Årsagen kan dels være, at vi 
i dag har indrett et helheds- eller heldagsskoler eller skoler med tilknytt ede skole-
fritidsordninger, så de mindre elever kan opholde sig på og i skoleomgivelserne 
fra kl. 7 – 17, dels at vi igen ser tiltagende kostproblemer hos en større gruppe 
børn. Der er ikke mange formelle bestemmelser vedrørende skolemad eller spise-
pause, ingen opstillede krav til: tid, sted eller madtilbud. Tiden til pausen ligger 
udelukkende i lærernes arbejdstidsbeskrivelse og -bestemmelse. Sted til spisning 
stilles der kun krav om for den voksne arbejdende del af befolkningen. Tilbud 
fi ndes på en stor del af skoler, men der er ikke på alle skoler og kommuner stillet 
krav om, hvad tilbuddet skal indeholde, selv om fl ere og fl ere udarbejder sund-
heds- og eller måltidspolitikker.  Der er imidlertid det seneste tiår udarbejdet en 
række overordnede sundheds- og forebyggelsesprogrammer, bl.a. Regeringens 
folkesundhedsprogram 1999-2008 og i 2002 med programmet ’Sund hele livet’. I 
programmet fra 1999 skrives der bl.a., at en sundhedspolitik bl.a. som forudsæt-
ning må have ”de involveredes medvirken og egen forståelse af problemer og 
praksis på området” (Sundhedsministeriet 1999:110). Derudover fremhæves det, 
at der skal være ”lett ilgængelige muligheder for sund levevis” (ibid.:47) Mens i 
dokumentet Sund hele livet (2002),
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”er det vurderingen, at særligt risikofaktormålene og målene for skole, arbejdsplads 
og sundhedsvæsen fortsat er sundhedsfagligt relevante, at de har vundet genklang 
og er indgået i grundlaget for sundhedsplanlægningen på forebyggelsesområdet” 

og i Sundhedsstyrelsens skrift ”Kommunens ansvar og muligheder i forhold til 
børn og unges sundhed” (2003) er der taget fat på kost og fysisk aktivitet. Det 
hedder heri, at der er store muligheder for, i de institutioner børn går i, at få sund-
hedsaspektet ind i dagligdagens aktiviteter, samt at udgangspunktet må være 
en sammentænkning af politikker og indsatser, samt et helhedssyn på børnenes 
hverdag. Alt i alt peger det hen mod at tage fat på skolehverdagen og herunder 
maden i skolen.

”Ved at sørge for gode rammer for sund kost i daginstitutioner, skoler, fritidsord-
ninger og andre steder, hvor børn og unge færdes, kan kommunen være med til at 
fremme børn og unges sundhed. De off entlige institutioner og aktiviteter, der ud-
gør dagligdagen for børn og unge har stor betydning for børn og unges muligheder 
for at spise sundt og bevæge sig i løbet af dagen” (Sundhedsstyrelsen, 2003:43). 

Der er igen fulgt op på dett e i 2009, idet Regeringen i sin Sundhedspakke 2009 
ønsker som mål 15 at understøtt e og fremme udbredelsen af sund livsstil, hvor 
børn og unge færdes, herunder i daginstitutioner, skoler, SFO’er og idrætshaller 
(Regeringen, 2009:33), uden det forklares, hvordan det skal ske. Forebyggelses-
kommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats 2009 tager så fat 
på madordninger i skolen, idet de siger:

”at den mad, der tilbydes på skolerne, er af varierende kvalitet, og at maden ofte 
ikke lever op til de ernæringsmæssige anbefalinger. I Sverige og Finland har 
myndighederne udviklet en række anbefalinger for den mad, der tilbydes i dagin-
stitutioner. Indholdet af de eksisterende skolemadsordninger samt madordninger 
i SFO beslutt es af kommunerne og skolerne. De sundhedsmæssige eff ekter af 
skolemadsordninger er vanskelige at vurdere og afh ænger bl.a. af indholdet af den 
medbragte mad, som disse ordninger vil fortrænge. En forudsætning for at mad-
ordninger har en sundhedsmæssig eff ekt er, at maden er både sund og spændende, 
og erfaringer viser, at specielt ordninger, hvor eleverne selv tilbereder maden, er 
de mest vellykkede.” (Forebyggelseskommissionen, 2009:396-397).

Sundhedsstyrelsen fokuserede også i årene 1998-1999 specielt på forholdet børn, 
mad og måltider. Med udgangspunkt i en strategikonference (Sundhedsstyrelsen, 
1998 se Holstein et al. 1998) blev der udført dels en undersøgelse af aspekter om 
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betydningen af maden i skolen sideløbende med en undersøgelse af forholdene 
for mad i skolen, dels en sociokulturel undersøgelse af grundskolers erfaringer 
med mad og måltidsordninger8 (Sundhedsstyrelsen, 1998). Det førte til initiativer 
på skolekostområdet i Fødevarestyrelsen, bl.a. i form af hjemmesiden www.alt-
omkost.dk, ligesom der blev udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik samt 
anbefalinger til sund skolemad, og ansatt e konsulenter i et rejsehold fi k til opgave 
at opsøge og vejlede skolerne om skolemad og etableringen af ordninger. Det har 
medvirket til, at fl ere konkrete projekter blev iværksat efterfølgende.

Konkrete skolemadsprojekter 2005-2010
Her skal fem større skolemadseksempler tages frem og kort beskrives. Beskri-
velserne er mulige pga. de rapporter og evalueringer, der er udarbejdet for de 
første fi re projekter, det sidste projekt OPUS er endnu ikke konkret igangsat, men 
projekteret. Projekterne er

1. Børn, mad og bevægelse
2. EVIUS
3. EAT-skoler
4. MAD-skoler
5. OPUS

Børn, mad og bevægelse

Børn, mad og bevægelse var et større projekt, der igangsatt es i Fyns Amt i 10 kom-
muner fra 2002-2005 og i syv kommuner fra 2005-2006, og som er afrapporteret 
i 2007 (Nielsen & Bjørnsbo, 2007). Der har været en række forskere og skolefolk 
inde over projektet, både som inspiratorer, tovholdere og evaluatorer. Projektet 
har som modelprojekt haft som mål at forebygge gennem organisationsforandrin-
ger, der har ikke som sådan været nogle defi nerede og fastlagte tiltag i forbindelse 
med mad. Men der har ifl g. projektlederen været en eksperimenterende tilgang til 
mad og bevægelse, hvor man har udfordret rammer og strukturer. Der har været 
arbejdet med ’de roller, de professionelle kan udfylde: som rammesætt ere, igangsætt ere 
og formidlere.’ (Husby og Nielsen, 2007:9). De enkelte projektskoler har organise-
ret og handlet forskelligt mht. fokus på mad og bevægelse. Der blev i første fase 
iværksat kurser for at styrke viden og kompetence hos de professionelle gennem 
et uddannelsesprogram. Der udvikledes lokalt mad- og bevægelsespolitikker, og 
der blev skabt fysiske og sociale rammer, der understøtt ede målene i projektet. 
Hensynet til de lokale forhold har været vægtet tungt, ligesom involvering af alle 
parter har været en væsentlig parameter. Der har været skoler, der har etableret 
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cafe og madordning, andre steder har man lavet fællesspisning, og der har været 
koblet undervisning om mad og sundhed til.

Erfaringerne fra de første projektskoler, hvor børnehavebørn og indskolingsbørn 
var målgruppen, blev i det efterfølgende forløb i syv andre kommuner anvendt 
som drejebog. Her var målgruppen yderligere de større børn. Projektet blev 
evalueret i to omgange. Projektet er evalueret gennem spørgeskemaer om mad-, 
drikke- og bevægelsesvaner dels i projektskolerne, dels på kontrolskolerne. Ved 
den anden evaluering fandt man

’ingen målbar eff ekt af skolernes deltagelse i modelprojektet for elevernes mad- og 
bevægelsesvaner’ (Johansen et al., 2006:19), men det siges afslutningsvis, ’at selv 
om eff ektevalueringen ikke var i stand til at måle en eff ekt i elevernes adfærd, kan 
der godt være sat mange gode processer i gang på de enkelte deltagerskoler, som 
følge af deltagelsen i modelprojektet.’ 

Og slutt elig at ændringer af rammer for mad og bevægelse tager tid. Bente Jensen 
kritiserer dog modelprojektet for ikke i tilstrækkelig grad at udfolde aktørper-
spektivet og ikke at tage afsæt i børnenes verden og forforståelser, og de udsatt e 
børn udgør et særligt problem. Men også at ’de professionelle har mødt projektet 
positivt (Jensen, 2007:65).

EVIUS – Eff ektvurdering af Interventioner omkring frokost for børn og unge i 
skoler

EVIUS var et noget andet projekt iværksat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, idet de afsatt e midler til at etablere 38 gratis skolemadsordninger i 
en begrænset periode på 20 uger med et samtidigt ønske om at evaluere pro-
jekterne, hvilket EVIUS-gruppen har udført. (Mikkelsen et al., 2010) Opslaget 
rummede en lang række krav, der skulle opfyldes af skolerne for at få tilskud til 
ordningen, bl.a. at de havde en mad- og måltidspolitik med målsætning om en 
sund skolemadsordning. Herunder hvordan den kunne forankres hos ledelsen, 
lærerne, børnene og forældrene, samt hvem der har ansvar for hvad. Desuden 
skulle skolen undersøge muligheder for at fortsætt e ordningen, og også sikre 
at den kommende madordning blev sund. Dernæst skulle skolen redegøre for, 
hvordan ordningen blev integreret i skolens dagligdag, og hvordan elevernes 
inddragelse i planlægning og gennemførelse af madordning sikres. Derudover 
at der blev gennemført ledsagende aktiviteter for alle aldersgrupper i relation 
til mad og sundhed jf. Forebyggelseskommissionens (2009) bemærkning om, at 
madordninger, der involverede eleverne, var mere vellykkede, uden det dog blev 
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dokumenteret.. De gratis tilbud i de 36 skoler, der gjorde brug af ordningen, har 
imidlertid primært været en tilbagevending til bespisningstilbuddene fra tidli-
gere med mad leveret udefra til skolerne i form af kold eller varm mad, i de fl este 
tilfælde udportioneret på forhånd. Kun på to skoler har elever været involveret i 
måltidstilberedning. Og kun et sted har der været tale om skolemaden som del af 
egentlige undervisningsindhold. Endelig har eleverne ikke været medindraget i 
større grad i beslutninger om konkrete tilbud. I udbudsmaterialet var det en be-
tingelse, at skolemaden blev knytt et til undervisning, så tilbuddet om gratis mad 
kunne få karakter af sundhedspædagogisk projekt

Hvilken maddannelse, der er kommet eller kommer ud af de gratis skolemad-
sprojekter, er ikke til at bedømme endnu, men en beskrivelse og diskussion af 
læringen kan ses i artiklen: Giver skolemad næring til læring? (Benn et al.2010). 
Her skal blot gives en kort præsentation af resultaterne primært fra fi re udvalgte 
skoler beskrevet i delprojekt 3 (Benn et al.,2010). Ingen af skolerne har reelt brugt 
skolemaden som del af undervisningen, og der var ingen egenformulerede mad- 
og måltidspolitikker, men der var regler om mad og spisning, som fx

• At skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen med henblik på 
fremme af sundhed og velvære

• At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget ud-
bytt e af undervisningen

• At forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt.

Alle skoler havde organiseret ordningerne på lignende vis. Maden kom fra en 
ekstern madleverandør, enten fra privat leverandør eller fra et off entligt køkken. 
Der var primært tale om kold mad, bortset fra en skole, hvor maden yderligere var 
vegetarisk. Eleverne stod for afh entning af maden til klasserne samt oprydning ef-
terfølgende. Maden blev indtaget i klasseværelserne, også på skolen med en større 
kantinebygning. Kun på skolen med vegetarmad kunne eleverne selv fordele mad 
på tallerknen i forhold til deres appetit, de øvrige skoler fi k ens udportionerede 
frokostrett er til alle elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Det skal fremhæves, 
at det i delprojekt 1 blev konkluderet, at samlet set fi k eleverne på de fi re udvalgte 
skoler i DP1 i forsøgsperioden med skolemad en bedre ernæringsmæssig frokost 
sammenlignet med de madpakker, de efterfølgende medbragte, men at der var for 
lidt frugt og grønt samt fuldkornsprodukter i gratismaden, og at energiindholdet 
må tilpasses eleverne. 

Det var samlet set for kort et projektforløb til, at det fi k en egentlig gennemslags-
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kraft i skolen, men der har været et vist fokus på maden, som har sat spor på 
forskellig vis, se bl.a. Benn et al.(2010). Ligeledes var forberedelsen af projekterne 
uden inddragelse af alle skolens aktører, hvilket har medvirket til, at fx lærerne 
og eleverne kunne føle reelt ejerskab til projektet, og se det som del af skolens 
curriculum.

EAT-skoler

Der blev etableret 48 EAT-skoler ud fra et koncept om, at skolerne satt e fokus 
på skolemad og madkultur. Konceptet går ud på, at der er muligheder for at få 
mad i skolen ved køb i skoleboden. Maden er produceret i et institutionskøkken 
i De gamles By. Der laves forskellige typer af mad til indskoling, mellemtrin og 
udskoling. Maden færdiggøres i skoleboden vha. af elever, lærere og en køkken-
ansvarlig. Der ligger et maddannelsesaspekt i forhold til inddragelsen af elever, 
hvilket også medførte ’nyt fokus på lærerroller i skolemaden, dels i EAT-boden og dels 
omkring værtskab og madkultur i de mindre klasser’ (Høyrup og Nielsen, 2010:17)

Der er udarbejdet et fælles afsæt og mål for EAT- og MAD-skolerne, der handler 
om maddannelse set som produktivitet, kognitive muligheder, lystbetonet og 
ansvarlig omgang med egen krop, æstetisk iagtt agelsesevne, de menneskelige 
relationer og evnen til at træff e valg (Høyrup og Nielsen, 2010:18 med ref. til 
Brønnum Carlsen).

Der er ydermere stillet en række krav til maden og til den diff erentiering, der skal 
være til de forskellige aldersklasser i rett er, fødevarer og mængder, der til dels har 
været en reaktion i forhold til det tidligere KØS-projekt i Københavns Kommune 
(Andersen 2008). Konceptet har indebåret store krav til madtilbud og design for 
hele arrangementet, men skal også accepteres af såvel forældre som elever for at 
kunne være et permanent tilbud. Skolemad skal i en kommune som København 
kunne hamle op med det tilbud, der ligger lige uden for skolens område med sha-
warma, pizza og kebab eller set i forhold til madpakken hjemmefra. Det har vist 
sig ikke at være tilfældet, idet kun en mindre procent elever har indtaget maden, 
måske især fordi forældrene ikke har syntes, den var att raktiv nok i forhold til 
prisen, og selve maddannelsestankegangen har ikke været tilstrækkelig virksom 
eller erkendt af forældrene.

MAD-skoler

Der har som nævnt ovenfor været et fælles afsæt for EAT- og MAD-skoler om 
maddannelse, men det har været intentionen yderligere at udfolde det i mad-
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skolerne, også i lyset af sundhedspædagogiske teorier. Det er et ambitiøst, dyrt 
og krævende projekt, som fordrer engagerede professionelle på mad-, sundheds- 
og undervisningsområdet og forpligter elever i deltagelse i madproduktion og 
spisning.

De skoler, der her er tale om, er skoler i socialt belastede områder, hvorfor der er 
‘en særlig funktion i forhold til at løfte sociale udfordringer og fremme lighed i sundhed,‘ 
(Høyrup og Nielsen, 2010:18) samt endvidere, at der i madskolerne 

’med det sundhedspædagogiske fokus på inddragelse og medbestemmelse er et 
tydeligt mål for at opbygge arbejdet i køkkenet som et anerkendende koncept, hvor 
eleverne anerkendes for deres holdninger og evner, og at arbejdet i køkkenet opfat-
tes som meningsfuldt for eleverne’ (ibid.:19). 

Det fremhæves således, at arbejdet i produktionskøkkenet skal give eleverne suc-
cesoplevelser og styrke deres almene kompetencer. Her er tale om alle de elemen-
ter, der nævntes i maddannelsesbegrebet under EAT-skolerne. Eleverne er også 
inddraget i madplanlægningen sammen med kokkene og hjemkundskabslærerne 
og kan derved få udfordret deres opfatt elser og forståelser af fødevarer og mad-
sammensætninger. Frokosten, der er samme ret for alle, skal indtages sammen 
i kantinen med læreren og fordeles fra de fælles fade efter appetit og madlyst. 

OPUS

OPUS-projektet er ikke udført endnu, men tilrett elagt som randomiseret skole-
mads interventionsprojekt med 64 3. og -4. klasser fra 18 skoler med blandet 
socio-økonomisk elevgrundlag. Maden som intervention skal være ny nordisk 
hverdagsmad (Meyer et al.,2010), der sammenlignes med den almindelige mad-
pakke eller anden mad, der indtages i skolen, for at se hvordan de to former for 
skolemad påvirker på risikomarkører for livsstilssygdomme. Ud over madens be-
tydning for helbred, vil dens betydning for læring blive undersøgt vha. forskellige 
tests. Endelig vil der blive foretaget sociologiske undersøgelser vha. interviews, 
observationer og spørgeskemaundersøgelser, der skal afdække barrierer og po-
tentialer ved madforsøget, vurderet af lærere, forældre og elever. 

Det er et ambitiøst, dyrt og omfatt ende projekt, som har karakter af ’what works’, 
såvel på det ernærings-sundhedsmæssige plan som på det læringsmæssige. 
Hensigtsmæssigheden i, at der så lige er valgt ny nordisk mad som koncept for 
madinterventionen, kan diskuteres i forhold til en senere gennemslagskraft hos 
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forældrene. Der er ikke her, som det også sås i EVIUS, tale om inddragelse af 
aktørperspektiver. 

Opsamling 2000-2010
Sætt es disse seneste projekter i et sammenligningsskema ses det tydeligt, som 
også ovenstående beskrivelse viste, at der er projekter med karakteristika fra alle 
historiske perioder. Nogle som rene bespisningsprojekter, andre der inddrager 
elever i det praktiske arbejde med måltidet på forskellig vis ud fra en pædago-
gisk tankegang om, at inddragelse eller participation har en betydning for læring 
og dannelse. Endelig er OPUS-projektet som nævnt ovenfor, et udtryk for en af 
tidens andre trends, hvor indsatser skal være cost-benefi t rentable, hvilket her 
betyder, at input af mad/ernæring skal give output i form af bedre læring. 
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madpakke
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vention

3. giver sko-
lemad læring 
i fh t. næring

4. forankring 
af skolemad-
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Antropo-
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holdninger 
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DFFE, Føde-
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afdække 
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i madord-
ningerne 
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målinger, 
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af adfærd, 
socialt klima, 
årvågenhed 
og kompe-
tence inden 
for sund mad

El
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Ja – men 
afh ængig  
af skolens 
politik

Nej
Ja, som 
arbejdskraft 
i boder

Ja Nej 

Tabel 5: Karakteristika for skolemadsprojekter fra 2000-2010 (Benn 2010). 
*Dett e projekt er dog blevet nedlagt fra 2010/2011 pga. kommunens økonomi.

Alle disse projekter er udtryk for sundhedspolitiske tiltag. Alle er sådan set 
iværksat overvejende som top-down styrede projekter, dog har der i EVIUS og 
i Børn, mad og bevægelse være muligheder for, at skolerne selv kunne beslutt e, 
hvordan projektet skulle gøres, så der har været en vis grad af bott om-up i be-
slutningslaget også.
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Diskussion og konklusion – ordentlige måltider 
og ret ernæring 
Det ses af eksemplerne på skolemad gennem tiden, at der har været forskellige 
syn på, om skolemad var og er del af skolens forpligtigelse. Skolemadstilbud til 
trængende elever var fra starten et udtryk for, at velmenende mennesker ville tage 
sig af de socialt udsatt e børn for at udligne uligheden ved hjælp af skolemad så 
at sige. Foreningen til Skolebespisning lavede et basisarbejde, der førte til en lov 
om skolebespisning, der var gældende helt til 1992, men de facto kun fungerede 
sporadisk. Fra starten var skolemaden et udtryk for kompensation for fatt igdom 
og ulighed og mangel på mad blandt børn i byen, men også for omsorg og gover-
nmentality. Menuen skulle samtidig have karakter af en form for madsocialisering 
eller maddannelse for at lære eleverne, hvad der betragtedes som ’a proper meal’ 
til denne gruppe, og derfor var det ordentlige måltid i en spartansk og billig ud-
gave. Det ordentlige gik også på, at det var et varmt måltid, det måltid som ’or-
dentlige familier’ indtog midt på dagen, hvis det var muligt i forhold til arbejde.

I de efterfølgende to opridsede perioder søgte man at etablere madtilbud for alle 
ud fra en form for lighedstankegang, uden at det dog lykkedes. Og yderligere 
brugtes kvinde- og familiepolitiske argumenter til at argumentere for et madtil-
bud. Samtidig forlod man princippet om, at varm mad var den eneste rett e menu 
midt på dagen, nu kom læge Schiøtz ’ ernæringsberegnede Oslofrokost med smør-
rebrød på bordet, som det ordentlige måltid. Der var indvundet nye resultater af 
ernæringsforskningen, og de mått e omsætt es i maden. Så ud fra en betragtning 
om, at maden ikke alene kunne udgøre det fulde måltid, mått e der også vitaminer 
i ren (pille)form til. Skolemælken blev samtidig et mere udbredt fænomen. 

I 1970’erne blev det så i højere grad et spørgsmål om det individuelle konsum, 
som skoleboder og kantiner kunne tilbyde, evt. med elever koblet på som arbejds-
kraft, samtidig med at der stadig i nogle større byer var madtilbud i form af mere 
basale fødevarer, udtrykt som gnavemadpakker.

 I 1990’erne udvikledes så en række forskellige skolemadsprojekter i enkelte sko-
ler, sat i værk af lærere, der havde et ønske om at bruge skolemaden pædagogisk, 
men med vidt forskellig fokus og mål, dog de fl este med et sundhedsperspektiv, 
koblet til forskellige fag eller mere tværfaglige projekter, men også som egentlige 
madtilbud i spisehus, café eller bod/kantine. 

I den sidst opridsede periode er vi så både tilbage til udgangspunktet med be-
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spisning, som i EVIUS-projektet og det kommende OPUS-projekt, men ser også 
de pædagogiske projektt anker fra 1990’erne dukke op, fx i det fynske projekt og 
i EAT- og MAD-skolerne. MAD-skolerne kan ses som det mest pædagogisk hel-
støbte projekt, idet skolemad og -måltid bliver en integreret del af skoledagen og 
del af den almene dannelse. I Fynsprojektet er enkeltprojekterne lokalt forankrede 
og derved med nogen forskellig fokus, fra nogle ret adfærdsmodifi cerende mad-
tilgange til bredere sundhedspædagogiske forløb, dog baseret på et fælles uddan-
nelsesprojekt og udarbejdede inspirationsmaterialer til skolerne. Næringen, set 
som nødvendig forudsætning for læring, var starten for skolemaden i 1880’erne, 
og den er tilbage i projekt EVIUS og det kommende OPUS-projekt, men nu med 
muligheder for at kunne hæfte evidens for madens betydning for sundhed og 
læring gennem målinger og tests. Og mht. maddannelsen, som repræsenteret i 
EAT- og MAD-skolerne i dag, udgør den blot et andet syn på, hvad der skal være 
indholdet i et ordentligt måltid end det, der var gældende for 100 år siden.

