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Kort om projektet
Denne rapport omhandler en evaluering af det sundhedspædagogiske udviklingspro-
jekt ”Sund Mund til Byens Børn. Etniske minoriteter”. Projektet har til formål at ud-
ligne forskelle i børn og unges tandsundhed i Københavns Kommune med særligt 
fokus på udsatte byområder med mange familier med svære livsbetingelser og for de 
flestes vedkommende en anden etnisk baggrund end dansk. Projektet er flerårigt og 
initieret af Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune, som også har 
varetaget projektstyring og -ledelse samt stået i spidsen for et omfattende sundhedspæ-
dagogisk udviklingsforløb.

Projektet skal ses i forlængelse af resultater af en undersøgelse foretaget i 2008, der kort-
lægger tandsundhed blandt københavnske børn og unge1. Formålet med undersøgelsen 
var at beskrive forekomsten af caries (huller i tænderne, fyldninger samt tænder, der var 
trukket ud pga. caries) samt at undersøge fordelingen af disse i relation til forskelle i et-
nicitet. Resultaterne er beskrevet i rapporten ”Tandsundhed hos børn og unge med for-
skellig etnisk baggrund i Københavns Kommune”2. På baggrund af data fra i alt 12.706 
børn og unge viste undersøgelsen, at der blandt 5- og 7-årige børn var næsten fire gange 
så stor carieserfaring hos børn med ikke-dansk baggrund som hos børn med dansk bag-
grund. Den samme tendens sås blandt 12- og 15-årige. Den forebyggende indsats over 
for denne gruppe syntes således ikke at have været tilstrækkelig god. I forlængelse heraf 
opstod et behov for at revidere den eksisterende forebyggelse. I denne forbindelse blev 
der udarbejdet en handleplan for, hvordan Børne- og Ungdomstandplejen i højere grad 
kunne støtte især børn og unge med en anden etnisk baggrund end dansk i at opnå en 
bedre tandsundhed3. Der skulle især rettes fokus på sundhedspædagogisk kompetence-
udvikling og efteruddannelse af medarbejdere i tandplejen, så niveauet for kulturelt re-
flekteret dialog og professionel indsigt blev forbedret. Og der skulle i højere grad satses 
på tværfagligt samarbejde især med sundhedsplejersker, involvering og fælles initiativer 
i forhold til disse børn og unges tandsundhed. Endelig skulle tandklinikkernes tilbud 
udvides, så de også omhandlede tidlig kontakt med klinikbesøg fra 1-årsalderen, hyp-
pigere kontakt med småbørnsfamilierne samt undervisning og sundhedsfremmende 
aktiviteter på skolerne. Såvel cariesundersøgelsen som handleplanen4 danner baggrund 
for udviklingsprojektet ”Sund Mund til Byen Børn – etniske minoriteter”, som denne 
rapport formidler evalueringen af.

1 Gennemført af Københavns Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje i samarbejde med Institut for 
Samfundsodontologi på Københavns Universitet og med økonomisk støtte fra 

 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Christensen, 2008.
2 Christensen og Sundby, 2008
3  Christensen og Sundby, 2008
4 Jacobsen & Sundby, 2008

Baggrund
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Projektet blev igangsat i maj 2010 med ansættelse af tre projekttandplejere til udvikling 
og gennemførsel af følgende sundhedspædagogiske indsatsområder: a) tidlig indsats 
på tre tandklinikker, som har byens heldagsskoler5 tilkoblet med indkaldelse af 1-årige 
børn og deres forældre, b) sundhedspædagogiske aktiviteter med børn og unge på byens 
tre heldagsskoler, c) undervisning på de samme skoler og i de tilhørende lokalområder 
og d) intensiveret, struktureret forebyggende indsats på de tre udvalgte klinikker. Pro-
jektets primære målgruppe er skolebørn og småbørn og deres familier, som er tilknyttet 
de pågældendes skolers tandklinikker. Den sekundære målgruppe er klinikkernes med-
arbejdere: tandplejere, klinikassistenter og tandlæger, samt deres samarbejdspartnere, 
det vil sige lærere og sundhedsplejersker på de fire heldagsskoler. 

Medarbejderne på de involverede tandklinikker og de centralt placerede medarbejdere 
i Børne- og Ungdomstandplejen har deltaget i specialdesignede kurser og seminarer og 
er dermed blevet uddannet i blandt andet kulturforståelse, anerkendende samtaler og 
sundhedspædagogik i praksis. Sideløbende har der været en møderække på klinikkerne, 
hvor der blev introduceret til etniske minoriteters sundhed og tandsundhed i Danmark, 
undervist i forskellige kulturforståelser, arbejdet med divergerende sundhedsopfattelser 
og diskuteret udfordringer i mødet med etniske minoritetsfamilier samt løsningsori-
enterede initiativer. Ydermere indgik der øvelser om etniske minoriteters opfattelser af 
sygdomsrisici, herunder forskellige sfærer som sundhed kan forstås i forhold til6.  Alt 
i alt en kompetenceudvidende indsats som gør op med den måde, man i Børne- og 
Ungdomstandplejen i Københavns Kommune hidtil har arbejdet med forebyggelse på. 

Herudover har de involverede medarbejdere arbejdet med SMTTE-modellen som pæ-
dagogisk værktøj (S = sammenhænge, forudsætninger, baggrunde, M = pædagogiske 
mål, T = tiltag, T = tegn på succes eller fiasko og E = evaluering). Især blev der på 
kursusdage arbejdet med sammenhænge, pædagogiske mål og tiltag. Konkret har det 
blandt andet betydet, at metodeudviklingen og arbejdet med planlægningen af ind-
satsen på heldagsskolerne er sket under hensynstagen til eksisterende forskelligheder 
og de løbende udarbejdede evalueringsrapporter af undervisningsforløbene bygger på 
SMTTE-modellen.

Projektets formål
Formålet med projektet ”Sund Mund til Byens Børn. Etniske minoriteter” er at fremme 
tandsundheden i familier og på udvalgte heldagsskoler ved at styrke forældres, børns 
og unges beslutnings- og handlekompetencer i forhold til tandsundhed. Hensigten er 
for det første at bidrage til at give forældre til småbørn viden om, hvad det vil sige at 
passe på deres børns tænder (eksempelvis om brug af sutteflaske og om, hvor tidligt 
og hyppigt man bør starte med tandbørstning), samt at skabe motivation og udvikle 
de nødvendige kompetencer for, at der sker en hensigtsmæssig tandpleje i familiernes 
hverdag. Dette vel at mærke under hensyn til og anderkendelse af de særegne betin-
gelser, forudsætninger og ressourcer, som den enkelte familie har. For det andet skal 
projektet udvikle nye kreative undervisningsmetoder til brug i skoleklasser, der har til 
hensigt at udvide skolebørnenes og de unges viden, skabe motivation og rum for de-
res kompetenceudvikling, der positivt ændrer deres handlemønstre (eksempelvis grun-
digere tandbørstning og mindre slik og sodavand) og således samlet set bidrager til 

5 Klostervængets skole, Tingbjerg skole, Guldberg skole og daværende Hillerødgades skole.
6  Krasnik et al., 2006
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fremme af deres tandsundhed og forebyggelse af caries og syreskader. Det er et mål at få 
skolebørnene til selv aktivt at tage stilling til de ting, der skader deres tænder samt tage 
et medansvar for deres tandsundhed.

Med projektet har Børne- og Ungdomstandplejen forsøgt sig med nye tiltag og løs-
ningsmodeller, der skal reducere den markante ulighed i tandsundhed blandt byens 
børn. Indsatsen sker i tråd med den centrale udfordring, som udgør konklusionen på 
rapporten ”Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Køben-
havns Kommune”: 

 ”Der er brug for dels i højere grad at målrette og tilpasse de eksisterende tilbud til børn, 
unge og deres forældre dels at udvikle nye initiativer målrettet til de etniske grupper og 
helst i samarbejde med de etniske minoriteter og andre ressourcepersoner.” 7

Målsætningen for projektet består i, at der: 
• sættes fokus på tandsundheds- og ulighedsproblematikken. Målet er at øge viden og 

forståelse for de særlige kulturelle forskelle der har betydning for tandsundheden, 
formidlingen, sundhedspædagogikken og den almindelige tilrettelæggelse af tand-
plejetilbuddet

• skabes opmærksomhed om vigtigheden af god tandpleje og brug af forebyggelse. 
Dels i boligområder, i institutioner og skoler – såvel de kommunale som de private. 
Dels i et intensiveret samarbejde med relevante aktører – ikke mindst forældrene og 
i særdeleshed mødrene.

