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Foredragets hovedtemaer 

a. Sociale systemer – sundhedsdiskurser 

b. Værdisammenstød 

c. Systemteoretisk værdibegreb 

d. Værdiafklaring 

e. Sundhedsbegreber i værdioptik 

f. Værdireflekteret sundhedspædagogik 

 

Grupper: 

 Egne værdier i patientundervisningen.  

 



Baggrund 

Kvalificering til sundhedspædagogisk værdiafklaring 
 

Undersøgelser af værdispørgsmål i 
sundhedspædagogisk regi 

Værdiers betydning i sundhedsarbejdet 

Vilkår der kvalificerer en professionel didaktisk 
værdiafklaring 

Afdækning af kompetencer, der forudsættes 
for at kunne arbejde værdiafklaret  



Blik for værdikonflikter og værdiafklaring 

 

Forskningsspørgsmål:  

 Hvordan kan man få øje på værdier og 

værdikonflikter som effekter af bestemte 

diskurser og pædagogiske forestillinger? 

 Hvad er refleksiv værdiafklaring?  



Sociale systemer (Luhmann, 2000)  

 

• Samfundet består af sociale systemer som er skabt af 

kommunikation 

• Hvert socialt system har en uddifferentieret funktion og 

en værdikode, ”som kommunikationen lander på” 

• Sundhed er ikke et socialt system, men et tema i 

forskellige sociale systemer 

• Hvorfor der kan identificeres forskellige 

sundhedsdiskurser med forskellige systemreferencer 
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Forskellige dagsordener på spil!  

 

Systemteoretisk set: 

• Det politiske system (magt) 

• Det økonomiske system (penge) 

• Det moralske system (person) 

• Sygdomsbehandling (sygdom) 

• Det sociale hjælpesystem (hjælp) 

• Det pædagogiske system (læring) 
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Sociale systemer 
Politisk 

system 

Økonomisk 

system 

Moralsk 

System 
Sygdomsbehandling 

Pædagogisk 

system  

Sundhedsdiskurs 

 

Styring 

Organisering 

Kvalitetssikring 

Evidens  

  

 

Rådighed 

Forsigtighed  

Knaphedshåndtering Ansvarlighed 

Personlig handling 

Valgfrihed  

Adfærdsmodificering  

Forebyggelse 

Behandling  

Formidling 

Undervisning 

Kompetenceudvikling  

Medie  Magt  Penge  Person Krop Livsløb  

Værdikode +/- styring  +/- midler Agtelse/foragt +/- syg +/- livskvalitet   

 

 

Sundhedsdiskurser 
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Værdisammenstød  

 

• Sundhedspolitiske mål vs. sundhedspædagogiske mål 
• Risikoadfærd/individualiserende perspektiv vs. involvering og 

beslutningstagning 

• Sundhedskontrol vs. læring 

 

• Økonomiske rationaler vs. pædagogiske rationaler 

 

• Moralske vurderinger vs. sygdomsbehandlingsmæssige 

 

• Rask (+)/syg (-)  vs.  syg (+)/død (-) 
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Ex. fra Regeringens Sundhedspakke (2009) 

”Der skal tage særligt hensyn til børn og unge samt til 
ressourcesvage grupper, der har behov for en hjælpende 
hånd for at kunne tage vare på egen sundhed og træffe 
sunde valg” 

 

”Mindre ressourcestærke grupper har generelt tendens til 
en mere risikobetonet adfærd end resten af 
befolkningen og rammes oftere af langvarig sygdom og 
for tidlig død. Regeringen vil satse markant på den 
forebyggende indsats overfor disse grupper, bandt andet 
ved at begrænse misbrug af håndkøbsmedicin og 
dæmme op for brug af håndkøbsmedicin til 
selvmordsforsøg…”  



Grundlæggende antagelse 

 

• Viden og værdier kan ikke simpelt overføres fra ét 

menneske til et andet eller fra én kontekst til en anden 

 

• Sundhed kan ikke simpelt overføres fra professionelle til 

det enkelte menneske eller en målgruppe – eller fra én 

kontekst til en anden 

 



Værdier - hvorfor?  

 

 Et sundt liv handler ikke kun om et godt helbred eller 
om en bestemt livsstil med bestemte vaner - det handler 
også om at leve et godt liv 

 Et godt liv kan kun bestemmes af mennesket selv og er 
afhængig af de værdier, det har 

derfor må vi spørge: hvilke værdier? 

 

 Desuden er al sundhedspædagogik og sundhedspolitik 
båret af intentioner, der er begrundet i værdier 

 Og et hvert valg af viden og metode, enhver begrundelse 
’lander på’ værdier 





Luhmanns værdibegreb 

 

Tre betydninger (Luhmann, 2000)  

 

I. En værdi er en præference 
 Markering af en forskel mellem plus og minus, hvor plussiden 

foretrækkes frem for minussiden  

 

II. Værdier er generaliserede vurderinger 

 

III. Værdier udgør funktionsspecifikke koder (fikserede) 



Er sundhed et værdibegreb?  

 
• Sundhed er en værdi, når: 

• sundhed kommunikeres som noget, der er 
bedre end det noget andet (ikke sundhed) 

• sundhed kommunikeres som noget, man 
foretrækker 

 

• Sundhed er for mange noget værdifuldt – vel at 
mærke, hvis sundhed kommunikeres i en form – 
som noget, man kan tilslutte sig!  