Perspektiver
Det er et politisk spørgsmål, hvad skolen skal tage sig af, hvad vi vil være fælles 
om. Med hensyn til skoleområdet er vi fælles om, at alle børn er undervisnings-
pligtige, og at målet er en almen dannelse. I Danmark har vi ca. 1700 enkeltskoler, 
hvoraf nogle er fri- og privatskoler. De er ikke ens, hverken med hensyn til stør-
relse, geografi sk placering eller elever. Skolerne har ikke trods den fælles overord-
nede skolelovgivning samme rammer og ressourcer. Derfor kan tilbud på dett e 
område ikke ensrett es. Men under alle omstændigheder må der stilles fordringer 
til børnenes arbejdsmiljø i skolen og i skole-fritidsordningen. Der må kunne stilles 
krav om tilstrækkelig tid til spisepause(r), til stedet, hvor måltiderne indtages, til 
muligheder for at kunne opbevare den medbragte mad og drikke forsvarligt og til 
at kunne få eller købe noget, der kan udgøre et suffi  cient og kvalitetsmæssigt godt 
måltid, også i børnenes øjne. Maden indgår i skoledagen. Spørgsmålet er, om det 
stadig kan ses som et individuelt familieproblem, eller om maden skal være del 
af skolens læreplan. I Finland, hvor der ligesom i Sverige tilbydes skolemåltider, 
kaldes de ”en lektion for livet”, da det er en daglig tilbagevendende begivenhed 
en kvart til en halv time gennem hele elevens skoleforløb, ligesom de påstår, at det 
er ’Investment in learning’ (Finnish National Board of Education, 2008) Det giver 
samlet fl ere lektioner end det mest betydningsfulde fag. Hvis det også i Danmark 
er en lektion for livet, kan vi hver for sig overveje hvilken lektion, vel ikke den 
lektion vi tillægger den største betydning. Skolemaden og spisepausen har mere 
karakter af en skjult læreplan, der signalerer, at mad er ikke værd at beskæftige 
sig med. Det skal ikke dermed være sagt, at en generel bespisningsordning er 
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løsningen på problemet: børn, mad og skole. I en meget stor og omfatt ende ældre 
undersøgelse af den svenske skolemadsordning ses det, at elever, der kunne have 
størst behov for måltidet, ofte fravælger det eller tager så lidt, at det ikke giver til-
strækkelig dækning af elevens behov (Halling et. al.,1990). Det giver et fi ngerpeg 
om, at skolebespisning eller institutionaliserede måltider ikke nødvendigvis er 
den rett e løsning. Madpakken er for de børn, der har den med og som spiser den, 
en form for hilsen hjemmefra midt i skoledagen og en emotionel kontakt mellem 
forældre og barn, samtidig med at den konkret udgør det madtilbud, forældrene 
alene eller forældre og barn synes er ”et ordentligt måltid” for netop det barn, mens 
det institutionelle tilbud kan opleves som en tvang og være udfordrende for det 
enkelte barn at spise. De nyeste projekter, som EAT fokuserer på, har som en del 
af den maddannelse, der indgår i deres mål, en udfordring af sanser og smage 
kombineret med en praktisk og konkret involvering. Det kan være en vej at gå, 
en vej, som dog ikke er mulig uden politikker, der understøtt er og en politisk vilje 
til at ville dett e. 

Er skolemad et fælles anliggende eller et individuelt, også nu hvor børnefamili-
erne tilbringer megen tid på arbejdsmarkedet? Spørgsmålet kan ikke blot besvares 
med et ja eller nej. Ligesom det ikke er enkelt at beslutt e, hvilket dannelsesindhold 
skolen skal have. Der er stor forskel på, om maden i skolen ses som en dannelses-
opgave eller en tilpasningssocialisering¸ samt om vi ser den som et socialt vilkår i 
børnenes dagligdag eller et individuelt anliggende. Det er en udfordring at sætt e 
børnene, maden og sundheden i skolen på spisesedlen. Det vil altid give anled-
ning til et sammenstød mellem individ og samfund, mellem skole og individ, 
mellem individualisering og institutionalisering, mellem frihed og tvang, mellem 
hvad vi vil/skal være fælles om, og hvad der er den enkeltes ansvar og eget valg. 
Derfor kan man med rett e stille følgende til dels modsatrett ede spørgsmål:

- Har vi lov til at “omklamre” maden og spisepausen?
 Har vi, dvs. forældre, skole, samfund, en pligt til at sætt e “noget” i 

værk?
 
Skolemaden er som nævnt indlejret i en række diskurser, beslutninger, økonomiske 
betragtninger og institutionelle rammer. Diskurserne om skolemad gennem de 
sidste 125 år har gået på og går stadig på om

• Mad i skolen er et fælles (politisk) anliggende, eller om det er den 
enkelte families eget ansvar?

• Skolemad skal være gratis eller forældrebetalt?
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• Skolemad er del af skoledagen eller spisepause?
• Skolemad kan være del af elevernes læring eller ernæring – eller 

begge dele?

Et andet præsent aspekt af skolemadsproblematikken ses i de pågående diskus-
sioner (også i forhold til børnehaven), om forældrene påtager sig ansvarsfor-
pligtigelsen at sørge for mad, og om de er tilstrækkeligt kvalifi cerede til at sørge 
for, at madpakken ernæringsmæssigt er god nok. Det kan ses som en form for 
governance og governmentality, som det off entliges indtrængen på den private 
sfære, sådan som nogle forældre oplever det.

Opsummeret er stikordene for den politiske baggrund

• Sundhedsfremme og forebyggelse gennem ernæringsrigtig mad
• Næring for læring
• Bespisning
• Mad som del af læreplan og skoledag.

Set fra mit ståsted er det vigtigt, at skolen (og institutionerne) ikke kun rett er 
deres dannelsesopgave mod det senere uddannelses- og arbejdsliv, men også 
mod et familie- og samfundsliv, idet jeg fi nder det væsentligt at kunne for-
holde sig kritisk til sit livsgrundlag, dvs. maden både på det etiske, æstetiske, 
praktiske og teoretiske plan. Det kan ikke nytt e, at vi (ud)danner analfabeter 
på mad-kostområdet. Uden viden, færdigheder og holdninger, en handlekom-
petence på madområdet kan kommende forældre og borgere ikke forholde 
sig til de store spørgsmål i et demokratisk samfund, der bl.a. omfatt er, hvad 
der skal produceres, hvorfor, hvordan og for hvem. Det må undervisningen 
på området i det mindste beskæftige sig med. Skønt vi lever i et moderne el-
ler postmoderne overfl odssamfund og ikke i et samfund præget af sult og nød, 
er det også her nødvendigt at sætt e maden på spisesedlen – eller måske netop 
derfor, for ellers kan vi ikke forholde os til maden i dagligdagen. Det betyder, 
at vi både sætt er maden på dagsordenen, hvor den naturligt glider ind i sko-
len, i spisepausen og i en egentlig undervisning i faget hjemkundskab og/eller 
i tværfaglige projekter. Spisepausen skal ikke nødvendigvis gøres til genstand 
for undervisning, men en uformel læring vil der altid være forbundet med den 
daglige spisepauseoplevelse, derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan maden i 
skolen opleves, og der må også børn og unge have et anstændigt arbejdsmiljø. 
Der er dog også skolekostprojekter, der har vist, at der er gode muligheder for at 
integrere undervisning og spisepause. Projekter, hvor frokosten bliver mere end 
(sagt med Brita Tangs stemme) at ”Kalorierne [har] været i den skønneste Orden.”
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Summary
School meals have regularly been discussed in Denmark for more than 125 years, 
starting in the 1880ies. It is featured in historical documents such as legalisations, 
acts, statements, reports, guid-ances and articles, which in this case have been the 
empirical starting point for a historical critical analysis. The examples comprise 
diff erent forms for school meals, their structure, content, and form. They have 
been seen as an off er of a free meal or as a supplement to a lunchbox brought 
from home.  The off ers and solutions have been diff ering, regarding the foods 
as such; dishes and nutritional focus, as well as the organization of the diff erent 
school meal solutions, which have varied over time and space. In an overall view 
the school meal projects for the fi rst 100 years can be characterized as departing 
from ’The provision of free meals for poor children’ to ‘health educational pro-
jects’; while the latest projects from 1990ies and later have the character of both 
provision of meals, health pedagogy and food ‘Bildung’, and corresponding to 
this evaluation and evidence have been connected to the projects.
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Noter
1  For en mere omfatt ende beskrivelse henvises til rapporten fra projektet, der kan ses på htt p://

www.evius.aau.dk/digitalAssets/9/9004_dp3-giver-skolemad-n--ring-for-l--ring.pdf

2  Sundhedsstyrelsens initiativ: Børn, mad og måltider, igangsat af Sundhedsministeriet for godt 2 
år, siden har været medvirkende hertil.

3  ”A proper meal” er et begreb, hentet fra antropologien, både Anne Murcott  og den engelske 
forsker Mary Douglas har interesseret sig for, hvad der skulle til, for at et måltid blev betragtet 
som et ordentligt måltid (Douglas, 1975, Murcott  1986)

4  Kvindelig husgerning blev efter megen diskussion indført i de byskoler, der havde etableret 
skolekøkken. 

5  Friskolerne var gratis skoler – det, der senere blev folkeskolen.

6  Lægen Mikkel Hindhede eksperimenterede ved hjælp af en forsøgsperson, Madsen, med at fi nde 
en enkel, prisbillig menu med tilstrækkelige næringsstoff er, bl.a. bestående af lever, kartofl er og 
mælk, idet han fandt behovet for protein overvurderet. 
For videre se fx Svend Skafte Overgaard’s ph.d.-afh andling fra 2008 om Mikkel Hindhede, 
Fra Mad til Ernæring – Mikkel Hindhedes ernæringsdiskurs og dansk madkultur 1900-1945. 
Københavns Universitet.

7  For en videre diskussion af dett e henvises til Benn (1996) del I afs.2 samt Jacobsen (1999)  

8  Denne undersøgelse tog tråden op fra den undersøgelse af Forhold, tilbud og muligheder i 
forbindelse med skolernes spisepause, der var del af Jett e Benns ph.d.-afh andling fra 1996
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Artiklen er baseret på en kvalitativ undersøgelse på fi re udvalgte skoler af skolema-
dens betydning for børns og unges læring, trivsel og læringsmiljø. Baggrunden for 
undersøgelsen er et off entligt skolemadsprojekt. Undersøgelsen viser, at mål tidet i 
skolen har en betydning for elevernes trivsel, og projektet har derfor formodentlig 
generelt ledt til en øget bevidsthed på skolerne om skolemadens be tyd ning. Projek-
tet er gennemført inden for en tidsmæssig ramme, som ikke har været gavnlig for 
læringsudbytt et, og involveringen af lærere og elever har ikke været optimal. Til 
trods herfor kan der i relation til artiklens spørgsmål, om skolemadsordningerne 
har en betydning for elevernes muligheder for at lære om mad og sundhed, peges 
på at madordningerne har et læringspotentiale.

Indledning 
Mad og måltider har i mere end 100 år været på skolens dagsorden med 20 til 
30 års intervaller. Diskursen har været præget af det til enhver tid aktuelle er-
næringsvidenskabelige fokus, økonomi, pædagogik og moral. I store træk har 
skolemadstilbuddene udviklet sig fra ”fatt ige børns bespisning” til sundhedspæ-
dagogiske tilbud eller madprojekter. Fra 1970’erne blev der i sammenhæng med et 
stort skolebyggeri satset på kantine eller skoleboder. Disse tilbud blev i slutningen 
af 1980’erne og i 1990’erne fl ere steder koblet til enkeltstående sundhedspæda-
gogiske projekter, hvor eleverne involveredes i driften (Benn, 1996). I starten af 
2005 er der i større projekter som fx Børn, mad og bevægelse, Fyns Amt (Nielsen 
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& Bjørnsbo, 2007) videreført sundhedspædagogiske initiativer, hvorunder også 
maden har været på dagsordenen. 

Skolemaden er i Danmark i dag i høj grad baseret på at mad tages med hjemme-
fra, og på større elevers frie valg og købsbeslutninger. Den sunde skolemad og 
børns og unges dårligere spisevaner og deraf dårlige sundhedstilstande debatt eres 
i dag jævnligt, som en del af den fødevarepolitiske dagsorden (Sundhedsstyrelsen 
1998, 1999, 2003 og Forebyggelseskommissionen 2009). Type 2- diabetes, overvægt 
og andre livsstilsrelaterede sygdomme ønskes forebygget, og derfor har bl.a. Fø-
devareministeriet sat fokus på skolemad i de danske folkeskoler. Der laves tiltag, 
både gennem vejledninger og værktøjer til fremme af mad og bevægelsespolitik-
ker, materialer til skoleledelse og køkkenpersonale og forskellige anbefalinger til 
sund skolemad (www.altomkost.dk). 

Senest har Fødevareministeriet bevilget midler til at gennemføre et ott e ugers for-
søg med gratis skolemad for skoler, der ikke før havde haft skolemadsordning. 38 
skoler blev udvalgt, 36 heraf gennemførte forsøget i 2008, og en eff ektevalue ring 
af forsøgene gennemførtes i 2008-09 (Projekt EVIUS – Eff ektvurdering af inter-
ventioner omkring frokost for børn og unge i skoler, se sammenfatt ende rapport 
af Mikkelsen & Husby 2010). Evalueringen struktureredes i fi re delprojekter, hvor 
delprojekt 3, som har særlig fokus på skolemadens eff ekt på læring og kompeten-
ceudvikling, er udgangspunktet for denne artikel (Benn et al., 2009). 

Det lå implicit i EVIUS-projektets formål, at der ønskedes en dokumentation 
af, at det at få et måltid sund skolemad, skulle give eleverne bedre rammer for 
læring, dvs. at ’næring skulle give bedre læring’, samt at de gennem disse eksempla-
ris ke frokostmåltider lærte, hvad en sund frokost var. Der er ikke formuleret 
faglige læringsmål i tilknytning til hverken interventionen eller evalueringen, og 
interventionen har ikke været knytt et til undervisning om mad og sundhed på 
nogen af skolerne.  I forlængelse heraf tages der i evalueringen udgangspunkt i 
et kompetencebegreb som er anvendeligt på tværs af formelle læringssituationer 
(såsom undervisning om mad og sundhed i hjemkundskab), og uformelle lærings-
situationer (såsom spisesituationer). 

I et review, som gennemførtes i forlængelse af delprojektet ”Skolemadens ef-
fekt på læring og undervisningsparathed” (Hesselvig Mortensen et al., 2009), 
konkluderes det, at der ikke foreligger evidens for at indtag af skolefrokost i sig 
selv har en eff ekt på læring. Formålet for reviewet var at etablere et overblik over 
eksisterende evidens om skolemadens betydning, set i forhold til kognitive og so-
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ciokulturelle aspekter af læring (søgeordene var akademiske resultater, kognitive 
funktioner, skolepræstationer, viden, kompetencer, trivsel og læringsmiljø). Det 
konkluderes, at der er indikatorer for, at der kan forekomme kognitive forstyr-
relser ved dårlige/usunde kostvaner, men disse kostvaner kan ikke udelukkende 
relateres til frokosten, samt at skolemadsinterventioner baseret på elevinvolvering 
har en positiv eff ekt på børns trivsel og læringsmiljø.

Formålet med artiklen er at undersøge om skolemadsordningerne har en betyd-
ning for elevernes muligheder for at lære om mad og sundhed. Efter en beskri-
velse af undersøgelsens metode og teoretiske afsæt, sætt es der fokus på elevernes 
begreber om mad og sundhed, på elementer i deres kompetenceudvikling som 
kan knytt es til skolemadsordningerne samt på deres deltagelse i relation til sko-
lemadsforsøget. Derefter følger en diskussion, konklusion og perspektivering af 
læringspotentialer og barrierer i skolemadsordningerne. 

Metode 
Delprojektet omfatt er en kvalitativ undersøgelse af skolemadens betydning for 
børns og unges læring, trivsel, læringsmiljø, samt hvilke holdninger og præfe-
rencer elever på 5.-6. og 8.-9. klassetrin samt lærere og ledelse har til mad og 
sundhed og til forskellige skolemadsordninger.  Fire tilfældigt udvalgte skoler, 
fordelt over landet, blev valgt, dog under hensyntagen til, at projektet stadig var 
i gang i efteråret 2008. Undersøgelsen omfatt er tre folkeskoler og en privatskole.

Empirien genereres gennem enkelt- og fokusgruppeinterview med elever på 5.-6. 
og 8.-9. klassetrin, observationer i klasserne og på skolen med fokus på spisepau-
sen og tiden før og efter denne samt elevernes smagsbedømmelser. Desuden inter-
viewedes ledelsen og den ansvarlige for madordningen samt de udvalgte klassers 
klasselærere. Skolebesøgene gennemførtes af to forskere over to fulde dage. Klas-
selærerne i de udvalgte klasser udpegede interviewpersoner af begge køn til såvel 
enkelt- som fokusgruppeinterview. På hver skole blev der gennemført ott e elevin-
terview (fi re enkelt, fi re fokus) samt 3-4 interview med lærer, skoleleder eller den, 
der var den skolemadsansvarlige. Efterfølgende er alle interview transskriberede. 
Observationerne var åbne, deltagende, korte, foretaget op til og i frokostpausen 
og strukturerede ud fra en observationsguide. Sideløbende med spisepausen og 
observationen blev der udleveret et madbedømmelseskema. Skemaet blev ind-
draget for at uddybe elevernes umiddelbare indtryk af og meninger om maden.

Der blev ud fra analysen af undersøgelserne på de enkelte skoler gennemført en 
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krydscaseanalyse, hvor resultaterne fra de fi re skoler inddrages og diskuteres med 
henblik på at belyse fælles træk samt forskelle i skolernes oplevelser af skolemad-
sordningernes betydning for elevernes læring. I artiklen sætt es fokus på resultater, 
som omhandler elevernes begreber om og kompetencer knytt et til mad og sund-
hed, elevernes deltagelse i skolemadsordningerne samt de læringspotentialer og 
barrierer som skolerne knytt er til madordningerne.

Skolerne, mad- og sundhedspolitikker, skolemadsord-
ninger samt undervisning om mad og sundhed
DD Skole er en kommunal skole i Sydvestsjælland med 780 elever og ca. 70 lærere, 
fra 0.-9. klasse. Skolen har i forbindelse med skolemadsordningen formuleret en 
mad- og sundhedspolitik med mål om udvikling af sociale og fysiske rammer, 
som fremmer sunde kostvaner (tid og ro til spisning, en sund skolebod), udvikling 
af ’madpakke-kultur’ samt udvikling af en fælles forståelse af sund/usund mad. 
En børnehaveklasselærer, som er ansvarlig for skoleboden, har været initiativ-
tager til og har i samarbejde med skoleledelse, bestyrelse og sundhedsplejerske 
udarbejdet ansøgningen om tilskud til madordningen. Madordningen består af 
kold, portionspakket mad. Madordningen tilpasses den måde, som spisepausen 
altid har været organiseret på, dvs. der spises i klassen, og under de eksisterende 
tidsmæssige (15 min.) og sociale rammer (spiseregler og dukseordning), dog 
mått e eleverne ikke forlade skolen i frokostpausen. 

BB Skole er en kommunal skole, placeret i en sønderjysk by, med 760 elever og 
ca. 60 lærere, fra 0. til 9. klasse. Skolen har ikke formuleret en mad- og sundheds-
politik, men har nogle generelle regler om spisning etc., som delvis er nyformu-
leret i forbindelse med projektet. Skolemadsprojektet initieredes af ledelsen, og 
maden leveredes af et kommunalt køkken, der også står for levering til pleje-
hjem. Der serveres primært kolde rett er i portionsstørrelser, og madkasserne 
hentes af klassens dukse. Eleverne med lærer skulle spise i klassen i minimum 
10 minutt er, og eleverne har i perioden ikke mått et forlade skolen i spisepausen. 

FF Skole er en privatskole i Sydsjælland med ca. 250 elever og 22 lærere. Skolen 
har eget biodynamisk havebrug, hvor eleverne sår, dyrker og høster. Skolens 
værdigrundlag vægter praktisk-kropslige dannelsesaspekter, respekt for natu-
ren, økologi samt biodynamiske og vegetariske principper. Forældrene og 
forældrebestyrelsen var initiativtagere til at søge pengene til den gratis skole-
madsordning, som blev varetaget af en produktionsskole, som så vidt muligt 
leverede økologisk mad.  Eleverne var primært involveret som maddukse: 
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Maden blev hentet og udportioneret af eleverne i klassen, hvor der blev spist 
af egne skåle og bestik, medbragt hjemmefra. Spisetiden var ca. 20 minutt er.

CC Skole er en kommunal skole på en større ø med 341 elever og 46 lærere fra 
0.-10. klasse. Skolen har ikke en mad- og sundhedspolitik, men den er under ud-
arbejdelse. Skoleinspektøren har sammen med skolens afdelingsleder været driv-
kraften bag den nuværende forsøgsordning, både i forbindelse med ansøgning 
om puljemidler og organiseringen af madsordningen. Skolemaden består af kold 
mad pakket i portioner, produceret på et sygehus. Den leveres ad to omgange, da 
der ikke mulighed for at sætt e maden på køl på skolen. Duksen henter og uddeler 
maden, og der spises i klassen, spisepausen er ca. 15 min.

Madordningen har ikke på nogen af skolerne været direkte knytt et til eller an-
vendt i undervisning om mad og sundhed. Dett e til trods for, at skolerne i ansøg-
ningen om madordningen bl.a. skal opfylde følgende kriterium for at få tilskud: 
’Gennemføre ledsagende aktiviteter i relation til mad og sundhed’. Generelt un-
derstreger elever og lærere, at undervisning om mad og sundhed har fundet sted 
i fagene hjemkundskab og natur & teknik, samt i uformelle læringssituationer, 
hvor lærerne snakker med eleverne om det, de spiser. På FF Skole undervises der 
dog ikke i hjemkundskab, men eleverne har lavet mad og gjort sig erfaringer med, 
’hvad gør mig godt at spise’. 

Teoretisk afsæt
Undersøgelsen er inspireret af antropologisk og sociologisk forskning relateret 
til børns begreber om mad og måltider, samt pædagogisk forskning om børns 
kompetencer og deltagelse. 

Børns begreber om mad og måltider 

Skolemaden vil være knytt et til, hvad det er, børnene forstår som et ’rigtigt eller 
ordentligt måltid’. Begrebet ’a proper meal’ har i den antropologiske og sociologi-
ske madforskning haft betydning for at forstå menneskers forhold til måltider 
(Douglas, 1975; Murcott , 1986). I undersøgelsen ses der på, hvordan opfatt er 
eleverne madtilbuddet, om og hvorvidt det udgør ’a proper meal’ med den sam-
mensætning af fødevarer, der skal til, for at det kan blive til ’mad for mig’, som 
Kurt Lewin har udtrykt det (Lewin, 1951). Maden kan ses, lugtes, føles, smages, 
den kan vælges til, fordi det opfylder den enkelte elevs oplevelse af, at tilbuddet 
er mad til mig eller vælges fra, fordi det snarere er ’kost for andre’ (Benn 1996, 
2009). At dett e har betydning for læring om mad og måltid har været et af under-
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søgelsens udgangspunkter. Fødevarevalget er forskelligt og foranderligt (Groth 
og Fagt, 2003), og valget infl ueres af individernes smag, en smag som er kulturelt 
formet og socialt kontrolleret (Levi-Strauss, 1992). Madens mange sider gør, at 
individer og institutioner kontinuerligt bliver stillet over for valg og præferencer, 
som omhandler (jf. Warde, 1997:3): Frihed vs. kontrol, magt og disciplinering; 
økonomi vs. økologi; nyhed vs. tradition; sundhed vs. nydelse; omsorg vs. be-
kvemmelighed. Disse valg og præferencer har ledt til overvejelser og udfordringer 
for både børn og voksne i forsøget med skolemadsordningen.