• sættes ind med konkrete initiativer i forhold til såvel de mindste børn – småbørnene 
som til de større børn – skolebørnene.

• samarbejdes med sundhedsplejersker og andre samarbejdspartnere.
• sikres tidlig kontakt – med indkald fra 1 år, hvor der – med udgangspunkt i den en-

kelte families situation – vejledes om gode tandplejevaner og faktorer af betydning 
for opretholdelse af en god tandsundhed

• sikres hyppig og fortsat kontakt – for alle børn og unge i risiko for dårlig tandsund-
hed

• udvikles pædagogiske metoder og initiativer for skolebørn
• samarbejdes på heldagsskolerne med dialog og undervisning om tandsundhed, her-

under vigtigheden af tandbørstning m.m. 
• bruges af etniske sundhedsformidlere til planlægning og formidling og tandplejens 

medarbejdere til fluorbehandlinger, formidling og anden undervisning på skolerne, 
i sundhedscentre og i forældregrupper.

Tilgangen har således form af en multikomponent indsats8 i forhold til de ovenfor skit-
serede udfordringer. Denne multikomponente indsats, som projektledelsen har valgt, 
har i nogle henseender båret frugt og skabt vigtige, positive erfaringer i møderne med 
skolebørn, småbørn og forældre. I andre sammenhænge har de mangesidede tiltag i 
udviklingsarbejdet skabt udfordringer. Projektets valg af indsatsområder er i nogen 
grad bestemt ud fra et – især i opstartsfasen – tæt samarbejde med de involverede tand-
klinikker. Inden vi præsenterer disse, skal vi kort kaste blikket på nogle internationale 
studier med relevans i forhold til dette felt.

7 Christensen, 2008 s. 27
8 Hausen H, Seppa L, Poutanen R, Niinimaa A, Lahti S, Kärkkäinen S, Pietilä (2007)



SIDE 6 - VIRKNINGSEVALUERING 

Andre studier på området
Der findes ikke mange danske eller internationale videnskabelige undersøgelser af 
sundhedspædagogisk kompetenceudvikling og tandsundhed blandt børn og unge med 
etnisk minoritetsbaggrund. Dog har vi fundet studier, hvorfra der kan drages paralleller 
til denne evaluering af ”Sund Mund til Byens Børn”, idet de kan bibringe vigtig infor-
mation om, hvilke effekter vi kan forvente os af ”Sund Mund til Byens Børn”. 

Et studie er en svensk undersøgelse af effekten af tidligt forebyggende indsatser med 
henblik på at forbedre småbørns tandsundhed (1-6-årige).9  Dette studie af 167 børn 
(samt en kontrolgruppe på 125 børn) har i overbevisende grad påvist, at gode resulta-
ter kan opnås ved en tidlig forebyggende indsats. Undersøgelsen peger desuden på, at 
præventive tandsundhedsindsatser er økonomisk rentable for et velfærdssamfund med 
offentlig tandplejeservice for børn og unge. 

Et andet studie er ligeledes svensk og gennemført i et multikulturelt område i Malmø10. 
Her har forskerne undersøgt og dokumenteret effekten af en tidlig forebyggende ind-
sats i tandplejen, hvor man instruerer forældre til 2-årige børn i tandpleje, i brug af flu-
ortandpasta og fluortabletter og fulgt op med hyppige indkald (hver 3. måned i starten 
- senere to gange årligt). Forskerne har fulgt 804 børns tandsundhed og fandt, at mens 
der i interventionsgruppen var 37 % cariesfri børn efter et år, så var der i kontrolgrup-
pen 15 % cariesfri børn. Efter 3 år var forekomsten af caries fortsat væsentligt lavere i 
interventionsgruppen (5.4 flade) end i kontrolgruppen (6.9 flade). Yderligere var der i 
interventionsgruppen færre børn der snackede mellem måltiderne og fik sukkerholdige 
drikke, og flere der fik børstet tænder dagligt. 

Et canadisk studie fokuserer på effekten af klasserumsundervisning og aktiviteter for 
grupper af såkaldte ’højrisiko-børn’ i 5-6-års alderen (’Grade One Students’). Det-
te studie har påvist, at de deltagende skolebørn har opnået markant øget viden om 
tandsundhed gennem undervisningen. Effekten forstærkes, når klasserumsundervis-
ningen kombineres med gruppesessioner11. 

Flere finske studier viser, at der blandt cariesaktive 11 – 12-årige børn er en cariesre-
ducerende effekt ved at anvende en flerstrenget forebyggelse med rådgivningssessioner 
med fokus på at anvende børns egne ressourcer fra hverdagslivet sammen med tand-
børstning og brug af fluorpræparater, og at det betaler sig at have et kontinuert forløb 
frem for en kort intervention12.

De ovenstående studier omhandler ikke specielt børn og unge med svære livsbetingel-
ser eller etnisk minoritetsbaggrund. Projektet i Børne- og Ungdomstandplejen i Kø-
benhavns Kommune er tilsyneladende unikt videnskabeligt set, idet det både søger at 
imødekomme den markante ulighed i tandsundhed, tager udgangspunkt i børn og 
unge i familier med svære livsbetingelser og/eller etnisk minoritetsbaggrund samt fo-
kuserer på sundhedspædagogisk kompetenceudvikling blandt de medarbejdere i tand-
plejen, der beskæftiger sig med forebyggelse og sundhedsfremme relateret til denne 
målgruppe i hverdagen. 

Evalueringen her fremskriver således ny viden om muligheder, vilkår og udfordringer, 
som kan bidrage til den eksisterende evidens på området. 

9 Wendt et al., 2001
10 Wennhall I et al.,2005
11 Hawkins et al., 2000
12 Hausen H et al., 2007; Tolvanen M et al., 2009 og 2010
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Styregruppen har bestået (ultimo 2012) af souschefen i Børne- og Ungdomstandplejen 
samt af to distriktstandlæger. Styregruppen har haft ansvaret for projektets gennemfør-
sel, og har sikret fremdriften og taget stilling til eventuelle ændringer undervejs.

Projektudviklingsgruppen13 har bestået af en AC-fuldmægtig, af en koordinerende 
tandplejer og af tre projekttandplejere. Udviklingsgruppen har for det første haft koor-
dinerende og faciliterende opgaver i forhold til udvikling og praktisk udførelse af kon-
krete indsatser. Gruppen har understøttet og koordineret projekttandplejernes arbejde 
gennem motivation, uddelegering af undervisnings- og arbejdsopgaver, opfølgninger 
og feedback. For det andet har gruppen indsamlet information og arbejdsmaterialer 
som dokumentation til brug i evalueringen.

Projektgruppen har bestået af klinikledere og projekttandplejere. Kliniklederne har haft 
det daglige ansvar for projektet og sikret, at ressourcerne blev anvendt bedst muligt. 
Projekttandplejerne har ført projektets aftalte initiativer ud i praksis og har arbejdet 
pædagogisk, opsøgende og udviklende. 

Projekttandplejernes opgaver og pædagogiske kompetencer
Projekttandplejerne har haft til huse centralt, det vil sige haft kontorer sammen og delt 
hverdag med de udviklende og koordinerende personer. De har haft mange opgaver i 
projektet, som har stillet tilsvarende krav til en mangesidet kompetenceprofil. Variatio-
nen af arbejdsopgaver har været for omfattende til, at vi kan nævne dem alle her. De 
spænder fra klinisk undersøgelse og opfølgning af de 1-årige børn, fluorbehandling og 
andet klinisk arbejde til gennemførsel af nye pædagogiske aktiviteter og dokumenta-

13 Dette navn anvendes i projektet. Fremadrettet omtaler vi denne gruppe ”udviklingsgruppen”. 

Projektudviklingsgruppe
Projektgruppe
(klinikledere og 

projekttandplejere)

Styregruppe

Involverede 
skoler

Øvrige involverede 
miljøer

Involverede klinikker
(Guldberg, Lundehus og 

Tingbjerg)

Projektets styring 
og ledelse
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tion, udvikling og justering af undervisningsmateriale. Ydermere har tandplejerne suve-
rænt stået for gennemførelse af undervisning på heldagsskoler, tanddage, motionsdage 
og tandbørsteworkshops ligesom de har samarbejdet med sundhedsplejersker og andre 
herunder skole- og institutionsledere. De har foretaget hjemmebesøg, mødrebesøg, 
planlægning af formidling for særlige grupper herunder oplæg i lokale sundhedshuse 
og på caféer og de har været tovholdere og rådgivere for klinikassistenterne på de in-
volverede tandklinikker. Alt sammen en stor mundfuld set i lyset af deres uddannel-
sesmæssige baggrund og sparsomme projekterfaring. Vi vender tilbage til, hvorvidt det 
er lykkedes for projekttandplejerne at løse de mange forskellige opgaver i forhold til 
egne og projektsamarbejdspartnernes, børnenes, forældrenes og ikke mindst skolernes 
(lærernes) forventninger. 