 



Refleksiv værdiafklaring  

 

• At kunne skelne mellem: 
• Egne værdier og 

professionelle værdier 
• Egne værdier og den andens 

(omverdens) værdier 
• Egne værdier i den andens 

øjne (alter ego) 

 

 



Værditypologi  

 

Psykiske systemer 

 Individuelle værdier 

 Tilhører bevidstheden  

 Er derfor koblet til 

følelser, tanker, håb og 

drømme 

 

 

Sociale systemer 

 Kommunikerede værdier 

 Sociokulturelle 

kontekster og normer  

 Professionelle/faglige 

koblet til:  

• Roller 

• Holdninger  

• Teorier og metoder 

 



Værdiafklaring i praksis 

Individuelle 
værdier vs 

Personlige 
værdier 

Andres 
værdier vs 

Egne 
værdier 

Roller og 
funktioner 

Faglighed 
og viden 
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Sundhedsbegreber i værdioptik  

 

 

I. Bredt og positivt sundhedsbegreb  

II. Biomedicinsk sundhedsbegreb  

III. Et åndeligt sundhedsbegreb  

IV. Et etnisk (Inuit) sundhedsbegreb   



Positivt: WHO (1947) 

 

• ”Sundhed er et dynamisk 

stadium af fysisk, psykisk 

og socialt velvære og ikke 

kun fravær af sygdom og 

svaghed” 

• To dimensioner: 

• Det gode liv 

• Det sygdomsfrie liv 



Bredt: WHO’s Ottawa Charter (1986)  

 

• Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, 
hvor de lærer, arbejder, leger og elsker 

 

• ved at yde omsorg for andre 

 

• ved at tage beslutninger og ansvar for sine levevilkår 

 

• ved at sikre, at det samfund man lever i, skaber 
betingelser, som giver mulighed for at opnå sundhed 



Typiske pædagogiske tilgange 

• Deltagerorientering (empowerment, sundhedsfremme, 

resurser, mentalt ejerskab, meningsfuldhed mv.)   

• Fællesskaber (community approach, grupper, viden- og 

erfaringsdeling, sociale aktiviteter) 

• Demokratisk dannelse (aktiv involvering, med-

beslutningstagning, deltagelse i målsætningsarbejde) 

• Settingperpektiv (læringsmiljø, ‘whole school approach’, 

multikomponentindsat, forskellige aktører) 

• Handleorientering (‘hands on’-aktiviteter, praktiske 

gøremål, handleerfaringer)   
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II. Biomedicinsk sundhedsbegreb  

 

 Sundhed er et godt 

helbred 

 Sundhed er at være rask 

og frisk 

 Risiko- og 

sygdomsorientering 

 Effekttænkning 

 Sundhed kobles til 

kroppen eller det mentale  

 

 

Karen Wistoft November 2013 



Individualiserende adfærdsperspektiv  

 Sundhed 

 forbindes med det enkelte 

menneskets livsstil og 

risikoadfærd 

 er noget det enkelte 

menneske kan motiveres 

til at tage ansvar for 

 er noget der mere eller 

mindre frit kan vælges  
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III. Åndelig sundhed 

 

• Søge det ikke-absolutte 

• Erkendelse af at mennesket ikke skal vide alt  

”Den primære grund til sygdom, svaghed og depression 
er menneskets oplevelse af at være separeret fra den 
åndelige energi” (William James, 1902)  

• Leve et liv i balance og reagere på kroppens signaler 

• Følge sine drifter på en afbalanceret måde 

• Tage ansvar for fx familie, arbejde, miljø 

• Hvile i sig selv, have sindsro, tage hensyn til andre 

• Acceptere begrænsninger og egen magtesløshed – det er 
løsningen = åndelig sundhed  



IV. Inuit (etnisk) sundhedsbegreb  

 

 

• At være menneske 

• At tingene er på rette 

plads 

• Sundhed er i naturen  

• Det gælder om at finde 

sin plads i naturens 

orden… 





Værdiafklaringskompetencer 

 

a) Have blik for patientens indsigt, værdier og 
opfattelse af at sin sygdom og det at leve et godt liv 

b) Kunne afklare egen faglighed (viden og værdier) 

c) Kunne afklare individuelle og kollegiale værdier 

d) Kunne kvalificere patientes idéer og lade dem indgå i 
såvel målsætningsarbejde som konkrete 
gøremål/aktiviteter 

e) Kunne gennemføre pædagogiske aktiviteter og 
løbende justere (evaluere) mål, indhold og form 

f) Ville udvikle egen evne til at bryde med normer, 
vante arbejdsgange og på forhånd vedtagne 
sandheder!  
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Refleksiv værdiafklaret sundhedspædagogik  
 

 Deltager- og handleorienterede principper, hvor man i 

dialog med målgruppen sikrer, at de involveres og lærer 

at handle på et kvalificeret grundlag. 

 

 Værdirefleksionen tvinger én til at forholde sig til, hvad 

det vil sige at skabe rammer for deltagelse, refleksion og 

handling. 
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Refleksiv værdiafklaringskompetence 

 

En evne til at iagttage forskellen mellem egne 

og andres værdier 

 

En evne at iagttage forskellen mellem sin egen 

og andres måde at iagttage værdier på 

 

En evne til smidigt at kunne skifte blik 

•Refleksiv dannelse (Thyssen i Wistoft, 2009: 185)  
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Positionen ’iagttagelse af anden orden’ 

 

 

• At man kan se en sag fra flere sider 

 

• At man kan tage hensyn til andres hensyn 

 

• Ikke kun en evne til at iagttage, men en evne til at 

kunne, hvordan andres iagttagelser er forskellige fra ens 

egne.   
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Grupper: egen undervisningspraksis? 

 

• Fokuser på en patient 

undervisningssituation 

• Indkreds værdier 

• Fremlæg dem for 

hinanden max 15 min. 

hver 

• Giv hinanden 

feedback! 