De begreber og forhold, der knytt et sig til madområdet, er mangeartede. Mad er 
fødevarer, der kan sammensætt es til rett er/måltider, og det er ernæring pga. ind-
holdet af næringsstoff er. Der er maden, som den synligt fremtræder for børnene, 
enten som konkrete fødevarer eller rett er, der udgør måltider som eksempelvis 
det frokostmåltid, der her er i fokus. Men der er også de enkelte fødevarer, som 
består af næringsstoff er af forskellig art, som ikke umiddelbart er synlige, bortset 
fra at fedtstof fx kan ses som synlige fedtmarmoreringer i kød eller i form af rent 
fedtstof som olie eller smør. Der er med andre ord synlige og ikke synlige dele af 
maden, der er fødevarer, som kan genkendes og genfi ndes i rett er, og der er føde-
varer, der indgår i rett er, men som er gjort usynlige gennem tilberedningen. Disse 
begreber og de niveauer, de befi nder sig på, anvendes i undersøgelsen til at forstå 
og nuancere, hvad det er for aspekter og forhold, børnene forbinder med mad.  

Figur 1: Overvejelsesmodel over kostens og madens niveauer (Benn, 1996, redi-
geret 2009)
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Kompetencer knytt et til mad og sundhed 

I relation til børns kompetencer, knytt et til mad og sundhed, er der både en prag-
matisk og praktisk dimension med praktiske færdigheder, dvs. ’en kunnen’, der 
kan afprøves, trænes og læres, og en mere teoretisk, herunder ernæringsfaglig 
dimension, ’en viden’, som kan læres. Derudover har læring om mad og sundhed 
en æstetisk, social og kulturel og etisk dimension, som kan relateres til ’at ville’ og 
’at være’ elementerne i kompetencemodellen nedenfor. Denne kompetencemodel 
(jf. Benn 2006, 2009), og delelementerne heri kan relateres til en generel lærings-
teori, mere præcist Illeris’ beskrivelse af tre forskellige dimensioner af læring – 
indhold, drivkraft og samspil, eller sagt med andre ord, kognitive, aff ektive og 
sociale aspekter af læring (Illeris 2006:42). I teorien ses læring som en proces, og 
kompetence som udbytt et af denne proces. 

1. at vide – indholdsdimension (”at vide, at der er sammenhæng mellem 
det, du gør, og det, der bliver resultatet”, fx mellem ressourceanven-
delse og miljø, mellem indtag af mad og drikke og sundhed)

2. at kunne – indholdsdimension (”at kunne mestre sin dagligdag ud fra 
de materielle ressourcer, der er til rådighed”, fx at skabe en ret eller et 
godt måltid)

3. at ville – drivkraftsdimension (”at ville være deltagende i hverdagslivets 
problematikker”, fx omkring fødevarerne, produktion, valg og fravalg, 
skolemadspolitik, miljøpolitik m.m. (dannelse/socialisering)) 

4. at være – samspilsdimension, (”at kunne føle omsorg for hinanden”, 
fx når der skal vælges og beslutt es, om de fødevarer og rett er, der skal 
laves eller vælges, som alle skal spise). 

Alle disse dimensioner kan være i spil i forbindelse med skolemåltiderne og der-
med bidrage til læring af forskellig art. Især hvor der kan opnås en kobling mel-
lem det teoretiske og det praktiske for derved at nå til en sammenhængsforståelse.

Børns deltagelse
I ansøgningen til pilotprojektet er et af ansøgningskriterierne, at: 

”Skolen skal redegøre for, hvordan madordningen integreres i skolens dagligdag, 
og hvordan elevernes inddragelse i planlægning og gennemførelse af madordnin-
gen sikres”.

Giver skolemad næring for læring?



64 

De skoler, der deltog i pilotprojektet, forpligtigede sig dermed til at inddrage 
ele verne i planlægningen og gennemførelsen af madordningen. En model, der 
ofte bruges til at belyse, hvilken form for deltagelse der praktiseres, er Harts 
’deltagelsesstige’ (Hart, 1992; 1997). Stigen indeholder en række trin, hvor hvert 
enkelt trin repræsenterer en stigende grad af elevdeltagelse og forskellige former 
for sociale relationer med voksne. I en videreudvikling af Harts deltagelsesstige 
(Simovska et al., 2006), uddybes ’deltagelse hvordan’, med deltagelse i konkrete 
områder, det vil sige, der suppleres med ’deltagelse i hvad’ (planlægning, evalue-
ring etc.). I analysen tages der udgangspunkt i en model, som kombinerer fi re 
forskellige trin af deltagelse med fi re forskellige deltagelsesområder i relation til 
skolemadsordningerne. 

De fi re deltagelsestrin er:
1. ikke-deltagelse, 
2. voksnes forslag, men fælles dialog og beslutninger, 
3. elevers forslag, elevdialog og elevbeslutninger, 
4. elevers forslag, fælles dialog og fælles beslutninger. 

De forskellige deltagelsesområder i skolemadsordningen er deltagelse i: 
1. projektet, 
2. planlægning og valg af madordning, 
3. beslutninger om hvor, hvornår, etc. der spises, 
4. den praktiske organisering af madordningen.

Analysen sætt er således fokus på at afdække, hvordan eleverne deltager samt 
hvad de deltager i.

Elevernes begreber, kompetencer, deltagelse og læring i 
skolemadsordningerne
I dett e afsnit præsenteres, analyseres og diskuteres resultaterne fra undersøgel-
sen. I den første del sætt es der fokus på at diskutere resultater, som er knytt et til 
elevernes begreber om mad og sundhed. Derefter diskuteres hvilke elementer af 
elevernes kompetenceudvikling, som kan knytt es til skolemadsordningerne. Den 
tredje del omhandler elevernes deltagelse i skolemadsordningerne samt potentia-
ler og barrierer knytt et hertil.
 

Elevernes begreber om mad og sundhed 

De begreber og forhold, der knytt et sig til madområdet, er mangeartede, som det 
ses af fi gur 1. En fortolkning af begreberne og de niveauer, de repræsenterer, kan 
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anvendes til at forstå og nuancere, hvad det er for aspekter og forhold, børnene 
forbinder med mad. Der er maden, som den synligt fremtræder, enten som kon-
krete fødevarer eller rett er, der udgør det frokostmåltid, der her er i fokus. Men 
der er også de enkelte fødevarer, som består af næringsstoff er af forskellig art, 
som ikke umiddelbart er synlige, fx proteinerne som fl ere af eleverne refererer til 
er sundt, mens fedtstoff er ses som usunde.

Når eleverne i 8. kl. på DD Skole beskriver et sundt frokostvalg, peger de på mad 
uden for meget fedt og dressing i, og at de fx vil vælge salat, frugt og grønt, pasta 
og sandwich. I forhold til fi gur 1 bevæger de sig mest på fødevare- og måltids-
niveau. Eleverne refererer til sund mad og overvejer sundhed over for nydelse 
eller smag. Dett e viser sig blandt andet i en samtale mellem en gruppe 9. klasses 
elever på FF Skolen. 

”Pige: Ja, jeg synes helt klart, der skal være mere fokus på, hvad der er sundt. 
Dreng: Men det skal stadig smage godt.

Dreng: Jeg vil nu sige, at selvfølgelig skal det være sundt ikke, men jeg vil stadig 
sætt e smagen i første række ved sådan noget skolemad.” (9. kl. fokus. FF Skole) 

Helhedsindtrykket er, at eleverne peger på, at maden skal være både sund og 
smage godt. Flere er altså tilfredse med det sunde tema i skolefrokosten. Nogle 
elever mener dog, at skolemaden ikke er sund. 

”[J]eg tror, der var meget fedt i noget af maden, men jeg ved ikke helt, hvor meget 
der var i sådan. Men der er i hvert fald nogen fra min klasse, der har sagt, at man 
fi k mange bumser af det og sådan noget.” (Dreng 8 kl. Enkelt. DD Skole)

Her refererer vurderingen af, om maden er usund, til begreber på næringsstof-
niveau.

At maden går for at være sund, men alligevel ikke er det, og måske heller ikke 
altid smager så godt, er ikke med til at fremme elevernes oplevelse af, at god 
smag og sundhed er forenelige, eller at det er muligt at tilberede og servere 
velsmagende sund mad til mange. Intentionen om det sunde skolemadsprojekt 
synes ikke at være slået konkret igennem, hvorfor eleverne giver udtryk for at 
føle sig snydt – ”det var ikke sund mad, som de havde lovet, det skulle være” (Dreng 8. 
kl. fokus1. DD Skole).
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En anden problematik ved skolemaden er, at eleverne i fl ere tilfælde får serveret 
og præsenteres for måltider, der er behandlet eller sammensat på måder, der 
strider mod, hvad der er ”tilladt hjemme”, og hvad eleverne lærer hjemmefra. 
Derudover indikerer elevernes begreber om mad og sundhed, og især deres 
præferencer, hvad det er, børnene forstår som et ’rigtigt eller ordentligt måltid’. 
Eleverne sætt er i deres overvejelser over, hvordan en god skolemadsordning skal 
være, fokus på madens kvalitet: Maden skal smage godt, den skal mætt e, være 
sund, og der skal være variation. Men eleverne vægter også, at de selv skal kunne 
vælge, hvad de vil spise, og en eller anden form for kantine/cafeteriaordning, hvor 
de kan få varm mad serveret på en tallerken eller selv tage maden (fx salatbar), 
er ønskedrømmen. Der kan her peges på, at elevernes ønsker ligger tæt på de 
frokostmuligheder, voksne har, med reference til sociale og kulturelle aspekter i 
skolemadsordningerne.

Hvilke elementer af elevernes kompetenceudvikling kan knytt es til 
skolemadsordningerne?

Analysen struktureres med udgangspunkt i de fi re dimensioner i den kompe-
tencemodel, som er beskrevet tidligere: At vide (viden), at kunne (færdigheder), 
at ville (drivkraft/engagement) og at være (socialt samspil). 

At vide 

Når eleverne skal beskrive ’en sund frokost’, er der en hel del fællestræk mellem 
denne og indholdet i skolemadsordningen. Det betyder dels, at fl ere af eleverne 
mener, at den mad, de har fået i skolemadsordningen, har været sund, dels at de 
faktisk har udviklet viden via erfaringer med skolemadsordningerne. De refererer 
til fl ere af de rett er, de har fået i madordningerne, herunder pasta og pitabrød og 
derudover refererer de til frugt og grønt, som de generelt kun har fået i mindre 
omfang i madordningerne, men bedømt positivt de gange, de har fået det. 

Det nye i skolemadsordningen er – for mange af eleverne – forbundet med at 
smage. At smage er forbundet med at lære, at lære fødevarer at kende, ved at man 
får direkte erfaringer med dem. Fødevarerne er ved spisning forbundet med syn, 
lugt og smag samt følelsen i munden. Synet har stor betydning, både det umiddel-
bare syn og i eksemplet med fi skeburgeren var synet umiddelbart en burger, men 
den havde bl.a. en lugt. Nogle elever åbnede den og fandt den bare ’klam’. 

At eleverne via skolemadsordningen har lært om sammensætning af mad, og 
at de har diskuteret mad (sundt/usundt, lækkert/ulækkert), er en anden generel 
tilbagemelding fra casestudierne, her illustreret i et udsagn fra BB Skole).
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”Altså, vi har jo snakket om mad, og hvad det er, så det tror jeg da helt sikkert. 
Og jeg tror også, at der er nogle, der er kommet til at smage noget, de måske ikke 
plejede at få med i madpakken. Og jeg tror også, der er nogle, der tænker, nej, det 
er en god idé, og det kunne man da også selv lave og have dem med i madpakken… 
Og nogle gange er de blevet overraskede, nej, det troede jeg slet ikke, jeg kunne lide 
det her…” (Lærer, BB Skole)

At kunne

Generelt har der ikke været gode muligheder for at udvikle ’at kunne’ elementer i 
kompetencen (dvs. færdigheder) via skolemadsordningerne, men fl ere af lærerne 
refererer til dett e element i deres visioner for madordninger på skolen: Her peges 
der på, at eleverne ’selv skal have fi ngrene i det’, og at eleverne helt konkret og 
praktisk skal være involverede i tilberedningen af maden. 

”Jeg så hellere, at eleverne var med til at lave det (skolemaden), de store elever, 
og nu har vi muligheden for det dernede [i forbindelse med kantinen]. Der skal 
selvfølgelig være en [ansvarlig] person. … Jeg tror, de ville få større ejerskab af 
det mad og det væsentlige i at spise, og de syntes, at det er spændende at se, hvad 
de andre laver.” (Lærer. 8. kl. BB Skole) 

I udsagnet ovenfor refereres der desuden til ’at ville’ og ’at være’ elementet i kom-
petencen, da der tales om ejerskab, samt refereres til det sociale samspil mellem 
eleverne. Flere af de enkelte elementer i kompetencen kommer altså i spil i for-
bindelse med skolemåltiderne og kan dermed bidrage til læring af forskellig art. 

At ville

De fl este af eleverne havde ikke det forhold til skolemaden, at man spiste, hvad 
der blev sat på bordet, og at man spiste op, som tidligere har været en generel del 
af den socialisering, der foregik i hjemmet. Madordningerne har inkluderet regler 
om, at eleverne skulle smage maden, før de afviste den. At eleverne i skolemads-
ordningerne har fået mulighed for at smage nyt, er et gennemgående udsagn, 
især for de mindre elever.

Skolemadsordningen har altså haft den socialiseringseff ekt, som ligger som et 
implicit formål i EVIUS-projektet – nemlig at give både elever og skole erfaringer 
med et andet frokostmåltid end den sædvanlige madpakke. Skolemadsordningen 
har endvidere givet de store elever mulighed for at diskutere varedeklarationer 
på skolemaden og at vurdere en madordnings ernæringsmæssige kvalitet. Det 
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kommer bl.a. til udtryk i følgende udsagn fra en koordinator på DD Skole som 
peger på, at 8.-klasses-eleverne har læst deklarationer, diskuteret madvarer, de 
kan lide, og tilberedning af mad.

”Jeg har hørt fra mange af de lærere, der har nogen af de store, at de faktisk har 
brugt meget tid på at kigge på de der deklarationer, der har været på de her pro-
dukter, og sat spørgsmålstegn ved ’hvorfor er der det i …, og hvad skal det til for 
og sådan noget’. … Jeg tror, de har talt mere om mad, de har simpelthen diskuteret 
madvarer og sådan mere.” (Koordinator. DD Skole).

At være 

Skolemåltidet giver smagsmæssige oplevelser og erkendelser om fødevarer samt 
oplevelser af fællesskab omkring spisningen. Samspilsprocesser, der inkluderer 
samspil mellem individer og mellem individer og det materielle og det sociale 
miljø, er naturligt til stede i forbindelse med selve skolemåltidet, og uanset om det 
er tilrett elagt eller ej, sker der en form for læring. Et eksempel på læring relateret 
til samspilsprocesser – til elementet ’at være’ – er, når en af lærerne fra DD Skole 
peger på, at eleverne har fået erfaringer med at spise i fællesskab. 

”Jeg synes i hvert fald, det har været en øjenåbner for nogen, netop det der med at 
have noget fællesbespisning på en eller anden led…”. (Lærer. DD Skole)

At vide, kunne, ville og være 

En af lærerne fra FF Skole ønsker en madordning, hvor eleverne kan følge føde-
varerne fra jord til bord. 

”Vi vil gerne have det der med, at de selv oplever det, og at de faktisk kan se øh… 
guleroden bliver hevet op, ikke. Og de kan se, hvad der vokser op derude, og de er 
med til at høste den, så de er igennem alle de processer.… Og det er respekten for 
det arbejde, der ligger i det og den ordentlige ernæring på mange måder. Så det er 
ikke kun intellektuelt eller ikke kun at gøre. Så tror jeg, vi rammer rigtig mange 
elever.” (Lærer. FF Skole)

I udsagnet ovenfor giver læreren udtryk for, at det er samspillet mellem viden, 
færdigheder og socialisering (respekt), som gør, at de ’rammer rigtigt mange 
ele ver’, dvs. igangsætt er en læreproces og i forlængelse heraf udvikler elevernes 
kompetence. Læreren peger på, at det ikke kun er ’intellektuelt eller kun at gøre’, 
og udsagnet kan altså illustrere, at værdimæssige aspekter, praktiske handlinger 
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og æstetiske erfaringer er centralt i skolens forståelse af de læringspotentialer, der 
er knytt et til mad og sundhed. 

Børns deltagelse i skolemadsordningerne

I afsnitt et diskuteres elevernes deltagelse, først i relation til beslutninger om delta-
gelse i projektet og om planlægning og valg af madordning, derefter i relation til 
beslutninger om, hvor, hvornår etc. der spises, og om den praktiske organisering 
af madordningen. Undervejs vurderes det, om der er tale om deltagelse på del-
tagelsestrin et, to, tre eller fi re, dvs. fra ’ikke-deltagelse’ til ’elevers forslag, fælles 
dialog og beslutninger’ (jf. tidligere).

Deltagelse i beslutninger om deltagelse i projektet samt om planlægning og valg af 
madordning 

På to af skolerne tog ledelsen initiativ til at søge om penge og søsætt e skolemad-
sprojektet, på en skole blev initiativet taget af henholdsvis en lærer med ansvar 
for skoleboden i samarbejde med skolens ledelse, bestyrelse og sundhedsplejer-
ske, og på den sidste skole kom initiativet fra en forældregruppe, hvor den ene 
forælder også var lærer på skolen. I forhold til de fi re deltagelsestrin er eleverne 
således (og i de fl este tilfælde også lærerne) blevet informeret om, at de skulle 
være i skolemadsprojektet, men de har ikke selv haft nogen indfl ydelse på, om de 
ønskede at være med i projektet eller ej. I forhold til beslutningen om at deltage i 
pilotprojektet kan elevernes, og oftest også lærernes, deltagelse således placeres 
på det første deltagelsestrin – ’ikke deltagelse’. 

Eleverne på DD Skole har været med til at bestemme, hvilken madordning de 
skulle have. Eleverne i elevrådet plus yderligere et par elever fi k prøver på maden 
fra forskellige fi rmaer, og eleverne fravalgte, ifølge en lærer, fx et fi rma, der lavede 
økologisk mad med mange kostfi bre. 

”Jeg var i elevrådet sidste år. Og der startede vi med at snakke om, at det kunne 
være fedt at have en madordning og sådan noget. Og så fi k vi så bevilget den der 
halve million efter et par måneder eller sådan noget, af Undervisningsministeriet 
og det der. Og så startede… så blev der sådan et par stykker fra bestyrelsen og 
så to fra elevrådet. Og der var jeg så med, at så fi k vi nogen prøver ind og sådan 
noget. Så sad vi så…, så prøvede vi og smage det og sådan noget. Og det valgte vi 
så ud fra.” (Dreng. 8. kl. Fokus2. DD Skole)
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Elevernes deltagelse kan her placeres mellem trin to og tre – det var lærerne/en 
voksen, der tog initiativ til smagningen, men det var eleverne, der beslutt ede, 
hvilket fi rma de ville have mad fra. 

På FF Skole skulle eleverne udfylde et spørgeskema og vælge mellem vegetarisk 
eller ikke-vegetarisk mad. Elevernes deltagelse kan således placeres på enten trin 
to, hvor det er lærerne, der stiller forslag – her udleverer spørgeskema, eleverne 
der udfylder spørgeskemaet (fælles dialog) og beslutningen træff es i fællesskab. 
Valget faldt på en madordning, baseret på bl.a. råkost, og eleverne følte, det blev 
presset ned over hovedet på dem. De følte ikke deres spørgeskemaer blev taget 
alvorligt, da alle elever gav udtryk for at have stemt for andre former for vege-
tariske måltider. Selv om eleverne giver udtryk for, at de ikke har haft nogen 
indfl ydelse på, hvilken mad de skulle have, blev maden undervejs ændret fra 
vegetariske råkostsalater til vegetariske rett er, fx karrygrøntsagsgryde, kartoff el-
rett er, pizzaslices mm. på grund af et stort madspild – eleverne ville simpelthen 
ikke spise de grove salater.

På CC Skole havde eleverne ingen indfl ydelse på den madordning, der blev valgt, 
men de udfyldte et spørgeskema før madordningens start, hvor de skulle angive, 
hvad de bedst kunne lide.

”Men de ville gerne have haft indfl ydelse på maden og at de sådan kunne være lidt 
selektive og sige, jamen jeg er jo mere vild med pita, så kan jeg ikke få det tre gange 
om ugen ... altså, der har ikke været noget valgfrihed.” (Lærer. 5. kl. CC Skole)

På BB Skole blev skolemadsprojektet før opstarten præsenteret ved et stort anlagt 
arrangement, hvor det var muligt at prøvesmage forskellige rett er, og en række 
elever blev udnævnt som ambassadører for ordningen og skulle generelt ind-
drages og høres, hvilket de reelt ikke blev. Eleverne på CC Skole og BB Skole har 
således været inddraget i en dialog om den mad, de fi k serveret, og der er tale 
om deltagelse på trin to. 

Deltagelse i beslutninger om hvor, hvornår etc., der spises, samt om den praktiske orga-
nisering af ordningen 

På alle skoler spiser eleverne i klasserne – som de altid har gjort. Eleverne stiller 
ikke spørgsmålstegn ved at spise i klassen og har heller ikke haft indfl ydelse på, 
hvornår eller hvor lang til de har til at spise. Deres indfl ydelse er her på det første 
trin – ’ikke deltagelse’.  At eleverne ikke har haft indfl ydelse på vilkårene hænger 
blandt andet sammen med en række strukturelle forhold: Der er ikke et reelt 
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alternativ til klasseværelse at spise i på nogen af skolerne, og hvornår de spiser 
afh ænger blandt andet af, hvornår maden bliver afl everet på skolen og hvor længe 
den fx kan tåle ikke at stå på køl.

Der er en række spilleregler for spisningen på skolerne, fx at eleverne skulle 
sidde ned på deres pladser, og at der skulle være ro i klassen. På CC Skole har 
eleverne været med til at bestemme disse regler, og i ott ende klasse må eleverne 
fx sidde, hvor og med hvem de vil, mens de spiser. Deltagelse kan her placeres på 
det fj erde trin. På de tre andre skoler er det lærerne, der har bestemt reglerne, og 
deltagelse kan placeres på det første trin. I forhold til den praktiske organisering 
af madordningen, har eleverne fungeret som maddukse på alle fi re skoler. Dett e er 
ikke noget, eleverne selv har valgt, men noget læreren/andre voksne har bestemt, 
og deltagelse kan således her placeres på det første trin. 