Som antydet, kræver det – udover at kunne planlægge og strukturere alle disse opgaver 
– nogle særlige kompetencer at udfylde rollen som projekttandplejer i projektet ”Sund 
Mund til Byens Børn. Etniske minoriteter”. Af de væsentligste kompetencer, som op-
gaverne fordrer, kan nævnes: 
• Kommunikativ kompetence på kollegialt plan og i relation til forældre af anden 

etnisk baggrund end dansk ofte med begrænsede danskkundskaber og divergerende 
kulturel baggrund, dvs. en kulturel- og værdifølsom kommunikativ kompetence

• Pædagogisk kompetence herunder undervisningskompetence, når børn på heldags-
skolerne på Nørrebro skal undervises i tandsundhed med en involverende og læ-
rende tilgang, samt didaktisk kompetence i udviklingen af en handlingsorienteret 
undervisning 

• Relationskompetence hvor man er i stand til at indgå i ’ægte’ og åbne relationer med 
børn og forældre og dermed optræde tillidsskabende og oprigtigt

• Faglig kompetence som vedrører, at man ved noget om tandsundhed (faktaviden) 
og om sundhedsfremme, forebyggelse og sundhedspædagogik i relation hertil. 
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Formålet med evalueringen er:
I. At undersøge, hvordan udviklingsprojektets forskellige indsatser giver mening for 

den primære målgruppe, der består af skoleelever og forældre i småbørnsfamilier
II. At undersøge, hvilke kompetencer det implicerer for de professionelle, dvs. tandple-

jere, klinikassistenter, tandlæger og lærere at arbejde pædagogisk med tandsundhed 
i relation til denne målgruppe.

Det er endvidere målet at undersøge, hvorvidt projektet resulterer i ”Handleplan for 
udligning af forskelle i tandsundheds” ønskede effekter, hvad angår positiv tilslutning 
(deltagelse), reduktion af caries og udligning af markante forskelle i tandsundhed mel-
lem børn og familier med etnisk dansk baggrund og børn og familier med anden etnisk 
baggrund end dansk.14 

Evalueringen undersøger:
• Hvad er konkret blevet ændret? 
 •   Hvordan er de intenderede tiltag konkret blevet udmøntet i praksis?

• Hvad har skolebørnene fået ud af projektarbejdet?
 •   Hvordan vurderer skolebørnene selv deres udbytte?
 •   Hvordan vurderer skolebørnenes lærere børnenes udbytte? 
 •   Hvad er klinikmedarbejdernes indtryk af skolebørnenes udbytte? 

• Hvad har forældre til småbørn fået ud af projektarbejdet?
 •   Hvordan vurderer de selv deres udbytte?
 •   Hvad er klinikmedarbejdernes indtryk af forældrenes udbytte?

• Hvilke nye udfordringer for det involverede klinikpersonale medfører projektarbej-
det?

14 Jacobsen & Sundby, 2008

Rapportens formål 
og fokus
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Evalueringens metode og data
Evalueringen beror på en kilde- /dokumentanalyse samt på kvalitative data, der er ind-
samlet gennem interview og observationer af undervisning og anden sundhedspædago-
gisk praksis på de implicerede heldagsskoler:
• Interviews med forældre, elever, klinikmedarbejdere, lærere og projektmedarbejdere
• Observationsstudier primært af aktiviteter på skolerne og undervisning i klasserne
• Kvantitative opgørelser over deltageraktivitet m.m.

Kildeanalysen bygger på et omfattende dokumentationsmateriale indsamlet af projek-
tets kernemedarbejdere gennem tre år. Følgende indgår i dette datamateriale:
• Skriftligt materiale med mål, tegn, justeringer udarbejdet efter SMTTE modellen 

af projekttandplejerne før og efter gennemførslen af aktiviteterne på klinikkerne, 
lokalområderne, sundhedscentrene og skolerne

• Anden skriftlig dokumentation i form af logbøger med udviklingsprojektets proces-
ser og historik samt undervisningsrapporter, der løbende er dokumenteret af pro-
jektmedarbejdere

• Udsagn fra een fælles projektdag d. 21.3.2012 fra deltagerne, som udgjorde næsten 
alle, som på det tidspunkt arbejdede med ”Sund Mund til Byens Børn. Etniske mi-
noriter”.

Patienter - eller skolebørn, elever og forældre til småbørn?
Målgruppen inden for tandplejen omtales traditionelt patienter. Dette er en 
betegnelse der går igen hos klinikledere, klinikassistenter og øvrige medar-
bejdere, og som henviser til, at patienter er nogle, der skal behandles. Inden 
for pædagogikken tænker man imidlertid denne gruppe som nogle, der skal 
lære noget. Derfor finder vi det formålstjenligt at benævne målgruppen sko-
lebørn, elever, forældre til småbørn eller tilsvarende. Disse betegnelser er gen-
nemgående i rapporten. Undtaget er dog citater, hvor betegnelsen patienter 
optræder.

(Kliniske) klinikassistenter
Velvidende at der i praksis skelnes mellem klinikassistenter og kliniske klinik-
assistenter (som har en særlig efteruddannelse), anvender vi ved citater, af 
hensyn til læsbarheden, betegnelsen klinikassistenter for begge stillingska-
tegorier.
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Primære informationer:

Elever
Fire elever, Klostervænget Skole, 4. kl.
To elever, Klostervænget Skole, 5.kl.
Seks elever, Hillerødgades Skole, 4 kl. 
Fire elever, Hillerødgades Skole, 5 kl.
Tre elever, Tingbjerg Skole, 5. kl.

Lærere
Fire lærere på Hillerødgades Skole, 0, 4, 5 og 6. kl.
Lærer, Klostervænget Skole 5 kl.
Lærer, Tingbjerg Skole, 5 kl. 
Lærer, Tingbjerg Skole, 0. kl. 
Lærer, Klostervængets Skole, 4. kl. 

Undervisning
Rådmandsgades Skole, 4.kl.

Forældre til småbørn
Mor til fire børn på 2, 4, 6 og 8 år, Guldberg
Mor til barn på 2 år, Guldberg
Mor, til seks børn, Tingbjerg
Mor, til to børn, Tingbjerg

Klinikpersonale
Tre kliniske klinikassistenter, Lundehus
Tre kliniske klinikassistenter, Guldberg
To kliniske klinikassistenter og en tandlæge, Tingbjerg 
Klinikleder, Lundehus
Klinikleder, Tingbjerg 
Klinikledere, Guldberg
Tidligere klinikleder, Guldberg

Projektansatte
Projektleder
Tre projekttandplejere
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Med denne evaluering belyses først og fremmest, i hvilket omfang projektet ”Sund 
Mund til Byens Børn. Etniske minoriteter” har medført a) mere viden, b) udvikling 
af kompetencer og c) ændringer i handling hos den primære målgruppe, henholdsvis 
skolebørn og forældre til småbørn. 

Med mere viden forstås, at de deltagende skolebørn og forældrene qua projektets ind-
sats har opnået ny indsigt i forhold til tandsundhed, og at denne indsigt kan bidrage til 
at fremme børnenes tandsundhed. Det er ikke nødvendigvis en avanceret eller kompli-
ceret indsigt, der er tale om. Det kan fx være viden om, at et stort indtag af sukker eller 
syreholdige drikke og manglende tandhygiejne medfører risiko for dårligt tandkød og 
huller i tænderne. 

Med udvikling af kompetencer menes, at eleverne, udover at vide at tandbørstning er 
vigtigt, også er i stand til selv at børste tænder på en hensigtsmæssig måde. Fx børste 
i cirkler og børste halvt på tandkødet. Der er primært tale om nogle færdigheder, som 
børnenes opøver, sekundært at de kan forholde sig til disse færdigheder og bruge dem 
forskellige steder (i klassen, derhjemme, på lejrskoleopholdet osv.) og i forskellige sam-
menhænge (selv, sammen med tandplejeren, kammeraterne, lærerne) og være i stand til 
også at vise forældrene, hvordan man gør. 

Ændrede handlinger henviser eksempelvis til, at eleverne ikke blot ved, at meget slik 
og sodavand er dårligt for tænderne og at tandbørstning er vigtigt, samt at de er i stand 
til at børste tænder på den rigtige måde, men at de også handler derefter. Det vil ek-
sempelvis sige, at de som følge af undervisningen eller samtalerne med tandplejere og 
klinikassistenter også børster deres tænder hyppigere og bedre, og rent faktisk spiser 
mindre slik og drikker mindre sodavand, end de gjorde før. På den måde hænger de 
ændrede handlinger sammen med børnenes hverdag i og uden for skolen. 

Elevernes viden, kompetencer og vaner
Gennem interviews med skolebørn og deres lærere har vi undersøgt, hvilke tegn der 
findes på, at børnene, efter at have deltaget i projektets undervisningstilbud, har tileg-
net sig viden og kompetencer, samt hvor vidt de har ændret deres daglige vaner mht. 
tandbørstning og det, de spiser og drikker. Det er i læsningen af dette afsnit væsentligt 
at være opmærksom på, at andelen af børn og familier med svære livsbetingelser er 
relativ stor på de involverede skoler. Dette gælder ikke mindst de større skolebørn. En 
klinikleder giver et bud på, hvorfor disse grupper er så forholdsvis store på helddag-
skolerne, og hvordan det – set ud fra hendes perspektiv – kan blive et selvforstærkende 
negativt læringsvilkår:

Effekter af projektet
- i et pædagogisk perspektiv
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 ”De mest ressourcestærke flytter børnene på privatskoler. Og det gør de typisk i tredje 
klasse. Og så har vi den tunge ende tilbage her, og det er også derfor, vi har så meget 
caries, som vi har her. Men i indskolingen vil forældrene gerne have børnene her, hvor 
de lige kan trille dem herover, hvor her ikke er så langt til. Der går de ikke så meget op 
i, hvor meget børnene lige lærer. I de små klasser bliver man heller ikke så involveret i 
kriminalitet, men folk vil gerne have deres børn ud, inden de kommer i de større klasser. 
Det er i hvert fald det, de siger. Det er ressourcesvagere familier, hvor det kræver en ekstra 
indsats, at få dem til at ændre adfærd.” (klinikleder)

Eleverne ”er med på” undervisningen
Først og fremmest er det en forudsætning for et godt læringsudbytte, at eleverne har 
lyst til undervisningen, og at de deltager aktivt i denne. En lærer i 0. klasse fortæller om 
stort engagement i tandsundhedsundervisningen blandt de yngste elever: 

 ”Jeg synes, at det har været rigtig, rigtig godt. Det har nok været så godt, fordi de er med 
på det, at når Bibi og Tanzila (henholdsvis projekttandplejer og klinikassistent) kommer, 
så handler det om tænder. De (eleverne) glæder sig til det. At de skal børste tænder og 
snakken med tandplejerne. Små og store problemer omkring tænder er blevet løst på en 
god måde.” (lærer 0. klasse)

Men det er ikke kun de yngste skoleelever, der har koblet sig positivt til undervisnin-
gen. Alle de skolebørn og lærere, vi har talt med, bidrager til et klart billede af, at børn, 
som har deltaget i projektet, har fået mere viden og nye kompetencer. Eksempelvis er 
mange af eleverne i stand til detaljeret at fortælle om de forsøg og aktiviteter, de har væ-
ret med til, og om det projekttandplejerne har fortalt dem om i undervisningen. Når de 
for eksempel beskriver et forsøg, hvor de har skulle placere ’sukkerknalder’ svarende til 
mad- og drikkevarers sukkerindhold, husker eleverne tydeligt forholdet. De kan således 
efterfølgende gøre rede for forholdet mellem forskellige madvarers og drikkevarers suk-
kerindhold, samt hvor meget sukker hver ting indeholder. Og når de bliver bedt om at 
fortælle om, hvorfor tænderne tager skade af syre og sukker, falder det dem ikke svært. 
Deres paratviden er stor. De ved en masse om plus/minus sukker og syre, tænder og 
konsekvenser af at få for meget af det ene eller det andet sukker- eller syreholdige. En 
lærer i fjerde klasse fortæller bekræftende:

 Faktaviden i forhold til deres tænder tror jeg i hvert fald, at de store børn har fået. Det 
kan være svært at huske det, når man står med en pose slik eller en flaske sodavand, at 
tænke på antal sukkerknalder, men jeg tror, at mange af børnene har fået noget faktavi-
den. (lærer 4. klasse)

Det er tydeligt, at eleverne er i stand til at gengive undervisningens indhold detaljeret 
og de husker imponerende meget af det, projekttandplejerne har fortalt og vist i un-
dervisningen. Her er blot nogle eksempler på de mange udsagn, som i interview med 
eleverne bekræfter deres videnudbytte:

 ”Når man fx drikker cola, så er det bedst, at man drikker lidt vand bagefter. Man skal 
skylle munden, så det ikke ætser tænderne.” ”

 Og der er grader for, hvor meget sundt og ikke sundt det er. Det tal der er mindst, det er 
ikke så godt. Fx cola det er 3,35 og det er ikke så godt for tænderne. Men det der er over 
fem, det er godt for tænderne.” 
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 ”Man skal børste halvdelen på tandkødet og halvdelen på tanden.” 
 ”Ja og børste i cirkler” ”

 ”Og den bagerste tand først.” 
 
 ”Så så vi, hvor meget sukker der var i slik og æbler og rugbrød. Så skulle vi gætte, hvor 

meget der var. Og så skulle vi sætte dem sådan at der var 24 i cola og 16 i chokolade.” 

 ”Vi blev faktisk overraskede. For eksempel over at der var to sukkerknalder i æbler.” 

 ”Og emaljen, den bliver blødere og blødere, for hver gang vi spiser noget usundt og drik-
ker noget usundt. ”Og nogle spiser meget slik, og de børster aldrig tænder, og så bliver 
deres tænder mindre og mindre og mindre på grund af det der syre, det spreder sig. Det 
spiser tænderne, kan man sige. Så er der sådan et hvidt lag ovenpå tænderne. Hvis man 
tager en negl, så det der hvide lag, det indeholder flere millioner af bakterier.” (drenge 
og piger i 4. og 5. klasse)

En lærer forklarer, at udviklingen i elevernes viden jo sker løbende, og at man som læ-
rer måske nok fornemmer denne, men idet man dagligt omgås børnene, får man ikke 
sikkerhed for og konkret indsigt i, hvor store fremskridtene er.  Nogle gange fremstår 
børnenes nye viden dog særlig tydelig, og der er situationer, hvor dette især gør sig gæl-
dende. For det første får lærerne øje på elevernes udvikling, når der kommer nye elever 
i klassen. Lærere beskriver, hvordan de ”gamle” skolebørn i høj grad hjælper de nytil-
komne, som langt fra har samme viden om og forståelse af betydningen af tandpleje:

 ”Jeg oplevede det tydeligt ved, at når der kommer nye børn i klassen, så har de jo et helt 
andet forhold til tænder og tandbørstning. Og så kunne mine (elever) jo stå der, og sige 
at sådan skal du og sådan og sådan.” (lærer 5. klasse)

 Denne situation oplever eleverne også selv:

 ”Da jeg kom ind i tredje klasse, der var det lidt mærkeligt, at skulle børste tænder i 
skolen. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg vidste heller ikke, at vi skulle passe så meget på 
tænderne. Der troede jeg, at det med at børste tænder, det gjorde man bare for sjov.” (pige 
5. klasse)

For det andet bliver udviklingen tydelig for lærerne i de situationer, hvor en af projekt-
tandplejerne afslutter et undervisningsforløb ved at stille eleverne en række spørgsmål 
til tænder og tandsundhed. En lærer for 5. klasse beskriver hendes oplevelse af denne 
aktivitet: 

 ”Der blev jeg sgu da stolt af, at de vidste så meget om det, og at så kunne det godt være, 
at de ikke kunne huske det rigtige ord men altså, så kunne hun hjælpe dem lidt med 
fagordene. De tror jo stadigvæk at det er ’fluer’ i navneord flertal. Det synes jeg jo er sødt, 
at vi stadigvæk skal forklare dem det. Men det er jo lige meget. Det giver dem stadigvæk 
en bevidsthed om det. Det synes jeg er fedt. At de rent faktisk var meget med i det, hun 
spurgte dem om.” (lærer 5. klasse)