Barrierer for elevernes deltagelse i skolemadsordningerne
Der er fl ere faktorer, der har haft betydning for elevernes deltagelse i skolemads-
ordningerne, herunder lærernes begrænsede involvering i ordningerne. De lærere, 
der deltog i skolemadsordningen, havde generelt ikke indfl ydelse på, hverken om 
de skulle være med i projektet, eller på hvordan det skulle udmøntes i praksis. 
Lærerne har derfor ikke planlagt skolemadsordningen som en del af undervis-
ningen og heller ikke, hvordan eleverne, fx som en del af sundhedsundervisnin-
gen, kunne involveres i skolemadsordningen. En anden begrænsende faktor i 
forbindelse med skolemadsordningen er det korte tidsforløb på seks til ott e uger. 
Det korte forløb skaber begrænsninger i forhold til både at nå at implementere 
madordningen i skolen, at evaluere ordningen og efterfølgende at indføre ønskede 
ændringer. 

Diskussion, konklusion og perspektiver
Læringspotentialet er udfoldet på forskellige måder via de forskellige skolemads-
ordninger og på tværs af en række forskelle mellem skolerne og deres strukturelle, 
politiske og curriculære vilkår og betingelser. Lærerne peger på, at en eventuel 
kobling mellem skolemadsordninger og undervisning bør organiseres som et 
projekt og ikke lægges oven i den daglige undervisning samt på, at muligheden 
for at koble madordninger til undervisningen afh ænger af skolemadens kvalitet 
eller beskaff enhed. Dernæst at læringspotentialet kan styrkes ved, at skolemaden 
relateres til faglige problemstillinger af ernæringsmæssig, forbrugermæssig eller 
kulturel karakter. Flere af lærerne betoner betydningen af at involvere eleverne 
gennem medbestemmelse og medansvar og ved rent konkret at involvere eleverne 
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i tilberedning af skolemaden. Der er således visioner om at kunne bruge skole-
maden på en måde, der kobler elevernes deltagelse i madordningen med under-
visning og læring. Undervisningens parter er lærere og elever, og en kobling af 
skolemadsordninger til undervisningen må alt andet lige være lett ere, hvis disse 
parter er involveret i initiativ til og organisering af ordninger. 

Sammenfatt ende kan der i forhold til, hvad eleverne har lært i skolemadsordnin-
gerne peges på, at eleverne ikke ser skolemaden i den struktur, madordningerne 
har været organiseret, som noget der har med læring at gøre. Det er skemasat som 
et spisefrikvarter og ikke et fag, altså lærer man som udgangspunkt ikke noget. 
Både elev- og lærerudsagn peger dog på, at eleverne faktisk har lært noget, her-
under især: At smage nyt, diskutere mad, sammensætning af mad, spise sundt og 
kunne se på forskel på sund og usund mad samt at diskutere varedeklarationer 
på skolemaden og at vurdere en madordnings kvalitet. Det ses samtidig tydeligt 
i elevernes madbedømmelser og i den ikke-spiste skolemad, at læringen både går 
på accept og modstand, tilvalg og fravalg af den tilbudte mad. Elevernes begreber 
om mad og sundhed viser sig desuden at være relativt nuancerede i den forstand, 
at de i deres udsagn refererer både til mad som fødevarer, rett er/måltider samt 
til kulturelle aspekter i maden. Det vil sige at både 5.- og 8.-klasses-elever kan 
diskutere mad og sundhed på fl ere niveauer. 

Uanset hvad indgår skolemad – medbragt hjemmefra, købt eller tilbudt gratis – i 
skoledagen. Skolemadsprojekterne har vist, at måltidet i skolen som måltidssam-
vær har en betydning for elevernes trivsel, og projektet har derfor formodentlig 
generelt ledt til en øget bevidsthed på skolerne om skolemadens betydning. 
Madtilbuddet har ikke været optimalt i alle tilfælde, hverken kulinarisk eller 
ernæringsmæssigt, og skolemaden har ikke været koblet til undervisning eller 
pædagogiske og dannelsesmæssige refl eksioner. Projektet er desuden gennemført 
inden for en tidsmæssig ramme som ikke har været gavnlig for læringsudbytt et, 
og involveringen af lærere og elever har ikke været optimal. Til trods herfor kan 
der i relation til artiklens spørgsmål, om skolemadsordningerne har en betydning 
for elevernes muligheder for at lære om mad og sundhed, peges på, at madord-
ningerne har et læringspotentiale. 

Der er på tværs af casestudierne identifi ceret både videns- og færdighedsaspekter 
samt aff ektive og sociokulturelle aspekter af læring. Når det er sagt, så har der 
ikke været gode muligheder for, at eleverne kunne udvikle færdighedsmæssige 
elementer af kompetence. Der har i projektet i en vis forstand været tale om ’af-
fodring’, som en af lærerne siger. At prøve nye rett er og sammensætninger af 
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fødevarer kan give inspiration og sætt e overvejelser i gang, men det giver ikke i 
sig selv muligheder for at udvikle færdigheder i fx selv at lave mad. Hvis målet 
er, at eleverne skal udvikle viden og færdigheder knytt et til mad og sundhed, så 
er dog undervisning, fx i hjemkundskab, et mere eff ektivt middel til organisering 
af læreprocesser, end skolemadsordninger. Læringspotentialet kan kort sagt på 
baggrund af analysen siges at ligge i, at eleverne har forholdt sig til skolemads-
ordninger, at de har fået erfaringer med en anden frokost end egen madpakke 
eller et tilbud fra en skolebod, samt at de har haft mulighed for andre oplevelser 
af det sociale fællesskab i forbindelse med spisningen i frokostpausen. 

At ”give eleverne kundskaber og færdigheder, forståelser for … og udvikle arbejdsmetoder 
og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst,… samt forberede eleverne til delta-
gelse, medansvar” (Undervisningsministeriet, 2009) er en del af folkeskolens formål, 
ligesom folkeskolen skal give fortrolighed med dansk kultur og andre kulturer 
og forståelsen for menneskets samspil med naturen. Kan dett e formål have en 
rækkevidde ind i spisepausen? Det mener vi det kan. Dermed kan skolemaden 
have potentialer til at bidrage til ’elevernes maddannelse’. I Finland, hvor man har 
skolemad til alle børn i hele skoletiden, har man kaldt ’spisepausen en lektion for 
livet’. Fordi spisepausen var en fast og generel pause, betød det, at alle børn fi k 
omfatt ende madoplevelser og -erfaringer i forbindelse med skolegangen. 

Giver skolemad næring for læring?
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Summary
This article is based on a qualitative study aimed at evaluating the eff ect of free 
school meal interventions on pupils’ well-being, development of knowledge and 
competences, and the learning environment in schools. The study was conducted 
at four schools off ering free school meals for 20 weeks. At each school single and 
focus-group interviews were carried out with students from grades 5 to 7 and 
from grades 8 to 9. Furthermore, observations at the lunch breaks were done, as 
were single interviews with the class teacher and headmaster and/or the person 
responsible for the school meals. The cross case analysis in the article focuses 
on pupils’ concepts  of food and meals, their competences in relation to food 
and health and their participation in the school meal interventions. The analysis 
indicates that the pupils have developed knowledge and skills related to having 
tried new foods and dishes. Development of aff ective and socio-cultural aspects 
of learning can also be identifi ed – aspects related to the pupils’ experiences with 
critical refl ection on new dishes, and their experiences with eating the same food 
together in the class. The article concludes that although the interventions did 
not include or were related to teaching about food and health, there seems to be 
a learning potential in the school meal interventions. 
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Unges deltagelse i 
sundhedsfremme 
Hvad siger litteraturen?

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen 
& Venka Simovska

Denne artikel diskuterer et litt eraturreview, der belyser unges deltagelse i forebyg-
gelse og sundhedsfremme og udbytt et i forhold til sundhedsmæssig adfærd samt 
udvikling af ejerskab og handlekompetence i relation til sundhed. Formålet er at 
bi drage til en sundhedsfremmende praksis, der har udgangspunkt i den tilgæn-
gelige viden om unges involvering og deltagelse. Artiklen fokuserer på studier, 
der dokumenterer deltagerorienterede tilgange i forebyggende og sundhedsfrem-
mende projekter i forhold til processer og udbytt e. Der kan ud fra de referencer, 
der indgik i reviewet, identifi ceres en række generelle træk og drages konklusioner 
og anbefalinger i forhold til praksis. Hovedfundene peger på, at de professionelles 
faglige og pædagogiske kompetencer og udvikling af deres kompetencer i forhold til 
forebyggelse og sundhedsfremme har afgørende betydning for unges deltagelse, og 
at der er behov for såvel gode lærervejledninger som konkret elevmateriale. 

Introduktion
Denne artikel er baseret på et litt eraturreview1, der belyser unges deltagelse i fore-
byggelse og sundhedsfremme og udbytt et i forhold til at fremme unges sundhed. 
Formålet er at bidrage med viden om unges involvering og deltagelse i forhold 
til at fremme denne gruppes sundhed og at informere den sundhedsfremmende 
praksis om deltagerorienterede perspektiver. 
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Deltagelse eller participation opstod som begreb allerede i slutningen af 1970’erne, 
og med FN’s Konvention om Barnets Rett igheder fra 1989 understreges det, at 
børn, uanset hvor i verden de kommer fra, har grundlæggende rett igheder som 
mad, sundhed og et sted at bo, og at: 

”Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne syns-
punkter, rett en til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører 
barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse 
med dets alder og modenhed.”  (FN Konvention om Barnets Rett igheder, 1989: 
Artikel 12). 

Alligevel er deltagelse, forstået som unges involvering i meningsfuld dialog og 
indfl ydelse på beslutningsprocesser, der vedrører deres eget liv og sundhed, sta-
dig kun i sin vorden. Dett e gør sig, som fremført af Cooke og Kothari (2001) og 
Hart (1997), gældende for unges deltagelse i konferencer og andre steder, hvor 
deres sundhed diskuteres og for deres deltagelse i lokalpolitiske beslutninger, der 
vedrører deres sundhed. 

Hvis unges deltagelse i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde skal 
fremtræde som andet end tom retorik, er det nødvendigt at udforske en række 
forhold kritisk, og at skabe overblik over den eksisterende viden om metoder til 
at inddrage unge i sundhedsfremmende projekter og udbytt et af disse projekter. 
Spørgsmålet om evidens rejser sig naturligt i forlængelse af en diskussion af, hvad 
der virker: Hvad er det konkrete udbytt e af unges involvering i sundhedsfremme?  
Skal udbytt et udelukkende forstås som sundhed i en biomedicinsk terminologi?  
Eller kan og skal udbytt et også ses som udviklingen af de unges handlekompe-
tence i forhold til deres egen sundhed - det vil sige deres evne og motivation til at 
kunne handle i forhold til sundhed, både individuelt og i fællesskab med andre? 

Set i et sundhedspædagogisk perspektiv er handlekompetence et af hovedfor-
målene med sundhedsfremme, og en af nøglefaktorerne i handlekompetence i 
relation til sundhed er deltagelse i at igangsætt e sundhedsfremmende handlinger  
(Jensen, 2000). Fokus i et sundhedspædagogisk perspektiv er ikke kun udbytt et 
af forebyggelse og sundhedsfremme, men også de processer, der foregår. Derfor 
er det, som Pawson og Tilley (1997) peger på, ikke nok at se på, hvad der virker i 
forbindelse med sundhedsfremmede projekter, man må også se på, for hvem og 
under hvilke omstændigheder noget virker. 

Som et indlæg i denne debat fremstiller og diskuterer vi i artiklen resultaterne fra 
et litt eraturreview.
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Artiklen fokuserer på studier, der dokumenterer deltagerorienterede tilgange til 
forebyggelse og sundhedsfremme, og ser på både udbytt e og processer i forhold 
til unges deltagelse. Indledningsvis præsenterer vi begrebet deltagelse. Dernæst 
introducerer vi den metode, der ligger til grund for reviewet, og endelig disku-
terer vi, på baggrund af reviewet, den fremstillede viden om deltagerorienterede 
metoder. Sidst i artiklen peger vi på en række anbefalinger for det videre arbejde 
med deltagerorienterede metoder i praksis.

Unges deltagelse
Et deltagerorienteret perspektiv handler om at have målgruppen med i proces-
sen, og i den videnskabelige litt eratur, der beskæftiger sig med sundhedsfremme, 
associeres begrebet deltagelse med en række relaterede begreber såsom ’partici-
pation’, ’involvering’, ’konsultering’ og ’empowerment’. I et opslag i en engelsk-
sproget (US) ordbog, Merriam-Webster, viser, hvordan deltagelse kan fortolkes i 
to forskellige retninger: deltagelse i betydningen: at ’være til stede’, og deltagelse 
i betydningen ’at tage aktiv del i’ og ’at have del i’, hvor begge fortolkninger rela-
terer sig til koncepter som empowerment og ejerskab og har en stærk orientering 
mod den enkelte deltagers følelse af at blive taget alvorligt og at have mulighed 
for at få reel indfl ydelse. 

Simovska (2005, 2007) og Simovska & Jensen (2009) fremhæver, hvordan delta-
gelse i sundhedsfremme ofte benytt es med reference til en vekslevirkning mellem 
fl ere forskellige strategier, der har til hensigt at udvikle unges motivation for at 
engagere sig i aktiviteter og interventioner, der sigter på at øge deres sundhed. 
Andre gange refereres der til deltagelse i form af en målgruppeafprøvning, hvor 
unges holdninger og meninger om sundhedsfremmende aktiviteter og tiltag 
inddrages i tilrett elæggelsen af kampagner og informationsmateriale (Simovska, 
2007). Begge disse fortolkninger – der kan relateres til den første fortolkning af 
deltagelsesbegrebet – opfatt er udelukkende unge som parter, der involveres i al-
lerede planlagte aktiviteter, og hvor deres reelle indfl ydelse på form og indhold 
er begrænset. 

I andre tilfælde tillægges unges deltagelse fundamental betydning for deres 
udvikling som aktive samfundsborgere, og fokus er de unges mulighed for at 
påvirke beslutninger relateret til deres hverdagsliv. Denne forståelse af deltagelse 
– der er i overensstemmelse med Merriam-Websters sidste defi nition – afspejler en 
interesse for at fremme unges ejerskab, empowerment og deres evne til at påvirke 
vilkår, der har betydning for deres sundhed.

Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?
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Det er i sidstnævnte betydning, at deltagelsesbegrebet anvendes i denne artikel. 
Denne form for deltagelse repræsenterer et ideal om reel deltagelse, som det sund-
hedsfremmende arbejde sigter mod at opnå (Hart, 1997; Simovska, 2007). Men 
selv når deltagelse defi neres som en proces, der involverer unge i beslutninger, 
der angår såvel deres konkrete sundhedstilstand som betingelserne for sundhed i 
deres hverdag, er deltagelse langt fra problemfrit at operationalisere, implemente-
re og evaluere. I det følgende fremstiller vi reviewets metode og hoved resultater 
med henblik på at diskutere de faktorer, som litt eraturen viser, har betydning for 
unges deltagelse.

Litt eraturreview
Reviewet er baseret på retningslinjerne i ”Health Promotion and Public Health 
Systematic Reviews” (Higgins & Green, 2008), og opbygningen er inspireret af 
reviews udarbejdet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Formålet 
med reviewet er at etablere et overblik over og vurdere studier/litt eratur om til-
gange til at inddrage 15-182-årige i alle faser af sundhedsfremmende projekter og 
derigennem få indsigt i udbytt et af disse metoder. htt p://www.sst.dk/Planlaegning 
og kvalitet/Evidens og metode.aspx. Det overordnede reviewspørgsmål lyder:

Hvordan kan unge 15-18-årige inddrages i sundhedsprojekter, og hvilket udbytt e 
medfører dett e set dels i forhold til de unge og dels i forhold til projektet?

Reviewet er opdelt i en metodisk og en analytisk del (Nordenbo, 2009). Den 
metodiske del består af etablering af protokol og søgestrategi samt screening og 
genbeskrivelse af udvalgte undersøgelser. Den analytiske del består af en narrativ 
syntese af de valgte undersøgelser og en vurdering af syntesens robusthed.

Metodisk del
Ud fra reviewspørgsmålet blev søgeord udledt og koblet som vist i fi gur 1.  Føl-
gende ressourcer og databaser blev udvalgt til søgning: Primære baser inden for 
sundhedsfremme (HEN, NFER og EPPI), Evidensbasen (DPU, DPB´s databaser: 
ERIC, Psykinfo), E-tidskrifter (ProQuest, SwetsWise), PubMed, MedLine og 
undersøgelser, indhentet via forskere på området (DPU, Forskningsprogram 
for Miljø- og Sundhedspædagogik). For at begrænse antallet af hits blev der kun 
søgt på undersøgelser i perioden 2005-2009, og alle referencer skulle være peer-
reviewede. 

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
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Afterschool,
Youth Clubs 

Figur 1. Kobling mellem søgeord

Søgningen resulterede i 251 søgehits. Heraf blev 218 referencer ekskluderet på 
baggrund af titel og abstrakt. Ud af de resterende 33 referencer var der 2, der ikke 
kunne fremskaff es, og 31 referencer gik videre til fuldtekstscreening. Referencerne 
skulle opfylde tre kriterier for at blive inkluderet i reviewet: de skulle indeholde 
empiriske data, de skulle have fokus på, i hvad og hvordan unge blev inddraget 
i sundhedsfremme og forebyggelse, og deltagelse skulle være defi neret som en 
komponent i projekterne. Ud af de 31 referencer blev 18 ekskluderet på baggrund 
af disse kriterier. De resterende 13 referencer blev gennemlæst, evalueret og analy-
seret ud fra 8 fastlagte kriterier3, og af disse blev 2 referencer ekskluderet på grund 
af såvel lav relevans som lav forskningskvalitet. Der indgår således 11 referencer 
(3 evalueringsrapporter, 5 artikler, 2 reviews og 1 bog) i reviewet. 

Analytisk del 
Den narrative syntese er med udgangspunkt i reviewspøgsmålet inddelt i tre trin: 

• Deltagelse som proces: hvordan og i hvad deltager unge i forskellige 
sundhedsprojekter? 

• Udbytt e af deltagelse: hvad er udbytt et af unges deltagelse i forhold til 
adfærdsændring samt deres udvikling af ejerskab og handlekompetence 
i relation til sundhed?   

• Faktorer, der påvirker deltagelse: hvilke faktorer fremmer og hæmmer 
unges deltagelse i sundhedsprojekter?

Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?
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Syntesens robusthed er understøtt et af såvel en vurdering af de enkelte referencers 
metodologiske kvalitet som deres relevans i forhold til reviewspørgsmålet. Ho-
vedvægten i syntesen lægges på syv referencer, der har såvel høj metodologisk 
kvalitet som høj relevans i forhold til reviewspørgsmålet.

Tabel 1 sammenfatt er de vigtigste af de aspekter, der blev taget hensyn til i den 
endelige analyse af de syv undersøgelser. 

Fokus, design og 
dataindsamlingsme-
toder

I hvad og hvordan 
involveres børn og 
unge?

Udbytt et af invol-
vering for børn og 
unge?

Evaluering af 
undervisningsmate-
rialet Tackling – en 
sammenfatning.  
Vinther-Larsen, M et 
al. Sundhedsstyrel-
sen 2008
Danmark

Eff ekt- og proces 
evaluering af 
undervisningsma-
terialet Tackling.

Felteksperiment og 
casestudie.

Interview og spør-
geskema.

Undervisnings-
formen er fastlagt 
på forhånd. Elever 
medbestemmende 
i forhold til enkelte 
emner.

Lærerens rolle er 
at være ordstyrer 
samt leder og for-
midler af diskus-
sionerne.

Interventionsgrup-
pen har en lavere 
forekomst af unge, 
der drikker alko-
hol, ryger eller som 
har prøvet hash og 
andre stoff er end 
kontrolgruppen. 
Forskellene er små 
og ikke statistisk 
signifi kante.

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
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It’s your decision! 
Behavioural eff ects 
of a student-centred 
health education 
model at school for 
adolescents. Elisa-
beth Arborelius and 
Svend Bremberg 
1988
Sverige

Evaluering af me-
toden ’Du bestem-
mer’.

Qvasi-eksperimen-
telt design med 
før/efter kontrol-
gruppe. 

Interview og spør-
geskema. 

Eleverne deltager 
i seks sessioner af 
1 times varighed 
bestående af tre 
gruppesamtaler 
og tre individuelle 
samtaler.

Sundhedsvejlede-
rens opgave er at 
facilitere processen 
i alle sessioner. 

46 ud af 51 elever 
opstillede sund-
hedsfremmende 
mål. 34 elever reali-
serede disse mål 
helt/delvist. 

35 af eleverne røg/
drak mindst en 
gang om måneden. 
5 elever beslutt ede 
at stoppe/nedsætt e 
forbruget. Alle 5 
elever nåede dett e 
mål.

I forhold til de 
afh ængige va-
riable: afk larethed, 
sundhedsfrem-
mende aktiviteter 
og selvværd var 
der signifi kant 
forskel til fordel for 
eksperimentgrup-
pen.

Shape UP Europe. 
A school –commu-
nity approach to 
infl uencing the 
determinants of 
childhood overweight 
and obesity. Lesson 
Learnt. 2009
Danmark

Sammenfatning af 
project-dokumen-
tation i forbindelse 
med Shape Up.

Dokumentanalyse 
og spørgeskema.

ShapeUp er baseret 
på den pædagogi-
ske model IVAC. 

Eleverne fi k øget 
motivation og en 
følelse af ejerskab.

National Healthy 
School Standard 
and Pupil Participa-
tion. Nicola Madge, 
Anita Frankling and 
Natasha Willmott . 
2003
England

Evaluering af 
elevdeltagelse, me-
toder og udbytt e 
i forbindelse med 
NHSS.

Spørgeskema, 
dokumentanalyse 
og  casestudier.

Ifølge casestu-
dierne blev der 
anvendt mange 
metoder for at 
involvere eleverne 
fx: omtanke for 
skolemiljøet, peer 
ledede anti-mob-
ning og mentor-
ordninger, elev 
selv-monitorering, 
skoleråd o.l.

Der er ikke stati-
stisk signifi kant 
sammenhæng 
mellem elevinvol-
vering og elevernes 
resultater i skolen.
Case studierne pe-
ger på forskellige 
måder som elevin-
volvering kunne 
forbedres generelt, 
og lærerne angav 
positive ”spin off ” 
resultater af elevin-
volveringen. 

Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?
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Pupil Participation: 
comments from a 
case study. Lyn 
Wilson. 2009
England

Proces evaluering 
i forbindelse med 
elevdeltagelse.

Casestudie.

Interview og doku-
mentanalyse.

NHSS er baseret på 
en detaljeret model 
for elevinvolve-
ring.

 
Elevrespons: op-
nåelse af respekt, 
sjovt, teamwork, 
får en forståelse 
af voksenlivet og 
de voksne forstår 
elevernes syn på 
tingene
 

Young-minds.net/
lesson learnt. Venka 
Simovska og Bjarne 
Bruun Jensen. 2003
Danmark

Kombination af 
proces- og resultat 
evaluering for at få 
ny viden om eff ek-
tive metoder til at 
engagere gymna-
sieelever i læring 
om sundhed. 

Casestudie.

Interview og doku-
mentanalyse. 

Baseret på den pæ-
dagogiske metode 
IVAC.

Eleverne udviklede 
ejerskab og empo-
werment. 

Ifølge lærere er den 
handlings- og del-
tagerorienterede 
tilgang velegnet i 
forbindelse med 
sensitive emner 
som alkohol, sex 
og stoff er. 

Enabling youth 
participation 
in school-based 
computer-supported 
community develop-
ment in Canada. 
Ruta Valaitis and 
Linda O´Mara. 2005
Canada

Unges oplevelse 
af et computer-
understøtt et 
samfunds-udvik-
lingsprogram.