Der er dog enkelte undtagelser, hvor undervisningen, ifølge læreren, tilsyneladende 
”ikke har været den anvendte tid værd”. Når dette er tilfældet, skyldes det hverken un-
dervisningens indhold, tandplejerens undervisningskompetencer, elevernes aktivitets-
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niveau eller deres interesse i undervisningen. Det skyldes særlige omstændigheder og 
vanskelige rammevilkår, såsom at elevsammensætningen i den konkrete klasse har gjort 
det vanskeligt at udføre en undervisning, som skaber rammer for, at eleverne opnår et 
tilfredsstillende læringsudbytte. En lærer siger således: 

 ”Det var rigtig godt, fordi de havde mange jordnære aktiviteter, som sagde børnene noget. 
Og børnene var super aktive alle sammen. De var glade, også da de skulle børste tænder 
på hinanden. Det var nogle fine aktiviteter, de havde valgt ud, men hos os kan man ikke 
sige, at udbyttet var særligt stort, i forhold til den tid, de brugte på det.” (lærer 4. klasse)

Det bør understreges, at ovenstående udsagn hører til undtagelsen, og at lærerne i langt 
de fleste tilfælde udtrykker, at eleverne har opnået markant større viden om tænder og 
tandsundhed ved at deltage. En åbenlys effekt er, at der ydermere er mange eksempler 
på, at eleverne ændrer holdning til deres egne tænder. En klinikassistent fortæller, hvor-
dan en samtale med en dreng i 8. klasse førte til, at han begyndte at gå op i, at hans 
tænder blev børstet: 

 ”Der er en dreng i 8. klasse, som er smart i tøjet og det hele, men som ikke har børstet 
tænder i flere uger, og som har plak i mange farver. Jeg spurgte ham, hvad han ville sige, 
hvis han så en pige, der selvom pigen hun så godt ud og det hele, som havde de tænder, 
han havde, hvad ville han synes? Så ville han ikke synes, at hun var lækker. Hvis hun 
åbnede munden, og hun havde de der, så ad. Og så sagde jeg hvad med dig? Hvis du 
skal ud at møde en pige - vil du ikke gøre noget ved det? Nu ser du jo smart ud i tøjet og 
sådan nogle ting. Og så da han så det, så sagde han ad, de er grønne og gule. Dem vil jeg 
have væk! Han var virkelig sådan. Og så dagen efter, så hentede jeg ham igen. Jeg sagde, 
at han stadig skulle huske at børste sine tænder. Og det har bare virket. Lige siden har 
han bare været så fin. Det var bare lige det der med, at hvis han så en pige, der havde de 
der tænder, det skulle han bare ikke have. Og så sagde han også på et tidspunkt, at det 
bløder ikke mere nu. Han blev rigtig glad og gav mig hånden.” (klinikassistent)

Den daglige tandbørstning i skolen – et mål i projektet
I de små klasser har tandbørstningen i skolen, i de fleste tilfælde, foregået jævnligt. En 
lærer i 0. klasse beskriver tandbørstningen som noget både socialt, men også som afsæt 
for efterfølgende samtaler om tandsundhed: 

 ”[…] tre og tre har de så været ude at børste tænder, og det har fungeret fantastisk godt. 
Så vidt det har været muligt, gør vi det to til tre gange om ugen. Og det er efterhånden 
blevet fast.  Så står de på hver tand og tæller til ti. Nogle gange må vi skynde på dem, for 
så tager det lang tid. Men det bliver også noget socialt og en hyggeform. Jeg synes også, at 
det er en del af undervisningen at vi så snakker om det. Vi kommer også til at snakke om, 
hvad der er sukker i, og hvad der er sundt og usundt. Så jeg synes, at det er rigtig rigtig 
godt. Jeg har været rigtig glad for det. Også at vi har aftalt fra gang til gang hvornår de 
kommer næste gang. Men det er også noget, vi har haft et tæt samarbejde fra start af, 
fordi jeg har været indstillet på det her.” (lærer 0. klasse)

Selvom en målsætning med projektet ”Sund Mund til Byens Børn – etniske minori-
teter” er daglig tandbørstning i klasserne, sker dette sjældent i praksis. En lærer til 4. 
klasse beskriver, hvordan klassens sammensætning af urolige elever har gjort, at det ikke 
er lykkedes at skaffe ressourcer nok til at fastholde en daglig tandbørstning i klassen: 
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 ”Vi har også i en periode forsøgt at gøre det, som Bibi har anbefalet, at børste tænder med 
dem et par gange om ugen, så vidt det har kunnet lade sig gøre, men sammensætningen 
i netop den klasse, de er meget livlige, lad mig sige det sådan, og det gør, at vi skal være 
mindst to, når de børster tænder. Det er så ressourcekrævende, at vi gjorde det et par uger, 
og så kunne det ikke lade sig gøre mere. Men vi prøvede i et par uger en gang om dagen. 
Vi sendte dem ud fire fem ad gangen og så stod der en udenfor og fortalte dem, hvordan 
de skulle gøre.” (lærer 4. klasse)

Det er almindeligt, at eleverne, også i de yngre klasser, selv står for tandbørstningen 
derhjemme. Det viser sig, at eleverne typisk selv står for tandbørstningen fra de er seks 
år. Mange står for tandbørstningen tidligere. Dette bekræfter behovet for flere initiati-
ver, som ”Sund Mund til Byens Børn” allerede har som indsatsområder. Dels et behov 
for at inddrage forældrene med henblik på, at de tager ansvar for tandbørstningen, 
indtil børnene er gamle nok til selv at påtage sig dette ansvar, og dels et behov, for at 
eleverne tidligt opnår den viden og de færdigheder, der skal til, for at de selv kan børste 
deres tænder tilstrækkeligt kompetent. En lærer beskriver, hvordan hun oplever foræl-
dreansvaret:

 ”Hun (tandplejeren) spurgte, hvor mange der børstede tænder selv. Det gjorde de jo alle 
sammen. De troede, at det kunne de sagtens klare selv. […] Det var jo chokerende. Det 
får man jo at vide, når man går til tandlæge med sit lille barn, så det har de måske ikke 
været.” (lærer 5. klasse)

Denne lærer har tilsyneladende en noget anden opfattelse af, i hvilken alder børnene 
selv kan tage ansvaret for deres tandbørstning, end man har i tandplejen – et eksempel 
på, at der tænkes ét i skolen og noget andet i tandplejen. Alligevel børster børnene, 
ifølge dem selv, ikke tænder dagligt i skolen. Årsagen skyldes ikke primært deres egen 
manglende interesse, men i højere grad, at læreren nedprioriterer tandbørstningen til 
fordel for fagligt indhold i undervisningen. Interviews med elever fra 4. og 5. klasse 
viser, at de er fuldt bevidste om denne nedprioritering:

 ”Børster I tænder i skolen? (interviewer)

 ”Det plejede vi at gøre” (pige)

 ”Er I holdt op med det?” (interviewer)

  ”Jo for vores lærer hun synes bare, at det er spild af tid. Hun tænker bare på at lære 
dansk.” (dreng)

 ”Man må ikke engang gå på toilettet.” (dreng)

Generelt børstes der hyppigere tænder i skolen i de små klasser. Når eleverne kom-
mer i fjerde og femte klasse, er det kun sjældent, at de børster tænder i skolen. Det er 
ikke nødvendigvis et problem for dem, som formår at få børstet tænder tilstrækkeligt 
hjemme. En pige i 4. klasse fortæller:

 ”En eller to gange om ugen børster vi tænder i klassen. Det er ikke noget, vi gør ligeså tit, 
som vi har gjort. Det er forskelligt. I fjerde klasse får vi mere undervisning nu, og så har 
vi ikke så meget tid til at få børstet tænder her.” (pige)

 ”Hvad siger I til det? Er det okay?” (interviewer)
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 ”Ja det er okay, for nu børster vi tænder derhjemme jo” (pige)

Selvom pigen her ikke længere oplever et behov for tandbørstning i skolen, kan det 
meget vel tænkes, at andre ville have gavn af, at denne aktivitet blev opretholdt. Når 
der spørges ind til, hvor vidt eleverne kunne tænke sig at børste tænder i skolen en gang 
om dagen, svarer alle entusiastisk, at det vil de virkelig gerne.

På trods af elevernes motivation for daglig tandbørstning i skolen, er målsætningen 
herom, også ifølge lærerne, kun blevet delvist opfyldt og det kun i de små klasser i 
projektopstarten. En lærer beskriver, hvilke konkrete årsager der har været til, at den 
daglige tandbørstning stoppede fra 3. til 4. klassetrin:

  ”Da vi startede det op, blev det slavisk fulgt op med, at der blev børstet tænder. Der 
syntes jeg også, at det var vigtigt at få sparket godt i gang. Men det skete nu engang bare, 
at det blev sværere. Vi fik et andet team af voksne og der skete en masse ting. Men for-
delen var, at i 3. klasse der havde vi en pædagog, som bare også syntes, at det var skide 
spændende. Og vi fik det arrangeret sådan, at det kunne ligeså godt være pædagogen, der 
børstede tænder med dem. Eller jeg børstede tænder med dem, når hun sad og læste med 
nogle. Så vi fik faktisk indarbejdet det, så de fik børstet tænder dagligt 3. klasse ud. Som 
et projekt. Så startede de i fjerde, og hele lærerteamet blev nyt. Vi forsøgte at børste tænder, 
men det blev ikke hver dag. Det gjorde det ikke. Vi holdt det ved lige, men det blev ikke 
hver dag.” (lærer 5. klasse)

Citatet viser tydeligt, at underviserens engagement er vigtigt. Generelt er lærerne i den 
danske folkeskole pressede ikke mindst af krav om mere undervisning, højere faglighed 
mv., og på baggrund af vores undersøgelse står det klart, at de måske ikke er de bed-
ste til at gennemføre tandbørstning og deltage aktivt i teams omkring tandsundhed. 
Som det fremgår af citatet overfor, er det opgaver, som pædagogerne kan være bedre 
rustede til. Vi foreslår således, at skolens pædagoger, om muligt, i højere grad inddra-
ges og gøres medansvarlige for de sundhedspædagogiske aktiviteter omkring elevernes 
tandsundhed. 

Forældreansvar og barnets (med)ansvar for egen tandsundhed
Selvom tandbørstningen i de yngste klasser anses for at være en ’voksenopgave’, er 
det ifølge lærerne også nødvendigt at være realistisk i forhold til nogle af familier-
nes livsbetingelser og som følge heraf begrænsede ressourcer. Lærernes erfaringer med 
undervisningen i ”Sund Mund til Byens Børn” tyder på, at det er muligt at fremme 
tandsundheden ved, at børnene bliver bevidstgjorte om, at de kan tage et medansvar 
for deres egne tænder:

 ”Set fra et voksenperspektiv det synes jeg jo i sig selv, at det er en succes, at man får itale-
sat i det hele taget hygiejne, tænder og anden form for mental hygiejne i forhold til vores 
børn. Altså jeg synes jo ellers ikke, at der er ret meget, der kan chokere mig mere, men 
når de sådan sidder og indrømmer, at der går dage uden, at de får børstet tænder, så var 
både jeg og tandplejeren jo pænt i chok ikke. Det er jo det, der er så grimt, og det taler 
vi jo taler rigtig meget om her, at det er i virkeligheden jo en voksenopgave, og det er vi 
udmærket godt klar over. Men hvis vi kan få dem bevidstgjort om, at det kan de selv tage 
et vist ansvar for, og det var noget, jeg havde for øje, og det var mit succeskriterium, det 
var da i den grad, at de så små begynder at tage ikke ansvar men medansvar for deres 
egne tænder, og det synes jeg jo i sig selv er en succes, at vi har fået dem til.” (lærer 5. 
klasse)
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Fokus på forældrenes rolle og ansvar er dog ikke opgivet: 

 ”Du skal have forældrene med inde over. Det er da et ønske, at forældrene tager over der, 
hvor vi slipper og projektet slutter.” (lærer 5. klasse)

Mange lærere, især på de større klassetrin, finder dog andre måder at appellere til ele-
verne på. Flere lærere inddrager opmærksomhed på prisen (på længere sigt), hvis man 
ikke passer på sine tænder, og bruger således et fremtidigt økonomisk incitament som 
redskab til at motivere dem til bedre tandpleje:

 ”Jeg har snakket med børnene om den økonomiske side af det. Om nogle år er det ikke 
gratis mere. Der skal I bruge formuer på det. Også for at skubbe til, hvis de bedre kan 
forstå den side af det.” (lærer 5. klasse)

 ”Børnene lytter, når de hører, hvor meget det koster at gå til tandlæge. Så begynder de at 
tænke på, at det godt kan være, at de skal passe lidt på.” (lærer 5. kl.)

Interviewene med eleverne tyder dog på, at selvom langt de fleste børn har fået en god 
forståelse af, at det er vigtigt at have en god tandsundhed, har nogle af dem stadig en 
noget unuanceret forståelse. Således siger to elever fra 5 klasse: 

 ”Hvorfor skal man børste tænder? Tandlægerne ordner det bare.” (pige)

 ”Man skal bare tage til tandlægen dagen før, man bliver atten, og så ordner de bare det 
hele.” (dreng)

Elevernes værdier
Flere børn giver udtryk for, at de godt selv vil være tandlæger! - hvilket kan være tegn på 
stor interesse for den ”mission” og det arbejde, de iagttager. De konkrete aktiviteter har 
især deres interesse for ’erhvervet’, eksempelvis et forsøg på en ’tanddag’, hvor børnene 
trak tænder ud på lammekæber, arbejdede med udstyr fra klinikken og fandt huller i 
tænder. Mange af eleverne har herefter givet udtryk for, at de rent faktisk godt kunne 
tænke sig selv at blive tandlæger engang.
 
For alle interviewede elever er det vigtigt med ”pæne tænder”. Som oftest betyder det 
hvide, ikke gule eller sorte tænder. For de fleste er det også vigtigere, end at der ikke er 
huller. Det er tilsyneladende mest pigerne, der tænker sådan. Ingen af de interviewede 
børn har dog givet udtryk for, at det er lige meget, to af pigerne siger eksempelvis: 

 ”Jeg tænker, at det er flottest, når tænderne er hvide. Det er flottest for ansigtet. Hvis nu 
dine tænder er grimme og gule, så er det flovt at grine.” (pige 4. klasse) 

 ”Ja når man har et godt tandsmil. Når man smiler med tænderne, så gør det også et godt 
indtryk på dem, der ser på mig. Om det er en flittig dreng eller pige eller en grim dreng 
og en uartig pige.” (pige 5. klasse)

Under et forudgående interview kommer det frem, at en drengs far har sorte tænder. 
Drengen bliver drillet af de andre børn, også under interviewet, og vi har svært ved at 
standse det.

En lærer i fjerde klasse har en tilsvarende oplevelse af, at pæne tænder er det vigtigste 
for eleverne:
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 ”Det at have grimme tænder – for eksempel sorte eller gule – kan godt give anledning 
til mobning. Det er ikke sjovt for en elev. Hvorimod det for eksempel at have huller er 
anderledes. Det kan mellem de seje drenge godt lidt være sådan, jeg har så mange huller, 
hvor mange har du?” (lærer 4. klasse)

En anden lærer beskriver, hvordan udviklingen i børns ”brug af bøjler” er et eksempel 
på, at der er stigende opmærksomhed på den kosmetiske værdi af god tandsundhed set 
fra hendes synsvinkel. Hun siger:

 ”Jeg har også lagt mærke til, at der er flere, der kommer og snakker om bøjler. De vil have 
bøjler. Der synes jeg, at i gamle dage, der var det kun, hvis det var absolut nødvendigt for 
tandstillingen. I dag er det også kosmetisk. Det skal se pænt ud ikke?” (lærer 5. klasse) 

At eleverne kender til eksempler på dårligt tandhygiejne, er tilsyneladende med til at 
gøre dem mere bevidste om, at det er vigtigt at passe på sine tænder. En lærer forklarer 
det sådan:

 ”Men børnene er også meget bevidste om, at der er forældre, som ikke er ret gamle, måske 
første i 30’erne, og som har deres tænder liggende i vand. De er blevet mere bevidste om 
at passe på tænderne.” (lærer 4. klasse)

Det er vigtigt at have øje for, at det, især for børn på mellemtrinnet og i udskolingen, 
ikke er alting, som er lige ’hipt’. Effekten af ”Sund Mund til Byens Børn”-aktiviteterne 
på skolerne står og falder i denne henseende med børnenes sociale tilhørsforhold, dvs. 
deres roller og positioneringsmuligheder: Hvis det ikke er socialt legitimt for dem at 
handle fornuftigt i forhold til tandpleje, hjælper deres nye viden om tænder og tand-
pleje ikke, i hvert fald ikke blandt kammeraterne. Der er dog håb om, at den gode re-
lation til tandplejerne, som etableres i undervisningen på skolerne, muligvis kan skabe 
forbilleder for nogle børn, som måske også kan ændre på det syn de har, og de ting de 
gør, i forhold til at passe på deres tænder.