Casestudie.

Interview, observa-
tion og  dokument-
analyse. 

De unge arbejdede 
i små grupper med 
mindst en voksen 
facilitator, og der 
blev afh oldt grup-
pesessioner for at 
defi nere lokale 
grænser, for at 
opnå gruppekon-
sensus, og for at 
opdatere grup-
perne på såvel 
individuelle som 
gruppemæssige 
fremskridt.

De unge følte, at de 
gjorde en forskel i 
forhold til at holde 
deres skole og 
nærområde renere 
og pænere, og de 
fi k en elevdrevet 
butik.
De brugte meget 
tid på at indsamle 
data – og eleverne 
(og lærerne) følte, 
at denne kognitive 
proces langsomme-
liggjorde projektet. 

De unge følte sig 
anerkendte og følte 
ejerskab i forhold 
til både deres 
eget og gruppens 
arbejde. 

Tabel 1. Sammenfatning af 7 undersøgelser.

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
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Resultater
I det følgende fremlægges resultaterne af den narrative syntese jævnfør de tre 
ovennævnte trin; deltagelse som proces, udbytt e af deltagelse og faktorer der 
påvirker deltagelse.

Deltagelse som proces
De analyserede forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter har fundet sted 
i forskellige sett ings: grundskolen, gymnasier, kommuner og lokalsamfund i 
henholdsvis Danmark, Sverige, England og Canada, og i to af projekterne indgår 
unge fra henholdsvis 4 og 19 lande fra Nord-, Mellem- og Sydeuropa. På trods af 
denne kulturelle diversitet og forskelle i traditionen for at involvere unge er der 
tre træk, der er gennemgående for de deltagerorienterede tilgange i projekterne. 

Bag alle tilgangene ligger for det første en grundig vejledning i hvordan og i hvad 
unge bør inddrages. Det danske materiale ”Tackling” (Vinther-Larsen et al., 2008) 
består af en lærervejledning og et elevhæfte til henholdsvis 7., 8. og 9. klassetrin. 
Metoden ”Du bestemmer” (Arborelius & Bremberg, 1988) er baseret på en udspe-
ci fi ceret beskrivelse af forløbet i de enkelte samtaler til sundhedsvejlederen og 
med følgende arbejdsark til de unge. ”Shape Up” (Simovska & Jensen, 2009a) og 
”Young Minds” (Simovska & Jensen, 2003) er begge baseret på den pædagogiske 
metode IVAC (Investigation, Vision, Action, Change), der er velbeskrevet i den 
teoretiske litt eratur. De to engelske projekter (Madge et al., 2003, Wilson, 2009) 
indgår begge i det engelske skolesundhedsprogram ”NHSS” (National Healthy 
School Standard) og er baseret på udførlige vejledninger fra dett e program. Det 
canadiske computerstøtt ede samfundsudviklingsprogram er ligeledes baseret 
på en nøje beskrevet proces for de unges involvering (Valaitis & O’Mara, 2005).

For det andet har alle tilgangene fokus på støtt e fra voksne. Professionelle voksne 
har således en central rolle i alle projekterne. I ”Tackling” (Vinther-Larsen et al., 
2008) er den voksne – her læreren – ordstyrer samt leder og formidler af diskus-
sionerne. I ”Du bestemmer” (Arborelius & Bremberg, 1988) er sundhedsvejlederen 
en central dialogpartner. I ”Shape Up” (Simovska & Jensen, 2009a) er en facilitator 
sammen med lærerne ansvarlig for de unges deltagelse. Derudover blev projektet 
i de enkelte europæiske byer koordineret af en lokal koordinator, og i hver by 
blev der oprett et en lokal gruppe til at støtt e implementeringen af ”Shape Up”. I 
forbindelse med ”Young Minds” (Simovska & Jensen, 2003) blev der etableret en 
støtt egruppe, bestående af forskere fra de fi re involverede lande, og i de enkelte 
lande og på de enkelte skoler var facilitatorerne og lærerne de centrale kontakt-

Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?
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personer. Til det engelske sundhedsfremmeprogram ”NHSP” (Madge et al., 2003; 
Wilson, 2009) var der knytt et en lokal skolekoordinator, som støtt ede skolerne i 
deres udvikling, ligesom et lokalt program hjalp skolerne med at analysere og 
forbedre deres praksis. I det canadiske projekt var der knytt et mindst en voksen 
facilitator til hver gruppe af unge (Valaitis & O’Mara, 2005). 

For det tredje viser reivewet, at unges deltagelse i projekterne er kendetegnet af 
forskellige former for deltagelse inden for forskellige deltagelsesområder. 

I projektet ”Du bestemmer” har de unge udstrakt medbestemmelse. De kan sige 
nej til overhovedet at ville deltage, og de unge kan frit vælge, hvilke specifi kke 
temaer de ønsker at arbejde med inden for det overordnede emne sundhed. I 
”Tackling”, ”Shape Up”, ”Young Minds” og den canadiske metode (Valaitis og 
O’Mara, 2005) har lærerne eller andre voksne bestemt, at de unge skal deltage, 
og temaerne er fastlagt på forhånd. I ”Tackling”, ”Du bestemmer”, ”Shape Up”, 
”Young Minds” og i den canadiske metode (Valaitis & O’ Mara, 2005) involveres 
de unge i undersøgelse af tema, udvikling af visioner og mål samt udførelse af 
handlinger og iværksætt else af forandringer inden for kategorierne 2, 3 og 4. 
Oftest i kategori 4; de unge kommer med forslag inden for de forskellige delta-
gelsesområder, der er en fælles dialog mellem unge og voksne, og beslutninger 
træff es i fællesskab. I ”Tackling”, ”Du bestemmer” og ”Young Minds” involveres 
de unge også i evalueringsfasen. Dett e foregår inden for kategori 3 eller 4. På 
begge niveauer er det de unge, der stiller forslag, men i kategori 3 er dialogen og 
beslutninger udelukkende et anliggende mellem de unge, mens dialog og beslut-
ninger i kategori 4 træff es sammen med voksne. 

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
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i projektet

Valg af 
tema

Under-
søgelse af 

tema

Udvikling 
af visioner 

og mål

Udførelse 
af hand-
linger og 
iværksæt-

telse af 
forandrin-

ger

Evalue-
ring

Ka
te

go
ri 

4:
 E

lev
er

s f
or

sla
g,

 
fæ

lle
s d

ia
lo

g,
 

fæ
lle

s b
es

lu
tn

in
ge

r 

Tackling     

Du be-
stemmer 

Shape 
Up

Young 
Minds

Valaitis

  
Tackling

Du be-
stemmer 

Young 
Minds

Shape 
Up   

Valaitis

Tackling

Du be-
stemmer 

Shape 
Up 

Valaitis  

Tackling

Du be-
stemmer

Ka
te

go
ri 

3:
 E

lev
er

s 
fo

rs
la

g,
 d

ia
lo

g 
og

 
ua
fh 

æn
gi

ge
 

be
slu

tn
in

ge
r

Young 
Minds

Young 
Minds

Young 
Minds

Valaitis

Du be-
stemmer

Young 
Minds

Ka
te

go
ri 

2:
 L

ær
er

s f
or

sla
g,

 
fæ

lle
s d

ia
lo

g,
 fæ

lle
s 

be
slu

tn
in

ge
r

Du be-
stemmer 

Du be-
stemmer

Tackling

Young 
minds

Shape 
Up

Valaitis

Tackling

Young 
minds

Shape 
Up

Valaitis

Tackling

Shape 
Up

Valaitis

Ka
te

go
ri 

1:
 G

iv
ne

 b
es

lu
tn

in
ge

r                                   
                           

(A
f l

ær
er

e, 
lo

vg
iv

ni
ng

) I
ng

en
 

di
al

og
, e

lev
er

 ti
ld

elt
 o

pg
av

er
.

Tackling

Shape 
Up

Young 
Minds

Valaitis

Tackling

Shape 
Up

Young 
Minds

Valiatis

Tabel 2. Deltagelse – hvordan? – og i forhold til hvad? (Modifi ceret efter Jensen, 
2009)
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Udbytt e af deltagelse – i forhold til adfærd og 
handlekompetence
Tre af undersøgelserne: ”Tackling”, ”Du bestemmer” og ”Shape Up” viser en sam-
menhæng mellem unges deltagelse i sundhedsfremmeprogrammer og adfærds-
ændringer i forhold til alkohol, rygning, hash og andre stoff er samt ændringer af 
madvaner og af fysisk aktivitetsniveau. 

”Tackling” er et undervisningsmateriale rett et mod 7. - 9. klassetrin. Programmet 
sætt er fokus på unges brug af rusmidler. Evalueringen af programmet viste, at 
interventionsgruppen havde udviklet en sundere adfærd end kontrolgruppen i 
forhold til både alkohol, tobak, hash og mobning. Forskellene er ikke statistisk 
signifi kante, men da alle målinger peger i samme retning, taler det for en reel 
positiv eff ekt af ”Tackling” (Vinther-Larsen et al., 2008).

I projektet ”Du bestemmer” ses en statistisk sammenhæng mellem metoden og 
ændringer i sundhedsadfærd. Evaluering af metoden viste, at 46 ud af de 51 unge 
i 9. klasse, der deltog i undersøgelsen, opstillede sundhedsfremmende mål – oftest 
mål, relateret til skolen eller interpersonelle forhold. 34 af de unge realiserede 
målene helt eller delvist. 35 af de unge, der deltog i undersøgelsen, røg eller drak 
mindst en gang om måneden. Fem af disse beslutt ede i forbindelse med deres 
deltagelse i projektet at stoppe helt eller nedsætt e deres forbrug. Alle fem elever 
nåede deres mål. I forhold til sundhedsfremmende målsætninger – fx øget trivsel 
og arbejde med problemløsning i skolen – viser undersøgelsen statistisk signi-
fi kant forskel til fordel for interventions gruppen. 28 af de unge i interventions-
gruppen rapporterede således 48 sundhedsfremmende aktiviteter i forbindelse 
med interventionen, mens 11 unge i kontrolgruppen rapporterede 17 aktiviteter 
(Arborelius & Bremberg, 1988).

”Shape Up” sætt er fokus på sundhedsfremme og sundhedsundervisning i for-
bindelse med overvægt og fedme hos børn og unge i en række europæiske lande 
(Simovska & Jensen, 2009a). En evaluering viste, at henholdsvis 69 og 85 procent 
af koordinatorerne og facilitatorerne oplevede, at eleverne på baggrund af deres 
deltagelse i ”Shape Up” spiste sundere og var mere fysisk aktive. Ud over disse 
ændringer på individniveau skitserer rapporten også en række ændringer på 
skole-, klasse- og lokalsamfundsniveau. I skolen blev en række determinanterne 
for sundhed ændret som følge af deltagelsen i ”Shape Up”. Det drejede sig fx om 
muligheden for at spise sundt og varieret og for at dyrke forskellige former for 
idræt.

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
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Fem undersøgelser (Vinther-Larsen et al., 2008; Arborelius & Bremberg, 1988; 
Simovska & Jensen, 2009a; Wilson, 2009 og Simovska & Jensen, 2003) indikerer, at 
der er en sammenhæng mellem unges aktive deltagelse og udviklingen af deres 
ejerskab og handlekompetence i relation til sundhed. 

I evalueringen af ”Tackling” er der fl ere indikatorer for, at de unge følte ejerskab 
og udviklede handlekompetence i relation til sundhed (Vinther-Larsen et al., 
2008). Størstedelen af de unge, der deltog i ”Tackling” var glade for emnerne og 
giver i evalueringen udtryk for, at projektet var interessant, fordi det handlede 
om relevante og hverdagsnære problemstillinger. Samtidig gav de unge generelt 
udtryk for, at koncentrationsniveauet i klassen var højere end normalt, og en fj er-
dedel af lærerne rapporterede, at de unge havde været mere engagerede i under-
visningen end normalt, og at de havde fået ny viden i forbindelse med projektet. 

Evalueringen af ”Du bestemmer” viser statistisk signifi kante forskelle til fordel 
for eksperimentgruppen i forhold til de to målte variable: afk larethed i forhold til 
egen sundhed og selvværd. De unge, der deltog i forløbet, var således mere bevid-
ste om deres egen sundhed og havde større selvværd (Vinther-Larsen et al., 2008).

Evalueringen af ”Shape Up” (Simovska & Jensen, 2009a) viser, at IVAC-tilgangen 
ifølge koordinatorer og facilitatorer var eff ektiv i forhold til at involvere de unge 
på en aktiv og autentisk måde. Denne involvering resulterede i øget motivation og 
ejerskab blandt de unge i arbejdet med de sundhedsmæssige emner i projektet og 
i igangsætt else af sundhedsfremmende forandringer i forhold til en række deter-
minanter, relateret til sund mad og fysisk aktivitet på såvel skole-, samfunds- og 
individniveau. Ni af skolerne satt e således fokus på kvaliteten af den mad, der 
blev serveret på skolen. De resterende skoler arbejdede også med determinanter 
i forhold til sund mad, fx via ændret sundhedsundervisning, nye skolesundheds-
politikker eller ændringer i lokalsamfundet. De lokale ”Shape Up”-facilitatorer og 
koordinatorer blev spurgt om de unges viden, deres handlekompetence i relation 
til sundhed samt deres vaner i forhold til mad og fysisk aktivitet som følge af 
deltagelsen i ”Shape Up”. 92 procent giver udtryk for, at de unge har fået større 
viden om sundhed, 77 procent fremhæver, at de unge har øget deres kapacitet i 
forhold til læring, 85 og 69 procent peger på, at de unge har opnået større kom-
petence i forhold til sundhed i både skolen og i (lokal)samfundet.  

Projektet ”Pupil Participation: comments from a case study” (Wilson, 2009) viser, 
at de unge, der var mest involverede i projektet, beskriver en række fordele fra 
de deltagerorienterede aktiviteter. Det drejer sig om øget respekt, øget ansvarsfø-

Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?
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lelse, indblik i hvordan skolen drives, teamwork, tætt ere samarbejde med lærere, 
en forståelse af voksenlivet. Projektet førte desuden til et nyt og bedre forhold 
mellem voksne og unge qua en øget voksenforståelse af de unges syn på tingene. 

I ”Young Minds” (Simovska & Jensen, 2003) indikerer de visioner, som de unge 
udviklede, og de handlinger, de unge foretog i forbindelse med projektet, ejerskab 
og empowerment. På nogle skoler igangsatt e de unge specifi kke handlinger for at 
opnå positive ændringer i forhold til alkoholrelaterede problemer på deres skole 
eller i lokalsamfundet. De unge tog initiativ til at ændre skolens sundhedspolitik-
ker og hverdagspraksis, ligesom de tog initiativ til at påvirke holdninger, bevidst-
hed og alkoholrelateret adfærd hos deres kammerater. De unges kommunikation 
på et tilknytt et website afspejlede, at eleverne følte ejerskab i forhold til projektet. 
De omformulerede de (lærerbestemte) spørgsmål, så disse var i bedre overens-
stemmelse med de unges virkelighed, og de kommenterede ekspertudtalelser 
kritisk, udfordrede synspunkter, de fandt i litt eraturen, og formulerede deres 
egne synspunkter. Lærerne i projektet udtrykker enighed om, at handleaspektet 
indeholder et værdifuldt læringspotentiale, fordi det bidrager til at motivere unge 
og engagere dem i læringsprocessen, og at det desuden øger de unges ejerskab i 
forhold til læreprocessen.

Faktorer, der påvirker deltagelse 
Reviewet viser, at der er fl ere faktorer, der har indfl ydelse på unges deltagelse i 
forbindelse med forebyggelse og sundhedsfremme. De faktorer, der især påvirker 
unges reelle deltagelse i de projekter, der indgår i reviewet er: voksensupport og 
feedback, metodebeskrivelser og kompetenceudvikling, magt og ansvar, samar-
bejde, ressourcer, indfl ydelse og handling samt anerkendelse og ejerskab.

Voksensupport og feedback

Voksensupport har ifølge samtlige undersøgelse i reviewet afgørende betydning 
for unges deltagelse i sundhedsfremmende projekter, og reel deltagelse betyder 
ikke, at lærerens og andre voksnes ansvar bliver mindre. Voksne spiller en central 
rolle som dialogpartnere og faglige sparringspartnere i relation til at guide og 
understøtt e de forandringsprocesser, som de unge ønsker at iværksætt e, og mang-
lende respons fra voksne er en synlig hæmmende faktor i forhold til deltagelse. 

Metodebeskrivelser og kompetenceudvikling

De lærere, koordinatorer og facilitatorer, der indgår i projekterne har, som al-

Lone Lindegaard Nordin, Jeanette Magne Jensen & Venka Simovska
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lerede beskrevet, et stort ansvar for projektets succes. En konkret og målrett et 
metodebeskrivelse – eventuelt suppleret med elevmaterialer – og en grundig 
indføring i den aktuelle deltagelsesmetode forud for projektet støtt er de invol-
verede voksne i inddragelsen af unge i sundhedsfremmende og forebyggende 
interventioner og programmer. 

Magt og ansvar

En deltager- og handleorienteret tilgang til læring kræver, at de voksne opgiver en 
traditionel magtposition, som de normalt har i forhold til unge i en skolesett ing. 
Reviewet viser, hvordan især lærerne i klasserummet er vant til at optræde med 
en særlig vidensmæssig autoritet, som de skal turde slippe i samarbejdet med de 
unge i en deltagerorienteret proces. Det er en udfordring for en lærer at overgive 
læringsrummet til de unge, så de får (med)ansvar for at bestemme retningen i 
forløbet. Magt og ansvar er således væsentlige faktorer at være opmærksomme 
på, da de unges reelle deltagelse i forebyggelse og sundhedsfremme forskyder 
traditionelle magtrelationer.  

Samarbejde

Mange sundhedsfremmende projekter rett et mod unge i skoler og gymnasier er 
initierede af kommunerne, og hvis skolerne og gymnasierne skal bakke op om 
et projekt, kræver det dialog, samarbejde og afstemte forventninger. Fx i ”Shape 
Up” (Simovska & Jensen, 2009a) sås uoverensstemmelser mellem skoleledelsens 
og lærernes prioriteringer. Skoleledelsen havde sagt ja til at indgå i projektet, men 
fra lærerside var motivationen til at tilføje nye og anderledes arbejdsopgaver til 
en i forvejen stor arbejdsbyrde – uden ekstra ressourcer – meget lille. Reviewet 
viser, at det er afgørende for projektets succes, at der fra begyndelsen etableres et 
samarbejde mellem dem, der igangsætt er projektet og dem, der skal implementere 
projektet – her såvel skoleledelsen som lærerstaben og de unge. 

Ressourcer

Sundhedsfremmende projekter, der er baseret på en deltagerorienteret tilgang 
til læring, er ofte mere tidskrævende, end projekter baseret på en traditionel læ-
ringstilgang. Det tager tid for de voksne at adoptere metoden, og tid for de unge 
at vænne sig til en anderledes tilgang til læring. Reviewet viser, at ikke kun tid er 
en nødvendig ressource. Manglende ressourcer kan også være for få voksne, el-
ler som i to af undersøgelserne i reviewet for få computere og manglende teknisk 
støtt e.

Unges deltagelse i sundhedsfremme: Hvad siger litteraturen?
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Indfl ydelse og handling

Det fremmer unges aktive deltagelse, at deres ideer bliver hørt og handlet på. Det 
er væsentligt, at unges stemme tillægges betydning, og at de oplever at have reel 
indfl ydelse på de handlinger og forandringer, der sætt es i gang i projektet. De 
unge oplever deres deltagelse i projekterne som ligegyldig, hvis deres involvering 
ikke fører til forandringer, hvis de er uenige i eller ikke forstår de forandringer, 
der sker. Samtidig viser reviewet, at unge har behov for at være handlingsorien-
terede fra starten af, og at det er vigtigt, at det kognitive arbejde – for eksempel 
indsamling og bearbejdning af data – knytt es eksplicit til de handlingsorienterede 
aktiviteter.   

Anerkendelse og ejerskab

Endelig viser reviewet, at den anerkendelse og det ejerskab, unge føler i forhold til 
både sig selv og gruppens arbejde, fremmer deres involvering. I forbindelse med 
den canadiske undersøgelse (Valaitis & O’Mara, 2005) sendte de for eksempel et 
spørgeskema ud til ca. 170 kammerater. Det var med til at gøre projektet synligt, 
og det var vigtigt for de unge. 

Sammenfatning og konklusion 
Projekter og interventioner, som inkluderer reel deltagelse, er sjældne, og endnu 
mere sjældent er det, at processerne og udbytt et af projekterne dokumenteres ud-
førligt. Det er en grundlæggende problematik, der har betydning for den evidens, 
der kan tilvejebringes om emnet.  Selv om reviewet er baseret på en systematisk 
søgning i relevante databaser, er antallet af publikationer, der opfyldte inklusions-
kriterierne, begrænset. Det kan enten skyldes, at der kun er få sundhedsfremme-
projekter, der eksplicit inkluderer deltagelsesdimensionen, at der er mangel på 
forskningsbaseret dokumentation af processerne og udbytt et af deltagelse, eller 
det kan skyldes begrænsninger i vores søgemetode.

Indledningsvist kan det, på basis af den dokumentation der er sammenfatt et 
i dett e review, konkluderes, at deltagerorienterede metoder i forbindelse med 
forebyggende og sundhedsfremmende projekter kan påvirke både de unges 
sundhedsadfærd og deres udvikling af ejerskab og handlekompetence i relation 
til sundhed.   

Reviewet peger på, at trods forskellige sett ings og forskellige traditioner for at 
involvere unge kan der udeledes en række faktorer med betydning for unges 
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involvering og deltagelse, der går igen i de forskellige metoder. Samtlige pro-
jekter, der indgår i reviewet, demonstrerer således, at de professionelles faglige 
og pædagogiske kompetencer i forbindelse med vejledning og støtt e af unge i 
forbindelse med deltagerorienterede metoder har afgørende betydning. I denne 
forbindelse har grundige lærervejledninger og konkret undervisningsmateriale 
samt vejledning af professionelle voksne (lærere, koordinatorer, facilitatorer, 
sundhedsvejledere og konsulenter), stor betydning for i hvad og hvordan unge 
involveres. 

For det andet understreger alle referencer og alle metodebeskrivelser vigtig-
heden af støtt e og feedback fra professionelle voksne. Børn og unge har behov 
for dygtige lærere, konsulenter, facilitatorer og forældre som dialog- og faglige 
sparringspartnere i de deltagende processer og for bekræftelse i deres deltagelse. 

For det tredje viser reviewet, at unges indfl ydelse i forbindelse med beslutnings-
tagning vægtes højt i alle projekterne, og understreger betydningen af, at unge 
har reel indfl ydelse på de beslutninger, der træff es i forbindelse med projekterne 
samt de handlinger og forandringer, der efterfølgende sætt es i gang i relation 
til sundhedsfremme og forebyggelse. De projekter, der er analyseret i reviewet, 
viser en stor spændvidde for unges deltagelse inden for de givne rammer. Vide 
rammer for deltagelse betyder, at unge med forskellige interesser, kapacitet og 
behov kan deltage i projektet side om side. Hvor brede og åbne muligheder der 
er for deltagelse, afh ænger desuden af projektets specifi kke fokus og indhold 
samt de specifi kke faser i projektet. Det vigtigste er, at unge altid har en følelse af 
ejerskab og har reel indfl ydelse både i forhold til det sundhedstema, som projektet 
fokuserer på, og i forhold til indholdet og selve forløbet.  