Eleverne efterspørger selv tandbørstning
Især i forbindelse med lejrskoleture, hvor lærerne er sammen med eleverne ’24/7’ be-
mærker lærerne holdnings- og vaneændringer i relation til tandsundhed. En lærer for-
tæller om en tur, hvor det blev tydeligt for hende, at mange af eleverne var stolte af 
deres tandbørster og gik op i farver, måder at børste på og hvilken tandpasta, de brugte:

 ”De rendte rundt stolte og talte om hvilken tandbørste og tandpasta de havde. Sådan 
har det jo aldrig været før. Man må om noget sige, at de har fået fokus på det.” (lærer 5. 
klasse)

En anden lærer udtaler sig (uafhængigt af dette) tilsvarende om en positiv ændring i 
elevernes vaner:

 ”Nu har vi haft fire overnatninger med 4. klasse, og i forhold til at vi taler vaner, så hu-
sker de alle sammen at børste tænder, uden at vi siger det. Når vi siger, at nu gør vi klar 
til at gå i seng, så tager de selv tandbørsten. Projektet har helt sikkert haft en betydning 
for det.” (lærer 4. klasse)
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Der findes adskillige eksempler på, at eleverne selv efterspørger tandbørstning, når læ-
rerne fraprioriterer dette, og at de finder det nødvendigt. En lærer fortæller:

 ”Altså jeg hører dem ikke sådan gå og snakke om tænder, ligesom den film man så i går, 
men jeg har oplevet en periode da vi gik fra 3. til 4., hvor de selv sagde ’hey hvad sker 
der med det tandbørstning? Skal vi ikke børste tænder mere?’ Der synes jeg, at det er lidt 
skønt, at ungerne selv spurgte til det.” (lærer 5. klasse)

Langt de fleste børn oplever, at de er blevet bedre til at børste deres tænder, og mange 
børn er også stolte af dette. En lærer mener, at eleverne har fået en større forståelse af, 
at det har konsekvenser, hvis man ikke passer på sine tænder:

 ”De har også fået mere fokus på det, de er jo ikke så vilde med at sidde i tandlægestolen, 
og så den forbindelse mellem, at jeg passer på min mund, og jeg skal sidde i tandlægesto-
len, og når jeg kommer hjem med den seddel, hvor meget der står på den. Jeg tror, at der 
er draget en forbindelse der.” (lærer 5. klasse)

Netop at børnene i højere grad bliver i stand til at se sammenhænge mellem tandpleje 
(herunder behandling på klinik) og tandsundhed, bidrager til at øge deres bevidsthed 
om egne tænder og tandsundhed.

Elevernes bevidsthed om tandsundhed
Når vi har spurgt til, hvor meget tandsundhed fylder i elevernes bevidsthed efter tand-
plejens undervisning, og hvor vidt det er noget, de taler med hinanden om, er der delte 
meninger. Dog mener de fleste lærere, at eleverne er blevet mere bevidste om deres 
tandsundhed. En lærer i 0. klasse vurderer, at effekten af projekttandplejernes under-
visning også på dette punkt er stor:

 ”Jeg synes bestemt også hos de små (at de har fået mere viden). Og de snakker også meget 
om det. At de børster hjemme. De har fået nogle vaner ind. Og det er jeg helt sikker på, 
at de har fået gennem det her. De snakker også om hvilke farver, deres tandbørster har. 
Hvor vi før kunne konstatere, at børnene ikke børstede tænder.” (lærer 0. klasse)

En anden lærer påpeger, at selvom det ikke så ofte udtrykkes eksplicit så ligger det med 
tandsundheden alligevel og ’ulmer’ i elevers bevidsthed. Tilsvarende forklarer en anden 
lærer, at der qua projektet er sket en øget bevidstgørelse af tænder og tandsundhed: 

”Nogle af eleverne har jo haft den der idé, at gud, jeg har dem (red.: tænderne) ikke for 
evigt. De risikerer faktisk at falde ud. Jeg tror, at de er blevet bevidstgjorte om, at man 
ikke bare lige får ordnet tænderne, og at det er meget fedt at have sine egne tænder, også 
når man bliver voksen.” (lærer 5. klasse) 

Ovenfor beskrevne bevidstgørelse af tænder og tandsundhed udgør et grundlag for, at 
eleverne i det hele taget har fokus på og lyst til at ændre vaner. Følgende afsnit belyser, 
hvor vidt dette faktisk sker.
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Ændrede vaner hos eleverne
Som beskrevet i evalueringens introducerende del, er det ikke nok, at eleverne opnår 
relevant viden om og kompetencer i forhold til tandpleje og tandsundhed. Den erhver-
vede viden og de opnåede kompetencer må også føre til sundhedsfremmende handlin-
ger, hvis projektet skal være en succes. Det er eksempelvis ikke sundhedsfremmende at 
vide en masse om sukker og syres påvirkning på tandemaljen, hvis man ikke samtidig 
ændrer kost- eller tandbørstevaner. Tilsvarende gavner det ikke væsentligt at være i 
stand til at børste tænder på den rigtige måde, hvis man ikke børster dagligt. Som en 
klinikleder kort udtrykker det: 

 ”Det helt vigtige, det er jo der, hvor vi får fat i dem, hvor de selv skal ændre adfærd.” 
(klinikleder)

Hvor eleverne klart tilkendegiver, at projektets tandsundhedsundervisning har givet 
dem betydeligt mere viden om og kompetencer i forhold til deres egen tandsundhed, 
fremstår billedet af en positivt ændret tandsundhed mere tvetydigt.

Som man kunne forvente, er ikke alle skolebørn holdt op med at spise slik og drikke 
sodavand. En dreng i fjerde klasse afslører, at han endnu ikke har opnået en nuanceret 
forståelse af (tand)sundhed: 

 ”Hvis du bare børster tænder, så kan du også blive ved med at spise rigtig meget slik.” 
(dreng)

 ”Er man så sund, hvis man børster tænder rigtig meget og spiser rigtig meget slik?” (in-
terviewer)

 ”Så får man beskidte tænder, men så bliver de rene igen. Så kan man bruge det til at spise 
mere slik.” (dreng)

Lærerne bekræfter dette billede, men påpeger samtidig, at det ikke bør tolkes som et 
udtryk for, at undervisningen ikke har været en succes: 

 ”Ja ja og så har man jo stadigvæk ham der, som spiser slik hver dag og som indrømmer 
det. Men forskellen er jo nok, fra tidligere og til nu, at han børster tænder hver dag. Og 
det gjorde han ikke før. Og det synes jeg, det har da været guld værd.” (lærer 5. klasse)

 ”Jeg er bange for, at den alder de har, der går det ind, og så går det ud igen. De tænker 
ikke så meget over det. Det kan være, at det rammer nogle. Men jeg har på fornem-
melsen, at de stadig er ligeså glade for sodavand og Mars-barer […] ”De havde meget 
usunde kostvaner i forvejen. Og det er svært at forandre på en uge. Men information har 
de i hvert fald fået. Og lidt viden om tænder, hvordan de skades og så videre.” (lærer 4. 
klasse)

Som vi har beskrevet, har børnene lært meget i den forstand, at de har opnået mere 
viden og nye kompetencer, qua de indsatser ”Sund Mund til Byen Børn. Etniske mi-
noriteter” har iværksat. Effekten er desværre ikke ligeså markant, når vi undersøger, 
hvor vidt de har ændret deres vaner. En lærer fortæller i overensstemmelse med de to 
ovenstående citater, at netop børnenes vaner med hensyn til indtag af slik er noget, 
projektet ikke har formået at ændre betydeligt på: 
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 ”En af de ting, som Bibi (projekttandplejer) har snakket med børnene om, er, at de skal 
passe på ikke at spise for meget slik. Det synes jeg desværre ikke har haft den helt store 
effekt. De spiser slik i lange baner, og det, tror jeg, er en af de helt store syndere.” (lærer 
4. klasse)

Således savnes initiativer, som effektivt hjælper børnene til at opnå sundere kostvaner. 
Sådanne initiativer kan med fordel etableres i samarbejde med sundhedsplejersker som 
allerede er tilknyttet skolerne og for nogle skolebørns vedkommende måske med di-
ætister.