I forhold til udbytt et af unges deltagelse i forebyggende og sundhedsfremmende 
projekter viser reviewet, at der er en sammenhæng mellem de unges deltagelse 
i projekterne og deres sundhedsmæssige adfærd i relation til rygning, alkohol, 
hash og andre stoff er samt mad og fysisk aktivitet. De unge var blandt andet 
involveret i opstilling af mål, i valg af metoder, ligesom de igangsatt e handlinger 
og forandringer af forskellig karakter. De unge opfatt ede sig selv som ligeværdige 
partnere og øgede deres selvværd og selvtillid gennem deltagelsen i projekterne. 

Reviewet peger ligeledes på en række indikatorer: viden og indsigt, større be-
vidsthed, øget koncentration, handleerfaringer og øget selvtillid og selvværd, der 
kobler deres deltagelse i de forskellige projekter sammen med udvikling af hand-
lekompetence i relation til sundhed. Reel deltagelse øger således unges motiva-
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tion og ejerskab og i forlængelse heraf udviklingen af deres handlekompetence i 
relation til sundhed. Begge dele har betydning for projektforløbet og for opnåelsen 
af de ønskede mål. Reviewet viser således, at deltagerorienterede sundhedsfrem-
meprojekter er eff ektive i forhold til at øge unges ejerskab og deres kompetencer 
i relation til sundhed og deres sundhedsrelaterede adfærd.

Der er fl ere faktorer, der fremmer og hæmmer unges deltagelse i sundhedsfrem-
me og forebyggelse. Reviewet peger på, at det drejer sig om faktorer, der knytt er 
sig til såvel de professionelle voksne som de unge, der indgår i projekterne. De 
professionelles (lærere, sundhedsvejledere, koordinatorer og facilitatorer) invol-
vering af de unge i projekterne afh ænger af, hvordan de gives kompetence til at 
håndtere selve deltagelsesprocessen forud for interventionen. Endvidere påvir-
kes processen af samarbejdet mellem forskellige aktører i projektet (kommunen/
sundheds- og skoleafdeling, sundhedsplejersker, kollegaer på skolen), ligesom 
processen er afh ængig af de professionelles parathed til at give magt til de unge. 
Ressourcer i form af tid, personale, økonomi og materialer/materiel har tillige 
betydning for eff ekten af deltagerorienterede processer.

De faktorer, der har betydning for unges lyst og motivation til at deltage aktivt 
i sundhedsprojekter, er især, at de får ordentlig information og støtt es af kom-
petente voksne i processen, at de føler anerkendelse og ejerskab og at deres ideer 
bliver hørt og ageret i forhold til. Deres stemme skal tillægges betydning, de skal 
opleve at have reel indfl ydelse på de handlinger og forandringer, der sætt es i 
gang i projektet. Samtidig viser reviewet betydningen af, at de unge er handlings-
orienterede fra begyndelsen af projektet, og at det kognitive arbejde kobles til 
handlings-orienterede aktiviteter. 

Medtænkes disse faktorer i planlægningen og i selve projektprocessen, øger det 
sandsynligheden for et positiv udbytt e af forløbet, så de unges ejerskabsfølelse, 
deres udvikling af handlekompetence, og deres adfærd i relation til sundhed 
fremmes.

Anbefalinger i forhold til praksis
På baggrund af reviewet opstiller vi i dett e afsnit en række perspektiver i for-
hold til at involvere unge i sundhedsfremmeprojekter i forhold til udvikling af 
deres handlekompetence i relation til sundhed. Selv om den narrative syntese 
er baseret på et begrænset antal studier, tillader syntesens fund os at opstille en 
række perspektiver, som kan være værdifulde i forbindelse med planlægningen 
og implementeringen af fremtidige sundhedsfremmeprojekter rett et mod unge.
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Samarbejde og involvering af alle stakeholders tidligt i planlægningsprocessen
• De fl este sundhedsfremmeprojekter, der er beskrevet i litt eraturen, er 

forbundet med skolesett ings eller samarbejde mellem skole og lokal-
samfund. Erfaringerne herfra peger på et behov for at planlægge sund-
hedsfremmende projekter i tæt samarbejde med skoler, både ledelse 
og lærerne. Overført på andre sett ings viser det nødvendigheden af 
at involvere alle relevante aktører i forbindelse med planlægningen af 
projekter. 

• Deltagerorienterede projekter i forhold til sundhedsfremme er fl erdi-
mensionale, multisektorielle og komplekse. Derfor er nøje planlægning, 
som involverer alle de institutioner og personer, der skal arbejde med 
de unge i interventionen, væsentlig. 

Gode metodebeskrivelser
• Deltagelse kan antage forskellige former og foregå på forskellige niveau-

er, afh ængigt af fx interventionens fokus, de aktuelle sundhedsemner, 
deltagerne og sett ingen. Derfor er det vigtigt, at tage udgangspunkt i 
en model for deltagelse, der samtidig er præcis og fl eksibel, så den kan 
til passes den specifi kke sett ing og deltagerne. Det er også vigtigt, at mo-
dellen er så åben, at den giver plads til unges meningsfulde deltagelse. 

Kompetenceudvikling 
• De sundheds- og fagprofessionelles rolle i deltagerorienterede, sund-

hedsfremmende projekter er afgørende for processen. De professionelle 
skal være i stand til at arbejde med de unge i øjenhøjde. De sundheds-
professionelle skal respektere de unges meninger og følge deres visioner 
og ideer i forhold til sundhed. Det er de professionelle, der har ansvaret 
og den faglige viden om sundhed. Det er deres opgave at bringe denne 
viden i spil i en dialog med de unge. Balancen mellem at opretholde det 
professionelle ansvar og samtidig afgive magt og kontrol, så de unges 
reelle deltagelse tillades, er svær og krævende. Der skal derfor allokeres 
ressourcer til faglig udvikling af de professionelles kompetencer. Et 
vigtigt aspekt af dett e er at udarbejde skriftlige vejledninger til dem, der 
skal facilitere interventionen. Ikke færdige trin for trin-modeller, men 
fl eksible rammemodeller, som gør det er muligt at tilpasse forskellige 
lokale behov og prioriteringer.
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Ressourcer i form af tid, mennesker og fi nansiering
• Deltagerorienterede sundhedsprojekter er tidskrævende og kræver plan-

lægning. Det er vigtigt at have tilstrækkelige ressourcer til rådighed, så 
processen forløber eff ektivt og skaber de ønskede resultater.

Proces- såvel som eff ektevaluering
• Deltagerorienterede projekter i relation til forebyggelse og sundheds-

fremme er dynamiske og uforudsigelige, så procesevaluering er afgø-
rende for at holde sig informeret om projektets udvikling over tid. Der-
med kan processen løbende tilpasses afh ængigt af de specielle vilkår, 
prioriteringer og input fra deltagerne, som evalueringen peger på. Det 
anbefales at gøre brug af en evalueringsform, som tager hensyn til både 
deltagernes holdninger, oplevelser og andre mere objektive eff ektmå-
linger. Det anbefales, at deltagerne er involverede i evalueringen, og at 
evaluering opfatt es som en støtt efunktion snarere end som en kontrol-
mekanisme. På denne måde bliver evalueringen en del af processen og 
bidrager til følelsen af ejerskab hos alle deltagere i projektet.

Deltagerorienterede processer giver unge mulighed for at foreslå sundhedsfrem-
mende tiltag, der hænger tæt sammen med deres sundhed og deres hverdagsliv. 
Reviewet viser, at unge er bevidste om, at sundhed og sundhedsadfærd hænger 
sammen med strukturer på skoler og i lokalsamfundet. Deltagerorienterede me-
toder aktiverer dermed en forandringsproces, hvor instanser langt ud over den 
unge selv skal inddrages, hvis denne gruppes sundhed og kompetencer i forhold 
til sundhedsfremme skal forbedres. Endelig peger reviewet også på behovet for 
mere forskning, der styrker evidensbasen i forhold til både udbytt e og processer 
i forhold til unges deltagelse i forhold til at fremme sundhed og påvirke determi-
nanterne for sundhed.
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Summary
This article discusses the fi ndings of a literature review, which aimed to explore 
young people’s participation in disease prevention and health promotion pro-
grammes. The review focused on processes of participation as well as its outcomes 
both in terms of health-related behaviour and the young people’s ownership and 
action competence related to health. The aim of the review is to inform health pro-
motion practice that builds on the available knowledge concerning participation 
and engagement of young people. The article focuses on studies, which document 
processes and outcomes of participatory approaches in disease prevention and 
health promotion interventions. Based on the studies included in the review, we 
identify several factors infl uencing participatory approaches, draw conclusions 
on their outcomes and suggest a few recommendations for practice. The main 
fi ndings point to the importance of professional competences of health promo-
tion facilitators, in terms of their domain competence but also pedagogical skills 
to work with young people in participatory ways. Support for this in terms of 
professional development for teachers and health promoters, as well as writt en 
material featuring specifi c models of participatory work have shown to be crucial.
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Noter
1  Denne artikel er baseret på review-rapporten ”Metoder og udbytt e af børn og unges involvering 

i sundhedsfremme og forebyggelse”, der var økonomisk støtt et af Sundhedsstyrelsen, Center for 
Forebyggelse. Projektleder, Venka Simovska.

2  Fokuseringen på 15-18-årige var et krav fra Sundhedsstyrelsen

3  Publikationstype, sprog og land, fokus, forskningsdesign og dataindsamlingsmetoder, 
mål, beskrivelse af metoder til at involvere børn og unge, udbytt e, kvalitetsvurdering 
(forskningsdesign og metode)
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Rum og fysisk aktivitet 
i børnehøjde
Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck & 
Venka Simovska

Artiklen diskuterer resultater fra en kvalitativ undersøgelse, der har haft til mål 
at generere lokal og hverdagslig viden om børns perspektiver på bydelens rum for 
fysisk aktivitet. Undersøgelsen fokuserer på børns oplevelser af samspillet mellem 
både rums omgangskvaliteter, børns og deres familiers kulturelle forforståelse af 
rum, samt deres engagement, motivation og deltagelse i organiserede såvel som 
selvorganiserede fysiske aktiviteter. Resultaterne peger på, at børnenes travle 
hverdag samt oplevelse af sikkerhed og tryghed har indfl ydelse på børns overskud 
til fysisk aktivitet. Ydermere at børnene oplever, at bydelen mangler rum, der er 
mindre organiserede og rett ede mod specifi kke fysiske aktiviteter eller brugere el-
ler gjort til genstand for diverse regelsæt. Regler og organisering har en negativ 
betydning for børns selvorganiserede aktivitet, da det påvirker deres motivation, 
mindsker deres kreativitet og mulighed for at være medskabere af såvel rum som 
aktivitet. 

Introduktion
Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og børns helbred og sundhed er så 
veldokumenteret, at den betragtes som en kendsgerning. Fysisk aktivitet, som 
en velintegreret del af børns hverdag og livsstil, er derfor central inden for såvel 
forebyggelse af fysiske og psykosociale sygdomme som sundhedsfremme, der 
har til formål at øge børns sundhed, trivsel og velvære.  

Selvom der er bred enighed om regelmæssig fysisk aktivitets betydning for børns 
sundhed og trivsel, hersker der til gengæld uenighed om den rett e og mest ef-
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fektive måde at øge børns fysiske aktivitet på. Debatt en er præget af omstridte, 
men også af og til direkte modstridende synspunkter. Det mest fremtrædende 
spændingsfelt i denne debat er koncentreret om interventionernes kerne, dvs. 
deres fokus og mål. De fl este interventioner, der har til formål at øge børns fysiske 
aktivitet, har livsstil som omdrejningspunkt. Dett e til trods for, at der er evidens 
for, at såvel overordnede som lokale og hverdagslige levevilkår spiller en afgø-
rende rolle for sundhedsfremme generelt og mere specifi kt for muligheden for at 
integrere regelmæssig fysisk aktivitet i børns dagligdag (Carstensen, 2004; 2006; 
Jensen, 2009; Simovska og Jensen, 2009a). 

Undersøgelser, der fokuserer på børns oplevelse af deres lokalområde og bykvar-
ter, viser også, at børn bidrager med andre og meget væsentlige perspektiver på 
de hverdagslige omgivelser end voksne (Jensen og Jørgensen, 2001; Carstensen, 
2005). Derfor er det særdeles afgørende at starte i reel ’børnehøjde’ ved at få ind-
sigt i børns perspektiver på de lokale forhold, der er interventionens fokus, men 
også deres bud på mulige alternative løsninger til eksisterende udfordringer. 

Betydningen af, at interventioner rett es mod en positiv udvikling af såvel børns 
livsstil som deres levevilkår, understreger vigtigheden af at involvere børnene 
selv – ikke alene i implementeringen – men også i selve planlægningen af en 
given intervention (Simovska og Jensen, 2009; Albeck og Simovska, 2009; Nordin 
et al., 2009). Interventioner, der har til formål at øge børns fysiske aktivitet i deres 
hverdag, bør derfor starte med at få viden om børns oplevelse af tilgængelighed, 
kvalitet og egenskaber, knytt et til de steder, pladser og rum, hvor de til dagligt 
leger, spiller og lærer.

I et nyligt review af studier af deltagelsesorienterede sundhedsfremmeinterventio-
ner (Nordin et al, 2009, Nordin et al. i denne udgave af Cursiv) identifi ceres kun et 
begrænset antal studier, som dokumenterer klare intentioner om at involvere børn 
i planlægning af såvel interventionens proces som dens udfald. Endnu færre af 
disse studier formår systematisk at dokumentere interventionens deltagelsespro-
cesser og deres resultater, hvilket vanskeliggør valide konklusioner, videregivelse 
af erfaring og viden fra praksis og understreger nødvendigheden af yderligere 
udforskning af området. Reviewet viser dog også, at deltagerorien terede sund-
hedsfremmeinterventioner er eff ektive til at øge børns og unges motivation og 
ejerskab, til at udvikle deres kompetencer i relation til sundhed og deres sund-
hedsadfærd og derfor på længere sigt børns og unges trivsel og sundhed (Nordin 
et al., 2009: 43). 

Birigtte Justiniano, Christina K. Albeck & Venka Simovska



103

Når der sætt es fokus på, hvilke faktorer der medvirker til henholdsvis at un-
derstøtt e eller hæmme børns fysiske aktivitet, fi ndes der begrænset viden, som 
medtager børns egne oplevelser og synspunkter. En rapport fra det engelske 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2009) – baseret på en 
gennemgang af evidens fra fi re andre systematiske reviews af observationsstudier 
fra en række lande – beskriver adskillige faktorer, der har betydning for børns 
fysiske aktivitet. Rapporten dokumenterer, at positive og understøtt ende sociale 
og familiemæssige forhold er af afgørende betydning for børns fysiske aktivitet. 
Ydermere at aktiviteter foregår på en sådan måde, at de fokuserer på socialitet, 
velvære og gode oplevelser samt ydre former for belønning og anerkendelse i 
stedet for udelukkende udvikling af færdigheder relateret til aktiviteten. Det at 
have mulighed for at folde sig ud fysisk på egen hånd uden voksenovervågning 
og indblanding i trygge omgivelser spiller også en afgørende rolle for børns fysi-
ske aktivitet. Rapporten (ibid., 2009) fremhæver desuden en række psykosociale 
faktorer, der relaterer sig direkte til børns aktiviteter og fungerer som barrierer for 
deres fysiske aktivitet. Her skal nævnes frygt for at blive presset til at konkurrere, 
at føle sig presset til at indordne sig – og særligt for unge piger – en frygt for at 
blive chikaneret pga. race eller køn. 

Rapporten identifi cerer desuden nogle forhold, der fungerer som barrierer for 
specifi kt yngre børns fysiske aktivitet. Her nævnes bl.a. negative oplevelser af 
aktivitetstilbud, der er holdbaserede, konkurrenceorienterede og fokuserede 
på udvikling af tekniske færdigheder i stedet for morskab og glæde. Ydermere 
fremhæves en negativ oplevelse af sportsrelaterede stereotypier af kønsmæssig og 
kulturel karakter samt økonomiske omkostninger forbundet til organiseret idræt 
og lignende. Rapporten peger også på adskillige faktorer i børns dagligdags mil-
jøer, der har betydning for deres fysiske aktivitet. Her spiller negative oplevelser 
og erfaringer med såvel skolemiljø som lokalområde i forskellige sammenhænge 
en rolle. Oplevelsen af personlig tryghed og sikkerhed fremhæves, herunder 
bl.a. utryghed knytt et til opfatt elsen af fremmede personer, opfatt elsen af risiko 
for ulykker og oplevelsen af at blive intimideret af ældre børn. Denne utryghed 
fungerer sammen med manglende kvalitet i nærmiljøets faciliteter for leg og be-
vægelse som hindringer for børns fysiske aktivitet.

Rapporten angiver nogle områder i den eksisterende evidens, som endnu ikke 
er belyst. Der mangler undersøgelser, der dokumenterer børns uformelle, selv-
organiserede og ikke-konkurrenceprægede aktiviteter i fritiden med venner og 
familie. Ligeledes er det nødvendigt med undersøgelser af, hvad der understøtt er 
børns fysiske aktivitet, herunder forældre og professionelles medierende rolle. 
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Desuden hvad der opmuntrer den gruppe børn, som har sværest ved at engagere 
sig i fysisk aktivitet, fx børn med handicaps, specifi kke behov i forhold til læring 
og børn af familier med anden etnisk oprindelse end fl ertallet i befolkningen. 
Ydermere mangler der evidens for eff ektiviteten af private såvel som off entlige 
tilbud i relation til børns fysisk aktivitet. 

Denne artikel bidrager til at udfylde nogle af de førnævnte mangler i den eksi-
sterende evidens. I det følgende vil undersøgelsens teoretiske ramme først blive 
diskuteret, herefter redegøres der for undersøgelsens metodologiske tilgang og 
forskningsmetoder. Dernæst diskuteres undersøgelsens resultater med fokus på 
de barrierer og potentialer for fysisk aktivitet, som børn oplever på Vesterbro. 
Endelig slutt er artiklen med en konklusion, der inkluderer nogle anbefalinger for 
interventioner, der har til formål at fremme børns fysiske aktivitet. 

Teoretisk ramme
Undersøgelsen er inspireret af Gibson (1979), der forstår forholdet mellem rum 
og bevægelse som et særligt relationelt og kulturelt forhold, der har betydning for 
menneskers engagement og motivation i forhold til fysisk aktivitet. Menneskers 
anvendelse af rum skal ses i samspil med rummenes indlejrede kulturelle medbe-
tydninger, der kommer til udtryk i rums form, funktion, regler samt normer for 
adfærd og væren i dett e rum. Mennesket socialiseres gennem deres opvækst og 
kultur til at forstå rums koder og funktionalitet og hvilken adfærd, der er accep-
tabel i dett e rum. Denne socialisering bliver en del af vores personlige kulturelle 
forforståelse. Mennesker iagtt ager og anvender derfor også tilgængelige rum 
for fysisk aktivitet ud fra kulturelle koder, værdier og normer, og dett e har igen 
betydning for vores engagement og motivation for fysisk aktivitet.

Gibsons begreb ’aff ordance’ (Gibson, 1979) anvendes i denne undersøgelse som 
teoretisk ramme til at forstå og beskrive, hvordan rums organisation udgør sær-
lige tilbud, dvs. består af en række potentielle muligheder, der stiller forskellige 
betingelser for vores interaktionsmuligheder. Herved må børns fysiske aktivitet 
forstås som bevægelse, der opstår i et dynamisk samspil mellem dem og de rum, 
som de bevæger sig i eller anvender. Børns fysiske aktiviteter ses som et relatio-
nelt forhold mellem det konkrete, geografi ske rum, hvori deres aktivitet foregår, 
og rummets kulturelle medbetydninger samt børns kulturelle forforståelse af fx 
stedets fysiske udformning, rammer, genstande, regler og normer for adfærd 
og anvendelse (Flensborg, 2009: 42). Med Gibsons begreb ’aff ordance’ bliver det 
muligt at iagtt age fysiske omgivelser som bestående af geografi ske, sociale og 
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kulturelle komponenter, der tilsammen tilbyder forskellig mulighed for omgang, 
dvs. interaktion. Begrebet giver desuden mulighed for at skelne mellem direkte og 
indirekte omgangskvaliteter (Flensborg, 2009: 42). De direkte omgangskvaliteter 
omhandler de for mennesker åbenlyse muligheder for bevægelse, hvorimod de 
indirekte omgangskvaliteter drejer sig om de kulturelle medbetydninger knytt et 
til stedet eller rummet. Det fysiske rum signalerer mulige tilbud for interaktion, 
som børn – afh ængig af deres kulturelle erfaringsramme – kan iagtt age, opleve, 
forstå og beskrive forskelligt og som kommer til udtryk i børns lyst, motivation 
og engagement i idræt, spil og leg (Justiniano, 2009; 2009a). 

Denne undersøgelse har indkredset de rum og steder i nærmiljøet, som de inter-
viewede børn på Vesterbro fortæller, de anvender til motion, idræt, spil og leg i 
deres hverdag. Herefter har vi analyseret, hvordan særlige rum giver mulighed 
for forskellige aktiviteter samt hvilke signaler, der er knytt et til disse rums form, 
funktion og regler. Ydermere har vi set på, hvordan dett e samlede sæt af kvali-
teter får indfl ydelse på børns interaktionsmuligheder som henholdsvis ’bruger’ 
og ’medskaber’ af den fysiske aktivitet og i nogen grad rummet, hvori aktiviteten 
fi nder sted. Forholdet mellem rummet, børns kulturelle forforståelse af rummets 
omgangskvaliteter og den bevægelse eller aktivitet, som foregår i rummet, skaber 
altså forskellige muligheder eller barrierer for børns deltagelse og engagement i 
relation til fysisk aktivitet. For at gøre det muligt at få viden om og indsigt i børns 
opfatt else af deres mulighed for forskellige former for fysisk aktivitet på Vester-
bro, har analysen taget udgangspunkt i tre temaer. Temaerne har således søgt at 
indfange samspillet mellem rums omgangskvaliteter, børns fysiske aktivitet og 
børns motivation og engagement: 

1. Organiseret fysisk aktivitet i organiserede rum (rum og lokaler, der anven-
des af idrætsforeninger) og dets betydning for børns motivation og 
engagement

2. Selvorganiseret aktivitet i organiserede rum (for eksempel legepladser og 
boldbaner) og dets betydning for børns motivation og engagement

3. Selvorganiseret aktivitet i selvorganiserede rum (det ’rum-i-rummet’, som 
børn selv skaber i bydelens rum) og dets betydning for børns motivation 
og engagement.

Metoder
Data er blevet genereret gennem triangulering af semistrukturerede gruppein-
terviews med børn i skoletiden, børns fotoregistrering i deres fritid og interviews 
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med en mindre gruppe børn og deres familie, når det har passet ind i familiens 
hverdag. 

Kombinationen af verbal og visuel metode er inspireret af Rasmussen og Smidt 
samt Morrow (Rasmussen og Smidt 2002; Rasmussen 2004; Morrow 2004). Ras-
mussen og Smidt (2002) og Rasmussen (2004) betragter børns fotos som selvstæn-
dige fortællinger, der på lige fod med det talte ord kan afspejle børns oplevelse 
af rums muligheder for fysisk aktivitet. Med fotometoden bliver umiddelbare 
eller ubevidste, sanselige iagtt agelser af samspil mellem rum og interaktionen, 
præget af børns egen kulturelle forforståelse, herved gengivet og fastholdt. Disse 
ytringer kan derfor bidrage til en dybere forståelse af forholdet mellem rums 
kulturelle medbetydninger og barnets oplevelse af muligheder eller barrierer for 
fysisk udfoldelse og aktivitet. Hermed skabes der en visuel platform af ytringer, 
som børn kan uddybe verbalt i efterfølgende interviews og børns – både bevidste 
og ubevidste – oplevelse af deres mulighed for fysisk aktivitet i forskellige rum 
kan fortolkes. Børns fotos kan defi neres som særlige æstetiske beskrivelser af de 
fysiske omgivelser båret af en sanselig iagtt agelse og fortolkning, et ordløst sprog, 
der kan uddybe eller tilføje den sproglige fortælling nye perspektiver og omvendt

Alle tre metoder har været anvendt til at indkredse børns kendskab til og brug af 
organiserede aktiviteter i organiserede rum i bydelen. Ydermere deres brug af by-
delens såvel organiserede som uorganiserede rum til fysisk bevægelse, spil og leg.  

Semistrukturerede gruppeinterviews med børn

De semistrukturerede gruppeinterviews med børn har haft et særligt fokus på 
børnenes oplevelse af såvel organiseret som selvorganiseret fysisk aktivitets til-
gængelighed i relation til mere generelle sociale og kulturelle aspekter af deres 
hverdagsliv. I alt er 24 børn blevet interviewet i grupper, fordelt på to grupper 
af hver seks børn på i alt fi re skoler på Vesterbro. Grupperne er blevet sammen-
sat med hjælp fra en kontaktperson på hver skole ud fra et kriterium om størst 
mulig variation i forhold til køn, alder, lærerens indtryk af omfanget af deres 
fysiske aktivitet i det daglige, etnicitet og adgang til sociale ressourcer i hjemmet. 
Alle gruppeinterviews har haft samme tidsramme; 45 min., men der har været 
forskelle i interviewenes længde, oftest grundet lokale forhold på skolen som for 
eksempel støj.  

Børns fotoregistrering

Fotoregistreringen har haft særligt fokus på visuel belysning af forholdet mellem 
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børns kulturelle forforståelse, rummets funktionalitet og deres fysiske aktivitet, 
som Gibsons (1979) aff ordancebegreb beskriver. Efter hvert gruppeinterview med 
børn er der i samråd med skolens kontaktperson blevet indkredset et barn, der 
er blevet bedt om at tage fotos af rum og steder i bydelen samt fysiske aktiviteter 
relateret til disse rum såsom idræt, spil og leg alene eller sammen med andre. I 
alt seks børn har deltaget i undersøgelsens fotoregistrering.

Kriteriet om størst mulig variation har – som i gruppeinterviewene – også været 
tilstræbt i gruppen af fotoregistrerende børn. Dett e kriterium har dog ikke været 
muligt at opfylde, da barnets mulighed for at kunne administrere den meget selv-
stændige opgave også har været taget i betragtning. Således er kriteriet for størst 
mulig variation af børn med forskelle i forhold til alder og sociale ressourcer ikke 
opfyldt. Det fotoregistrerende barn har fået udleveret et engangskamera og har 
haft fi re hverdage til at tage fotos af samspil mellem deres omgivelser og deres 
fysiske aktivitet med kammerater og familie. Alle børn er blevet bedt om at sup-
plere deres fotos med sproglige refl eksioner. Engangskameraet har midt i under-
søgelsens forløb mått e udskiftes til børnenes egne mobiltelefoners kameraer, da 
engangskameraet ikke har givet børnene mulighed for at efterse deres fotografi er. 
Herved gik en hel del fotos tabt på grund af dårlig belysning, skæve perspektiver 
og lignende. Samlet har i alt 100 fotos været anvendelige. Halvdelen af de i alt 
seks børn, som deltog i fotoregistreringen, afl everede også korte fortællinger eller 
kommentarer knytt et til deres fotografi er. De fotos, der har repræsenteret forskel-
ligheder, har været anvendt til de efterfølgende familieinterviews og evt. mang-
lende fortællinger eller kommentarer har været søgt opvejet i familieinterviewet.

Familieinterviews

Fotoregistreringen og interviewene med det fotoregistrerende barn og dets familie 
har haft samme fokus, men har søgt at få en sproglig beskrivelse og uddybelse af 
de visuelle ytringer, som fotoene i sig selv repræsenterer. Ydermere har de gen-
nemførte familieinterviews givet mulighed for at supplere de genererede data fra 
gruppeinterviewene omkring familiemæssige forhold, dvs. indlejrede strukturelle 
og sociale aspekter af rums tilgængelighed. Familieinterviewene har fundet sted 
i den enkelte families hjem og på forskellige tidspunkter af dagen af hensyn til 
familiens hverdag. 

Databearbejdning og etiske overvejelser

Til begge former for interviews har der været anvendt interviewguides og alle 
interviews er med deltagernes tilladelse blevet optaget og transskriberet helt el-
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ler delvist. De fi re skoler har bistået med at give den nødvendige information for 
at indhente forældres accept til interview med børnene i skoletiden, og skolens 
kontaktpersoner har også formidlet kontakt mellem familier og interviewer. Alle 
børn har været informeret om etiske retningslinjer, fx sikring af anonymitet og 
muligheden for at trække sig ud af interviewet undervejs. Ingen af børnene har 
dog valgt muligheden for at forlade interviewet. Alle data er genereret i januar 
og februar 2010.   

Resultater og diskussion
I det følgende diskuteres en række af de kulturelle og sociale forhold, der synes at 
udgøre henholdsvis barrierer og potentialer i relation til børns – og i nogen grad 
deres familiers – valg og brug af steder for fysisk aktivitet i deres hverdag på Ve-
sterbro. Først diskuteres barriererne, herefter de potentialer, som undersøgelsen 
har identifi ceret. 

Barrierer for fysisk aktivitet

Rums sikkerhed og tryghed

En barriere, der i særlig høj grad synes at påvirke børns og deres familiers fysiske 
aktivitet negativt, er deres oplevelse af sikkerhed. Mange af de interviewede børn 
fortæller, at børns tilknytning til organiserede aktivitetstilbud, som eksempelvis 
foreningsidræt, i langt de fl este tilfælde inkluderer, at de og deres familier organi-
serer sig i forhold til børnenes sikkerhed. Det gøres ved at arrangere, at – særligt 
yngre – børn bliver bragt og hentet af deres egen familie, følges med venner eller 
med andres familier, hvilket fordrer en vis tillid til hinanden. Andre børn og de-
res familier bruger mobiltelefonen som et slags sikkerhedsmedie, hvor igennem 
barnet orienterer dets familie om sin færden. En dreng fra 5. klasse beskriver i et 
gruppeinterview det således:

Dreng: ”Jeg følges tit med min fætt er og onkel til fodboldtræning eller også tager 
jeg med en ven derover, så tager vi bussen eller cykler derover”
I: ”Er det vigtigt for din familie, at du følges ad med nogen?”
Dreng: ”Min mor og far de stoler på min onkel og på min fætt er og hvis jeg nu 
siger til dem, at jeg tager af sted med en ven, så stoler de på mig, at jeg godt kan 
passe på mig selv”
I: ”O.k., så de føler sig også trygge?”
Dreng: ”Ja og så ringer de til mig og spørger, hvor jeg er henne, og så om jeg er 
hjemme og sådan”
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Ud over dett e mere generelle spørgsmål om børns sikkerhed qua deres status som 
børn, viser undersøgelsen, at der er specifi kke rum ved områder, som af forskel-
lige årsager opfatt es som usikre eller utrygge at opholde sig i, og derfor bliver 
fravalgt af børn og deres familier til fordel for mere trygge omgivelser. Børns og 
deres familiers følelse af utryghed ved forskellige rum på Vesterbro ser derfor ud 
til at have en afgørende indfl ydelse på deres bevægelsesfrihed, valg af rum og 
selvorganiserede fysiske aktiviteter. Legepladsers og boldbaners organiserede 
funktionalitet kan således via deres omgangskvaliteter signalere og invitere til 
selvorganiseret leg og spil, men opleves utilgængelige, fordi legepladserne og de-
res nære omgivelser opleves usikre og føles utrygge på grund af det sociale miljø. 

Denne pointe illustreres af det nedenstående uddrag fra et interview. En pige og 
dreng fra 5. klasse fortæller, hvordan spørgsmålet om tryghed og sikkerhed – som 
er forstærket efter mørkets frembrud – har indfl ydelse på deres mulighed for at 
deltage i selvorganiseret fodbold i bydelens park:

Dreng: ”… der er nogen af mine venner, som har spurgt, om jeg vil i parken for 
eksempel kl. 17, det får jeg nej til, for min far siger, at der er sådan nogle dumme 
mennesker derude”
I: ”Din far er bange for dig?”
Dreng: ”Ja, det er nu, hvor det er mørkt tidligt, om sommeren må jeg nogen 
gange”
I: ”Så ens forældre kan godt være bange for ens sikkerhed?”
Dreng: ”Ja” …
Pige: ”… basket kan jeg godt spille, men jeg går aldrig ud, hvis det er mørkt, man 
skal jo tænke sig om, for man ved jo aldrig, hvad der kan ske” 

Begge de interviewede børn peger på, at de og deres familier føler sig mindre 
trygge i området efter mørkets frembrud, og dett e har indfl ydelse på deres be-
slutning om at gå ud for at lege og spille. 

Det samme mønster går igen i fotoregistreringen. Et eksempel på dett e er foto 1 
nedenfor, som viser en boldbane, der trods sin umiddelbart faciliterende funktio-
nalitet og omgangskvaliteter står tom hen, idet børn opfatt er stedet som usikkert 
og utrygt på grund af det omgivende misbrugsmiljø. 
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  Foto 1: Basketnet på Enghave Plads, Vesterbro

Følelsen af utryghed og mangel på sikkerhed, knytt et til bydelens rum, synes 
udbredt og bliver derfor en afgørende faktor, der får indfl ydelse på valg af sted 
for og valg af fysisk aktivitet i børns og deres familiers hverdag. 

Denne utryghed ser ud til at bunde i både personlige erfaringer og oplevelser, 
men også i socialt konstruerede forforståelser og holdninger. Dett e illustreres for 
eksempel i en mors henstilling til sin datt er om ikke at opholde sig på og omkring 
Sønder Boulevards forholdsvis nye – og umiddelbart funktionelle og inviterende 
– faciliteter til bevægelse og fysisk aktivitet på grund af områdets narko- og pro-
stitutionsmiljø: 

”Jeg tror bare, at jeg er skruet sammen, at jeg har det bedst, hvis hun er lige i 
nærområdet, og selvom de har renoveret Sønder Boulevard, så synes jeg stadig, 
den virker sådan lidt skummel, og det levn fra tidligere tider med hele det ry som 
Sønder Boulevard og Halmtorvet har haft, så bryder jeg mig ikke specielt meget 
om det, altså det kan godt være, jeg havde haft det anderledes, hvis det var en 
dreng, men nu er det en pige, det er ikke langt fra Halmtorvet, Skelbækgade og 
alt det der”     
(Mor til pige, 6. klasse, familieinterview)

Morens henstilling ser ud til at kunne begrundes med en socialt og historisk kon-
strueret holdning til området. I dett e tilfælde peger nedenstående citat fra datt eren 
i familieinterviewet på, at tætt e bånd mellem forældre og børn og en måske mere 
grundlæggende frygt hos forældre for børns sikkerhed også spiller en rolle.
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”Men jeg tror også, vi er også meget knytt et til hinanden mig og min mor, fordi 
det kun er hver anden weekend, jeg er hos min far… men jeg tror også, det er lige 
meget, fordi vi har sådan et tæt bånd, at hun er så utryg ved, at jeg er så langt 
hjemmefra”
(Pige, 6. klasse, familieinterview)    

I forlængelse af dett e giver en piges fortælling indblik i, at der eksisterer socialt 
konstruerede ’vandrehistorier’ om specifi kke områder på Vesterbro, der cirkule-
rer mellem børnene i bydelen. Deres utryghed ved visse steder er ikke baseret på 
personlige oplevelser og erfaringer, men har ikke desto mindre stor betydning for 
børnenes færden og bevægelsesfrihed: 

Pige: ”Engang var jeg og mine venner i biografen… så blev mine venner bange, 
fordi at lige omme bag Carlsberg Fritidshjem… og der siger de at de står, og hvis 
man kommer i nærheden, så halalslagter de én…”
I: ”O.k., hvad betyder det?”
Pige: ”Det betyder, at det er sådan pressende…”
I: ”Hvem er det… unge fyre… bander?”
Pige: ”Jeg ved det ikke, jeg har aldrig set dem”
(Pige, 5. klasse, familieinterviews)

Ud over disse ’vandrehistorier’ og socialt konstruerede holdninger har nogle børn 
også personlige erfaringer og oplevelser med trusler samt pres fra andre børn, 
når de opholder sig og bruger bydelens organiserede rum til selvorganiserede 
aktiviteter. I nedenstående uddrag fra to gruppeinterviews fortæller piger fra 
henholdsvis 4. klasse og 7. klasse samt en dreng fra 5. klasse om deres ubehagelige 
oplevelser på et af de foretrukne steder for selvorganiserede aktiviteter som for 
eksempel boldspil; De Røde Baner. 

Pige, 4. klasse: ”Der er mange, som vil spille fodbold, og så jager de nogen ud og 
sådan”
I: ”O.k., så man kan ikke være der så længe, som man har lyst til?”
Pige, 7. klasse: ”Nej”         
I: ”Hvad gør I så, når I er blevet jaget væk?”
Pige, 4. klasse: ”… så går vi bare hjem” 
I: ”I føler Jer utrygge – ved I, hvad det betyder?”
Dreng, 5. klasse: ”Ja, hvis man ikke føler sig godt tilpas eller som A. sagde; bliver 
bange… nogle gange kommer der drenge, som siger de vil smadre én, hvis man 
ikke fl ytt er sig fra banen, så vil de smadre én, sådan nogle drenge kan jeg ikke lide”  
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I: ”Er der mange af dem?”
Dreng, 5. klasse: ”Ja, det er der” 

Deres oplevelser synes ikke enkeltstående og har indfl ydelse på omfanget af deres 
fysiske aktivitet; nogle børn føler sig nødsaget til at stoppe deres spil, fordi de 
føler sig truet af andre børn, der vil bruge banens faciliteter.

Undersøgelsen viser, at børns og deres familiers utryghed ved at opholde sig ved 
og bruge forskellige rum på Vesterbro håndteres markant forskelligt. Mange børn 
holder sig helt væk fra specifi kke områder – af sig selv eller efter deres familiers 
henstillen – særligt efter mørkets frembrud, hvilket i vinterhalvåret begrænser 
deres brug af bydelens udendørs faciliteter allerede tidligt på eftermiddagen. 
Nogle børn giver udtryk for et ønske om, at denne indskrænkning af rummenes 
tilgængelighed løses ved mere kontrol og overvågning fra voksne. Andre reagerer 
på dett e ønske med bekymring for deres selvbestemmelse, personlige frihed og 
mulighed for at udvikle deres egne aktiviteter og lege. En pige fra 4. klasse ud-
trykker det således i et gruppeinterview, hvor andre børn har fremsat ønske om, 
at der er fl ere voksne til stede på bydelens legepladser og banefaciliteter: 

Pige: ”… jeg tror bare, jeg vil have det sådan, ah der er en voksen og så hvis man 
bare gør noget forkert, så kommer de hele tiden og rett er på én”

Andre af de interviewede børn, som eksempelvis pigen fra 6. klasse på nedenstå-
ende foto, fortæller i et familieinterview, at hun er bevidst om misbrugsmiljøernes 
eksistens i visse områder i bydelen. Hun har dog valgt ikke at lade sig begrænse 
i sin brug af de faciliteter, som er placeret i disse områder. Hun er overbevist 
om, at menneskerne med tilknytning til dett e miljø ikke er så farlige endda, og 
anvender rummene som legerum i hverdagen, når hun og hendes veninder fi nder 
dem anvendelige.
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Foto 2: Her gynger pigen på Vesterbro Torv, et rum som hun og hendes veninder 
bruger trods pladsens misbrugsmiljø. Ellers sidder de på murene på Ott o Krabbes
Plads og snakker ’pigeting’ (Foto af pige, 6. klasse)

Resultaterne viser, at børns og deres familiers følelse af tryghed ved visse områder 
og rum i bydelen hæmmer børns mulighed for selvorganiserede fysiske aktivite-
ter, både i forhold til valg af rum for aktiviteterne og deraf også valg af aktivitet 
og tidspunkt for aktiviteten. 

Trods det at sikkerhed og tryghed spiller en betydelig rolle for børns fysiske akti-
vitet, vælger de fl este af børnene og deres familier dog ikke fysisk aktivitet i byde-
lens rum fra, men bruger rummene i det omfang, det overhovedet synes muligt. 

Rum og regler

Undersøgelsen viser, at rums form, funktionalitet og indbyggede normer for an-
vendelse af dem ofte fungerer som en barriere for børns selvorganiserede fysiske 
aktivitet i hverdagen. Bydelens legepladser og banefaciliteter er oftest meget gen-
nemorganiserede rum, der med deres form, funktionalitet og indbyggede regelsæt 
har betydning for børns og deres familiers oplevelse af deres tilgængelighed og 
dermed også muligheder for fysisk aktivitet. Dett e gælder særligt i forhold til 
mere spontane og kreative aktiviteter som leg, hvor børn er medskabere af såvel 
aktiviteten som rummet, hvori aktiviteten foregår. 
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Steder som Skydebanehaven, der er et centralt rekreativt område i bydelen, som 
nyligt har gennemgået en renovering, er et eksempel på et gennemorganiseret 
rum med legeplads, badebassin, små plæner og træer. Skydebanehavens rum 
giver god mulighed for visse fysiske aktiviteter som at rutsje og svæve på svæ-
vebane, mens den begrænser andre; særligt kreativ, fri leg. Efter stedet er blevet 
renoveret, synes dets omgangskvaliteter ikke at appellere til de ældre børn. Flere 
af de interviewede børn fra 4. og 6. klasse fremhæver netop dett e i et gruppein-
terview:

Pige, 6. klasse: ”… Skydebanen bruger vi ikke så meget mere efter den er lavet om, 
for der er ikke så meget for de større børn… der var et stort skib, som var sjovt, nu 
er der en kæmpe rutsjebane med forhindringer, så man kan ikke så meget”
Dreng, 6. klasse: ”Jeg bruger heller ikke Skydebanen, for der er så mange regler, i 
Valbyparken kan man gøre, hvad man vil, i Skydebanen der holder de voksne øje 
hele tiden”
I: ”Blander de sig så meget i, hvad I laver?”
Dreng, 6. klasse: ”Ja, fx hvis man har det sjovt med cyklerne dernede og gerne vil 
køre hurtigt og langt, så er der bare en indkredsning hele tiden, så man ikke kan 
og så må man bare ikke gøre, som man plejer at gøre… vi plejer at køre rundt på 
cyklerne, og så er der kommet de der bakker, så kan man ikke mere…”  

En dreng og en pige fra 6. klasse har taget nedenstående fotos af Skydebaneha-
ven. I familieinterviewene fremhæver begge børn rummets appel til yngre børn 
efter renoveringen. Før kunne de cykle og spille bold, men nu synes de, at ’man 
hverken kan det ene eller det andet’ pga. høje og nye legeredskaber såsom små 
legehuse, træstubbe (se foto 3). Særligt papegøjen (se foto 4) vækker utilfredshed, 
fordi den ødelægger børnenes tidligere og værdsatt e muligheder for selv at skabe 
en cykelbane.   

Foto 3
 
Foto 4
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På trods af deres utilfredshed med renoveringen udtaler disse to børn – i lighed 
med en del af de andre interviewede børn – at de fortsat jævnligt kommer her for 
at bruge både klatrenet og svævebane (se foto 5 og 6). Man kan godt sige, at de 
’på trods’ indtager skydebanens rum på ny og fi nder på nye lege, hvortil rummets 
ny funktion kan bidrage. Med andre ord; børnene synes gode til at omstille sig 
og tilpasse deres lege og aktiviteter og derved anvende rummene på rummenes 
betingelser.

Foto 5
 
Foto 6

De fl este børn mener, at det er muligt, men ikke let at fi nde steder på Vesterbro, 
hvor der er rum for at skabe lege og være aktive uden voksnes indblanding og på-
bud om at overholde regler. Denne dreng fra 6. klasse siger i et familieinterview: 

”Mellemting… der er nogen steder, hvor man bare ikke kan være uden der kom-
mer en eller anden og ligesom… ja sådan en… for det meste, ikke for at være ond 
mod gamle mennesker, men ret tit gamle mennesker, der synes, vi larmer for 
meget. Det kan være mange steder…”

Parkerne i bydelen er ganske vist ofte mindre organiserede rum med mere alsidi-
ge omgangskvaliteter end legepladser og banefaciliteter. De fl este parker har dog 
mange tilknytt ede regler for adfærd og anvendelse. Regler og bestemmelser, som 
mange børn og deres familier oplever som hæmmende for deres fysiske aktivitet; 
både i forhold til valg og udformning af spil og leg. Fx giver en mor udtryk for sin 
frustration over nærmiljøets mangel på ’frirum’ til fysisk aktivitet i nedenstående 
citat. Hun mener, at bydelens rum efterhånden er blevet så gennemorganiserede 
og fulde af regler, at hun og hendes familie har en meget begrænset mulighed for 
at udfolde sig frit: 

”Vi kan godt mærke, når vi laver sådan nogle sociale arrangementer med klas-
sen… og de fx foreslår, at nu skal vi spille rundboldkamp, det kan ikke lade sig 

Rum og fysisk aktivitet i børnehøjde



116 

gøre… oppe i Frederiksberg Have…så har de lavet sådan nogle nye regler om i 
Frederiksberg Have, at man skal ansøge, hvis man er fl ere end 25 mennesker, så 
skal man ansøge om det…I Søndermarken må man heller ikke…vi forsøgte at lave 
et sommerarrangement, hvor vi skulle lave forskellige ting, spille rundbold, og der 
var nogen, som skulle spille tennis og…vi satt e et stangtennis ned…så kom der 
simpelthen nogle parkbetjente, der sagde, at vi skulle hive det op, og hvis vi ikke 
gjorde det nu, så fi k vi bøder…vi har ikke den der store græsplæne, hvor man kan 
mødes og spille fodbold”
(Mor til dreng, 6. klasse, familieinterview)

Flere børn mener i lighed med denne mor, at Vesterbro mangler gode muligheder 
for, at de selv kan skabe rum til selvorganiserede aktiviteter, fx leg. Selvom langt 
de fl este af børnene kan fortælle om, hvordan de reorganiserer forskellige rum i 
bydelen til brug for deres selvorganiserede aktiviteter, fremstår de meget bevidste 
om, hvilke rum der er mangel på; rum som er beregnet til at få tilføjet skiftende 
omgangskvaliteter af dets brugere. To drenge fra 5. klasse siger i dett e uddrag fra 
gruppeinterviewet følgende: 

Dreng 1, 5. klasse: ”… det skal være meget med, at man kan løbe rundt og falde 
lidt, det skal være noget, hvor det er beregnet til det, for ellers vil der være andre, 
der laver noget andet, så går det i kage, det skal være et sted, som ikke er beregnet 
til at lave noget bestemt”
I: ”Ja, så der skulle være nogen steder, hvor man selv kan lave noget, lave om?”
Dreng 1, 5. klasse: ”Ja”
I: ”Synes I også det?”
Dreng 2, 5. klasse: ”Ja”

Bydelens børn og deres familier synes altså generelt at mangle rum, der ikke 
er gennemorganiserede og præget af regler og kulturelle medbetydninger, der 
signalerer en snæver funktionalitet og anvendelse. De mener selv, at de har brug 
for fl ere rum, der giver dem gode muligheder for selv at organisere spil og leg, 
åbner op for deres kreativitet og derved også understøtt er deres motivation og 
engagement i forhold til fysisk aktivitet.   

Pligter og træthed i hverdagen

Undersøgelsen viser, at en række forskellige forhold i børns og deres familiers 
hverdag har betydning for omfanget af deres fysiske aktivitet. En del af børnene 
og deres familier giver udtryk for manglende tid og overskud til fysisk aktivitet 
i ugens løb på grund af arbejdsmæssige, skolemæssige forpligtelser eller forplig-
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telser knytt et til religion. Børnenes skolearbejde og forældrenes arbejde synes at 
blive vægtet højt og fylde en hel del i hverdagen. Mange af børnene giver udtryk 
for, at deres skoledag dræner dem for energi. I et gruppeinterview beskriver en 
pige fra henholdsvis 4. klasse og 7. klasse denne følelse af træthed, der overvælder 
dem efter skoletid:

Pige, 7. klasse: ”Skolen, man har været tidligt oppe, og så er man træt”
Pige, 4. klasse: ”Og så efter skole lige når man kommer hjem, så er det ligesom 
man besvimer, man kan ikke noget”        

Nogle af børnene berett er, at de af og til springer deres selvorganiserede fysiske 
aktiviteter over, fordi de er trætt e. Dett e citat fra en dreng fra 5. klasse illustrerer, 
hvordan nogle af børnene er meget bevidste om at prioritere deres selvorganise-
rede fysiske aktivitet med venner, og derfor udøver selvkontrol i det daglige for 
at være fysisk og socialt aktive:    

”… efter skole, nogle gange gider jeg ikke rigtigt, når først jeg er kommet hjem, og 
så skal ud igen med vennerne… hvis jeg siger nej, hvis jeg vænner mig for meget 
til at sige nej, så vil jeg jo gøre det hele tiden, så lukker jeg mig inde i en boble og 
laver ikke noget, så jeg tager mig sammen, men nogen gange kan jeg ikke. Hvis 
jeg siger nej én gang, så aftaler jeg med mig selv, at så skal jeg sige ja næste gang, 
for jeg synes ikke bare, at jeg skal sidde og gå på pc”

Andre børn fortæller, at de af og til ser sig nødsaget til at prioritere deres lektier 
frem for den selvorganiserede fysiske aktivitet efter skoletid. Nogle børn fortæller, 
at deres forældre forventer denne prioritering, hvilket familieinterviewene også 
peger på. Her berett er de to piger, som før beskrev deres træthed efter skoletid: 

I: ”Er der nogen gange, I dropper at lave noget?”
Pige, 7. klasse: ”Ja, hvis man skal lave lektier”
Pige, 4. klasse: ”Eller hvis man har lektier, så siger ens mor, at man skal være 
hjemme”

En dreng fra 6. klasse præciserer de fl este børns prioritering af deres fysiske ak-
tivitet; den organiserede fysiske aktivitet som eksempelvis foreningsidræt frem 
for den selvorganiserede fysiske aktivitet: 

”Ja, fx i dansk har vi for mange lektier, så må man gå hjem og lave lektier inden 
badminton og droppe klubben, lade være med at gå derhen og spille”

Rum og fysisk aktivitet i børnehøjde



118 

Men der er også børn, som ikke synes, de bliver nødt til at prioritere deres lektier 
frem for den fysiske aktivitet; de kan nå at lave dem i skoletiden. Dett e illustreres 
i det nedenstående uddrag fra et gruppeinterview:

I: ”Hvad med lektier?”
Dreng, 5. klasse: ”Nej, jeg laver dem for det meste i skolen”
Pige, 5. klasse: ”Jeg har ingen pligter”
I: ”Så I har gode muligheder for at dyrke sport?”
Dreng, 5. klasse: ”Ja”

Undersøgelsen viser til gengæld, at der er en lille gruppe piger af anden etnisk 
baggrund end dansk, som både er trætt e og føler sig presset af såvel huslige plig-
ter som lektier – og trosmæssige forpligtelser i form af koranskole i hverdagen. En 
pige fra 6. klasse forklarer, hvorfor hun har set sig nødt til at stoppe med basket 
– en aktivitet som hun ellers var glad for:

”Man bliver træt så, så skulle jeg i skole og så hjem og så til koranskole og så til 
basket, det var irriterende, så bliver man træt”

Denne gruppe oplever pligter og forpligtelser som stærkt begrænsende for deres 
mulighed for at være fysisk aktive – både i forhold til organiseret og selvorgani-
seret fysisk aktivitet. Nedenstående uddrag fra to gruppeinterviews med piger 
fra 6. og 7. klasse fortæller om, hvordan pigernes pligter og følelse af forpligtelse 
over for familien skaber en barriere for fysisk aktivitet, som de egentlig har lyst til:

I: ”Kunne I godt tænke Jer at gå til noget? Ud over koranskolen?”
Pige, 7. klasse: ”Vi er pakistanere, vi gør ikke som de andre børn, vi er sådan 
hjemme og passer vores hus og hjælper vores mor og er søde, fordi de er søde mod 
os og gør noget for os som børn, og så skal vi også gøre noget for dem jo, og vi 
prøver sådan at hjælpe, laver lektier, vi har ikke tid til noget så”
I: ”I synes ikke, I har tid, når nu I skal hjælpe, lave lektier, så er der ikke tid til 
mere?”
Pige, 7 klasse og pige, 6. klasse: ”Nej, så er der ikke tid til mere”
Pige, 7. klasse: ”Vi kommer ikke så meget ud, vi skal hjælpe”
Pige, 6. klasse: ”Ja, og lave lektier”
I: ”Men I kunne godt tænke Jer det?”
Pige, 6. klasse: ”Ja, på en eller anden måde”
I: ”Er det noget, I har talt med Jeres forældre om?”
Pige, 6. klasse: ”Nej, ikke rigtigt”
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Opsummerede bunder de barrierer, som børn og deres familier beskriver, at de 
oplever i hverdagen, i rums både direkte og indirekte omgangskvaliteter. Sik-
kerhed og følelsen af utryghed, regelsæt, normer og hverdagslige forhold har på 
forskellig vis en negativ indfl ydelse på børns og deres familiers fysiske aktivitet. 
Deres opfatt else af steders sikkerhed har betydning for deres valg af rum, for 
deres bevægelsesfrihed og for deres aktivitetsmuligheder. Ligeledes synes rums 
størrelse og regelsæt at have indfl ydelse på børns og deres familiers motivation 
samt deres mulighed for at være fysisk aktive og medskabere af spil og kreativ 
leg. Men mest af alt synes dagligdagens udformning og krav at hæmme deres 
fysiske aktivitet. Træthed, mangel på tid og overskud på grund af skoledagen, 
lektier, arbejde, pligter derhjemme og koranskole efter skoletid synes at være 
væsentlige barrierer for deres fysiske aktivitet. En del børn og deres familier 
giver også udtryk for, at fysisk aktivitet nedprioriteres til fordel for disse pligter 
og forpligtelser. 

Potentialer for fysisk aktivitet

Gårdes og parkers rum

Bydelens private gårdmiljøer er mindre organiserede rum, der beskrives som me-
get harmoniske rum; frie for konfl ikter og følelsen af utryghed. Disse rum bliver 
fl itt igt brugt af børnene til leg og spil med venner, familie og naboer. Langt de 
fl este af de interviewede børn berett er om gårdene som rum, hvor de selv orga-
niserer både traditionelle spil og lege, men også skaber nye, alternative og mere 
utraditionelle lege og spil i hverdagen. Ifølge børnenes udtalelser kan gårdene 
og parker i – eller nær – bydelen i særlig grad understøtt e deres kreative lege 
og spil, fordi disse rum er mindre kodede og derfor åbner op for alternative og 
utraditionelle former for selvorganiserede fysiske aktiviteter. Nedenstående citat, 
taget fra et familieinterview med en pige fra 6. klasse, er meget repræsentativt for 
langt de fl este af de interviewede børns beretninger:

”… ellers synes jeg også, at min gård, den er ikke sådan lige totalt legepladsagtig, 
men man kan selv arrangere noget dernede, især når der er sne…vi lavede en 
kæmpe kælkebane og alt muligt…vi brugte et bord og så hele vejen ned, det kan 
man faktisk også se på billederne, at der står et helt bord, der var sådan et træ, lige 
når man kommer ned, det skal man lige passe på, man ikke kommer ned i, så skal 
man bremse med foden”

Samme pige har taget følgende foto af hende selv på den selvskabte kælkebane 
i hendes gård:    
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Foto 7 viser, at trods gårdenes delvist organiserede og funktionsbestemte rum kan 
pigen alligevel være kreativ og medskabende, dvs. ændre rummets kvaliteter til 
den ønskede selvorganiserede fysiske aktivitet. 

Flere af de interviewede børn fremhæver størrelsen og gårdenes ofte mindre 
organiserede rumlige tilbud som fx krinkelkroges og indbyggede gemmesteders 
positive betydning for deres oplevelse af gårdene som optimale rum for deres 
selvorganiserede fysiske aktivitet. 

Andre rum der fremhæves blandt børnene som et optimalt rum for fysisk ak-
tivitet, er Valbyparken og Søndermarken, dvs. parker nær bydelen.  Disse rum 
synes i særlig grad at give børn og deres familier en oplevelse af frihed til fysiske 
udfoldelser. Rummenes alsidighed, mange potentielle kvaliteter og funktioner 
åbner op for en bred vifte af selvorganiserede fysiske aktiviteter, hvilket børn og 
deres familier værdsætt er og benytt er sig af i hverdagen. To piger fra 5. klasse 
udtrykker det således:  

Pige 1, 5. klasse: ”Der skal være træer, fx Søndermarken, så kan man lave alle 
mulige mærkelige ting… man kan klatre i træer, lave konkurrencer, der er bak-
ker, jeg kan godt lide, at det hele er naturligt, og så kan man bare være mærkelig”
Pige 2, 5. klasse: ”Søndermarken og Valbyparken der er godt, der er jeg om som-
meren sammen med familien, om aftenen eller i weekenden, det er rigtig sjovt, når 
det er godt vejr, vi spiser og leger og ser på det der vand, hvor der er haletudser og 
leger i det der, vi leger på legepladsen, rutsjebanen er sjov”
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Rollespillets rum

I forlængelse af det potentiale gårdene og parkernes rum udgør for selvorga-
niseret fysiske aktivitet, fortæller en af de interviewede drenge fra 6. klasse i et 
familieinterview, at han går til rollespil i Valbyparken. Hans fortælling fremhæver 
rollespillets dramaturgiske form og rum som en særlig god ramme for kreativ leg. 
Rollespillets dramaturgi giver ham mulighed for fri bevægelse uden hæmmende 
rum, regler og voksenstyring: 

”Jo altså, der løber vi meget rundt og kæmper, og jamen altså derude er der bare 
næsten ingen regler, så vi kan bare lave, hvad vi vil… Valbyparken er bare så 
kæmpestor, og vi må løbe rundt på hele arealet”

Rollespillets voksne instruktører beskrives af denne dreng som tilbageholdende 
i deres styring af spillets gang og udformning. Kun spillets overordnede regler 
bestemmes og sikres overholdt af voksne. Spillets dramaturgiske udvikling står 
til gengæld åben for børns medskabende fortællinger, hvilket synes at gøre del-
tagerne engagerede og motiverede til mental og fysisk deltagelse. Samme dreng 
fra 6. klasse fortæller videre om hans oplevelse af rollespillet: 

”… det kan godt være nogle gange, at de så siger, at de fortæller nogle historier, 
som de bare har fundet på … fx der er en, der er død, og så vil nogen have hævn 
eller er meget sure, og så kan det være, de går i krig, men det bestemmer man selv”
I: ”Så de lægger op til en historie, som I bygger videre på?”
Dreng: ”Ja”

Drengens beretning og oplevelser vidner om, at Valbyparkens størrelse og al-
sidighed giver mange potentielle muligheder, og det synes at have afgørende 
betydning for børns engagement og motivation for fysisk aktivitet. Rollespillet 
dramaturgiske og processuelle opbygning samt muligheden for selv at præge og 
skabe synes at åbne op for en særlig form for drivkraft hos børnene. Rollespillets 
meget begrænsede regelsæt ser ud til at motivere og engagere børn i spillet på en 
helt anden måde end andre former for spil eller aktivitet, hvilket også beskrives i 
en undersøgelse af Justiniano (2009; 2009a). Den pædagogiske form, som rollespil-
let tilbyder, ser altså ud til at give børn en oplevelse af at være reelle deltagere i 
aktiviteten. Reel deltagelse i aktiviteter i relation til trivsel og sundhed er kende-
tegnet af forløb med et bredt fokus, hvor børn selv er aktive i konstruktionen af 
egen viden og læring og derved også åbne resultater, fordi de skabes af børn selv, 
af deres interesser, ideer og behov. 

Rum og fysisk aktivitet i børnehøjde



122 

Aktiviteter, hvor børn er reelt deltagende, giver dem mulighed for at være med-
skabere og påvirke deres omgivelser, så de støtt er deres trivsel, behov og sundhed 
(Simovska, 2009; Albeck og Simovska, 2009). Rollespillets processuelle uforudsige-
lighed og dynamik ser ud til at tilbyde en helt anden form for deltagelse, end den 
børn ellers kender til fra både skolen og organiserede fritidstilbud. Nedenstående 
citat fra familieinterviewet med drengen fra 6. klasse bekræfter denne pointe, og 
udtalelsen er repræsentativ for de interviewede børns oplevelse af de organise-
rede tilbud for fysisk aktivitet i fx foreninger i bydelen:

I: ”Hvad siger du til den form, er det en form, du kender fra andre steder… skolen 
måske?”
Dreng: ”Nej, det synes jeg overhovedet ikke”
I: ”Så den form med du er aktiv deltagende, den kan du godt lide?”
Dreng: ”Ja, altså, jeg synes der mange steder er for mange regler særligt Skyde-
banen, men også i klubben”

Et par af de interviewede børn synes at gå et skridt videre. Dett e illustreres i cita-
tet fra et familieinterview nedenfor, hvor en pige fra 5. klasse fortæller:

Pige: ”Jeg kan meget bedre lide at klatre i træer, der er faktisk nogen ude i Konge-
lunden, så er der sådan et væltet træ med en kæmpe rod, og så er der også rigtig 
meget teknik”
I: ”Kunne klatrevægge være et alternativ?”
Pige: ”Nej, jeg vil hellere noget med naturklatring” 

Ovenstående citat vidner om, at nogle børn ønsker helt uberørte naturområder 
og fuldstændig autonomi, rum uden regler og voksenstyring, der fremtræder 
uberørte og uden specifi k funktion – og som med deres umiddelbarhed som om-
gangskvalitet giver inspiration til deres aktivitet.

Konklusioner og perspektiver
Undersøgelsen af børns egne perspektiver peger på adskillige barrierer og po-
tentialer for fysisk aktivitet på Vesterbro. Tabel 1 nedenfor opsummerer de væ-
sentligste barrierer og potentialer, der kan identifi ceres fra børnenes fortællinger 
i interviewene og som understøtt es af deres fotos og deres familiers oplevelser.
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BARRIERER POTENTIALER

•    Utryghed forbundet med 
ophold på eller nær forskellige 
steder på Vesterbro får børn og 
deres familier til at fravælge 
disse rum på visse tidspunkter, 
det hæmmer selvorganiseret 
leg, spil og anden fysisk akti-
vitet

•    Træthed og mangel på over-
skud på grund af pligter og 
forpligtelser, relateret til hjem-
met, tro/religion og skoledagens 
længde og form hæmmer selv-
organiseret leg, spil og anden 
fysisk aktivitet

•    Regler og mangel på plads og 
faciliteter på bydelens baner, 
i parkerne og legepladserne 
hæmmer selvorganiseret leg, 
spil og anden fysisk aktivitet.

•    Gårdmiljøernes afl ukkede og 
mindre organiserede rum ople-
ves som trygge, og giver børn 
god mulighed for selvorganise-
ret kreativ leg og spil

•    Få regler samt rums funktionel-
le alsidighed og størrelse synes 
for nogle børn at øge deres 
motivation for at skabe selvor-
ganiserede fysiske aktiviteter, 
særligt lege, der kræver vide 
rammer og udfoldelsesmulig-
heder

•    Fysiske aktiviteter, som fx 
rolle-spil, hvor børn inddrages 
som reelle deltagere og medska-
bere af aktiviteten, synes at 
øge nogle børns motivation og 
engagement.  

Tabel 1: Barrierer og potentialer for børns fysiske aktivitet på Vesterbro

Undersøgelsen viser, at de interviewede børn i bydelen ofte savner knapt så or-
ganiserede rum til deres selvorganiserede fysiske aktiviteter. Med andre ord på-
peger børnene, at der er behov for rum, som børn selv kan være med til at præge, 
omforme og skabe, men også for pædagogiske rammer, der giver dem mulighed 
for reel medbestemmelse via kropslig og mental deltagelse. For børnene er en 
af nøglerne til øget fysisk aktivitet i hverdagen, rum der er omdefi nerbare, rum 
der kan tilpasses deres aktiviteter, rum hvor de kan være aktive medskabere af 
indhold, form og forløb. 

De former for samspil mellem rum og aktivitet, der åbner for børns aktive del-
tagelse, ser desuden ud til at skabe mentalt velvære, motivation og engagement 
for fysisk aktivitet. Med henblik på at fremme fysisk aktivitet synes det desuden 
at være af afgørende betydning, at rum opleves sikre og trygge. Ydermere at der 
skabes tid og overskud til fysisk aktivitet i børns og deres familiers travle og 
krævende hverdag med en lang skoledag, arbejde og andre pligter. Betydningen 
af, at de lokale omgivelser opleves sikre og trygge samt tid som en afgørende 
faktor, som denne undersøgelse peger på, er i tråd med Carstensens (2004, 2006) 
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undersøgelser. De viser bl.a., at børns færden generelt i hverdagen og i forhold 
til brug af lokalområdets rum påvirkes af sikkerhed, heriblandt oplevelsen af 
trafi ksikkerhed. Ydermere at moderne børns hverdag er så gennemstruktureret 
af bl.a. skolegang og institutionsophold samt faste engagementer i fx foreninger, 
at deres tid til leg i lokalområdets rum er formindsket. 

Undersøgelsen viser desuden, at rums kulturelle medbetydninger og børnenes 
kulturelle forforståelse bliver tydeliggjort i deres valg af rum og aktivitet. Når de 
tager fotos af bydelens organiserede rum, så er aktiviteten som forventet meget 
traditionel; de gynger eller spiller bold. Når de derimod tager fotos af mindre 
organiserede rum såsom parker og gårdmiljøer, viser disse fotos mindre tradi-
tionelle og kreative aktiviteter, fx kælkning på en kælkebakke, de selv har skabt
Denne undersøgelse nuancerer Flensborgs (2009) studie af skolegårde på Ves ter-
bro, der konkluderer, at elevernes evne til at tænke nyt og kreativt omkring de 
rum, de indgår i, er meget begrænset, fordi elever er socialiseret ind i et bestemt 
sæt koder og ritualer for at danne skole. Disse koder og ritualer udgør således 
rumlige, kulturelle medbetydninger, der er indbygget i børns forforståelse af rum-
met, hvilket betyder, at et organiseret rums rammer er svære at bryde ned. Børns 
iagtt agelser og selvorganiserede aktiviteter, dokumenteret i denne undersøgelse, 
vidner dog om, at det kan lade sig gøre. 

Med afsæt i de begrænsninger, der er i denne undersøgelse med hensyn til gene-
raliserbarhed, peger undersøgelsen ikke overraskende på, at det har betydning for 
børns fysiske aktivitet, at de kan føle sig trygge i deres daglige færden. Ydermere 
understreger denne undersøgelse følgende centrale dimensioner for planlægning 
og implementering af interventioner, der har til formål at fremme fysisk aktivitet 
blandt børn: 

1. Kontekstualisering
2. Deltagelse
3. Variation.

1) Kontekstualisering peger på vigtigheden af at situere interventioner i de lokale 
fysiske og sociokulturelle geografi er i børns hverdagsliv. De interviewede børns 
erfaringer og oplevelser, som denne artikel har diskuteret, er sandsynligvis for-
skellige fra, hvad børn i andre dele af København, en helt anden by eller børn, 
der bor i landlige distrikter, vil kunne berett e. Hvad der dog er fælles for disse 
forskellige sett ings, er nødvendigheden af at analysere deres kontekstspecifi kke 
egenskaber både i forhold til fysiske karakteristika og kulturelle meninger og 
herefter justere interventioners planlægning og implementering.
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2) Deltagelse: Hvis interventioner reelt skal situeres i en lokal kontekst, må den 
nødvendigvis medtage børns egne perspektiver på steder og rum inklusiv børns 
opfatt elser af disses meninger, muligheder og barrierer. Selv inden for én lokal 
kontekst vil der være varierende meninger, relateret til børns sociokulturelle og/
eller individuelle identitet. Derfor er det centralt at sikre passende muligheder 
for børns reelle deltagelse i planlægning og implementering af interventioner. 

3) Variation: I overensstemmelse med begrebet ’aff ordance’ er det vigtigt at sikre 
anvendelse af steder og rums alsidige tilbud om fysisk aktivitet. Med andre ord; 
interventioner, der har til formål at fremme børns fysiske aktivitet, må sørge for 
optimale muligheder for forskellige former for interaktion mellem det individu-
elle barn og grupper af børn på den ene side og et givent sted eller rums tilbud 
på den anden side.

Undersøgelsen, som artiklen bygger på, er relateret til DGI-byens projekt Go-
Active (www.dgi-byen/go-active/), et sundhedsfremmeprojekt, der har til formål at 
øge fysisk aktivitet blandt børn på Vesterbro med særligt fokus på udsatt e børn. 
Den fulde rapport kan downloades på Forskningsprogrammet for Miljø og Sund-
hedspædagogiks hjemmeside på www.dpu.dk samt på www.dgi-byen/go-active/. 
Forfatt erne vil gerne takke alle børn, deres familier og lærere, som har bidraget 
til undersøgelsen. 
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Summary
This article discusses the fi ndings of a qualitative study which aimed to gene rate 
knowledge about children’s perspectives on the possibilities and barriers for 
physical activity in their local neighbourhood in the western part of Copenhagen. 
The research focuses on children’s experiences related to the interplay between 
physical and material features of the space, the cultural meanings they and their 
families att ribute to the space, and the engagement, motivation and participation 
in structured as well as non-structured activities in the children’s daily lives. The 
study shows that children’s busy everyday life schedules and concerns about 
safety are the main factors infl uencing their physical activity patt erns.  Further, 
in children’s views, the neighbourhood in question lacks spaces that are not over-
structured and loaded with rules and regulation that target certain activities and 
certain groups of children. For many of the children that took part in the study, 
rules and over-structured city space limits children’s self-organized activities, de-
creases their motivation and reduces their creativity and opportunity to co-create 
the physical space as well as activities within.
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