Tandbørstning hjemme på rette vej?
To lærere forklarer, at børnene har ændret holdninger i forhold til deres relation til 
tandlægerne, og at de børster tænder mere end før. Dog stadig ikke tilstrækkeligt: 

 ”De tager det til sig. Og der er nogle stykker, som havde frygteligt dårlige tænder, da de 
var mindre. De skulle nærmest lægges i fuld narkose, da de skulle derhen, af angst for, 
hvad der skulle ske. Det sker ikke mere. Det er også mit indtryk, at de børster tænder, 
selvom det nok ikke er to gange om dagen.” (lærer 5. klasse)

 ”Hvis man før havde en elev, som gik to dage helt ude at børste tænder, så synes jeg stadig, 
at det er en succes, at han nu børster tænder hver aften. Men jeg er stadig usikker på, om 
de med så mange projekter og med ting, de ikke lige bliver mindet om hver dag, så er 
jeg usikker på, om de er kommet ind i en rytme, hvor de børster tænder både morgen og 
aften. Fordi jeg oplevede det, da vi var på en interimistisk lejrskole, og der prøvede vi at 
prioritere det igen. Og der kunne jeg godt mærke, at morgentandbørstningen, der var der 
måske højest fem, hvor det var et ritual, som de kendte i forvejen. Men det var jo stadig 
interessant. For der var jo ingen, som gjorde det før.” (lærer 5. klasse)  

Det er, ifølge den ene af lærerne, nødvendigt at følge op på tandsundhedsundervisnin-
gen, hvis de sundhedsfremmende forandringer blandt eleverne skal vare ved: 

 ”Hvem der end har været her (af projekttandplejere) har jo gjort det skide godt. Men 
når projekter slutter, og man ikke bliver mindet om det hver dag, så gør man det jo ikke 
(ændrer adfærd). Hvis ikke man holder det ved lige og bliver mindet om det hele tiden. 
Vi er gået så vidt som til at have det som punkt på forældremødet, at ’hey husk nu lige 
det her projekt’.” (lærer 5. klasse)  

En anden problematik ligger i overførslen mellem hjem og skole. Flere af de inter-
viewede piger giver udtryk for, at de fortæller deres forældre, hvad de har lært om 
tandsundhed, mens det tilsyneladende ikke i så høj grad gør sig gældende for drengene 
vedkommende. For eksempel siger en dreng:

 ”Jeg har ikke talt med mine forældre om det. Men min lillesøster fortæller om det der-
hjemme.” (dreng 5. klasse)

I alt har knap halvdelen af de elever, vi har talt med, talt med deres forældre om un-
dervisningen i tandsundhed. Projektet og skolerne tager i nogen grad højde for dette 
ved, at der i flere tilfælde arrangeres forældremøder, hvor også forældrene lærer om 
eksempelvis tandbørstning. 
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Moraliseren, og demokratiske dannelsesidealer
Enkelte lærere har dog fundet projektets ”moraliserende” tilgang nedværdigende og 
taler således ”på forældrenes vegne”. Det kan forklares med, at skolens demokratiske 
dannelsesidealer kolliderer med den form for ekspertviden, som kommer til udtryk 
gennem tandplejeundervisningen når den vel at mærke er formynderisk og moralise-
rende. Eksempelvis i et tilfælde hvor en lærer selv udtrykker: 

 ”Det var absolut ikke tiltænkt, at det skulle have været en løftet pegefinger” (lærer 0. 
klasse). 

Dette er imidlertid ikke noget, de interviewede forældre genkender som værende pro-
blematisk. De er først og fremmest glade og taknemmelige for den hjælp, som de til-
bydes. Der er tale om en form for værdisammenstød mellem skole og tandpleje, hvor 
nogle lærere oplever morale og formynderi som modstykke til skolens demokratiske 
dannelsesidealer. Dette værdi- og dannelsessammenstød er ikke enestående. Det op-
træder i mange sammenhænge, når sundhedsvæsenet møder skolen og omvendt. Vi 
anbefaler, at man drøfter og afklarer såvel den viden og de værdier, man hver især træk-
ker på, og dermed får gjort mål, visioner og projektets reelle muligheder klare. Vi anbe-
faler endvidere, at det ikke kun er de lærere, der deltager aktivt i gennemførslen i deres 
klasser, der er vidende om projektets grundidé og formål, men at hele lærerkollegiet 
involveres i en fælles drøftelse af værdier, normer og forandringspotentialer på skolen. 

Undervisningen på skolerne
Projekttandplejernes undervisning på skolerne er planlagt af dem selv. De har opstillet 
en række sundhedspædagogiske mål for hvert af de forskellige programmer på de for-
skellige klassetrin. Undervisningen udvikles løbende. Programmerne fremlægges ikke 
enkeltvis i denne evaluering, da effekten af dem er kontekstafhængig og stærkt situa-
tionelt afvigende fra den ene undervisningsgang, klasse og skole til den anden. I stedet 
evalueres undervisningen i sin helhed, hvilket sker dels på baggrund af de rapporter, 
som underviserne har skrevet efter hver undervisning, dels på baggrund af observatio-
ner af undervisning samt interviews med projekttandplejerne (underviserne), lærere og 
skolebørn. De af projekttandplejerne udarbejdede rapporter er formuleret over samme 
grundskellet, men er forskellige fra hinanden. 

Følgende udgør eksempler på, hvad der efter undervisningen rapporteres af projekt-
tandplejerne:
• Undervisningens formål
• Konkrete tiltag
• Oplysninger om dato, skolen, klassen, antal elever, lærere og øvrige deltagere 
• Medbragte og anvendte materialer

Herudover indgår en beskrivelse af besøget: 
• Hvordan gik det? 
• Hvordan var stemningen? 
• Var eleverne aktive og deltagende? 
• Stillede børnene relevante spørgsmål, som tyder på ny viden? 
• Kom børnene med deres egne historier? 
• Er der tegn på forbrug af tandpasta/brug af tandbørster (i klassen)? 
• Kender børnene tandbørsterutinen i klassen? 
• Hvordan er lærerens opbakning? 
• Er der feedback fra lærere forældre eller andre? 
• Har underviseren ideer til, hvad der kan gøres bedre? 
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I rapporterne er det klart (og ærligt) beskrevet, hvordan undervisningen er forløbet, 
også når noget ikke er gået som forventet. 

Følgende syv punkter fremhæver de vigtigste omstændigheder omkring og effekter af 
undervisningen:
1 Eleverne er interesserede og motiverede i undervisningen. De lytter ofte opmærk-

somt, sammenlignet med den almindelige, øvrige undervisning, og børnene har 
først og fremmest mange spørgsmål, som de er meget ivrige efter at stille. Det store 
engagement er et tegn på ægte interesse (og en indre motivation), og øger givetvis 
elevernes læringsudbytte af undervisningen, herunder deres tilegnelse af viden og 
kompetencer. En lærers udsagn om undervisningen beskriver elevernes engagement:

 ”Eleverne havde meget hånden oppe. De havde mange spørgsmål og de stillede spørgsmål 
til eleverne og hvis hun ikke havde spørgsmål så havde eleverne hånden oppe alligevel, 
fordi de var kommet i tanker om et eller andet. Og de fik lov til at sige det, de ville. De 
var nysgerrige.” (lærer 4. klasse)

2 Underviserne (projekttandplejerne) er gode til at udnytte elevernes interesse, ved at 
lade eleverne spørge til emner, som børnene har personlig interesse i. Det vil sige, at 
børnene får lov til og mulighed for at koble den nye viden til deres egen livsverden 
og interesse her-og-nu. Underviserne viser en fin forståelse for at vende tilbage på 
sporet og dermed i rimelig grad holde sig inden for undervisningens planlagte, fag-
lige indhold. Balancen kritiseres dog af nogle lærere, som mener, at projekttandple-
jerne lader eleverne tage for meget styring af indholdet, men det er vores vurdering, 
at denne vanskelige balance varetages forbilledligt af projekttandplejerne, idet en 
børneorienteret (frem for indholds- og lærerfokuseret) tilgang, der giver plads til, at 
undervisningen ind imellem bygger på eleverne livsverdner, er i overensstemmelse 
med de pædagogiske idealer som projekt ”Sund Mund til Byens Børn” beror på.

3 Underviserne (projekttandplejerne) føler sig generelt særligt udfordrede i forhold til 
opgaven at (opret)holde disciplin i klassen, i det omfang det kræver, for at komme 
igennem med budskaberne. Dette er en forventelig udfordring, da opgaven også 
forekommer vanskelig for mange især nye lærere, som endda har en didaktisk ud-
dannelsesbaggrund med flere redskaber (jf. eksempelvis classroom management), 
end projekttandplejerne har. 

4 Børnene er på alle klassetrin glade for at se projekttandplejerne, som har gode relati-
onskompetencer, hvilket bidrager til, at relationerne mellem eleverne og tandplejer 
ere særdeles god. 

5 Tandbørstningen på skolerne i dette projekt foregår de fleste steder en til to gange 
ugentligt. Kun få steder foregår den dagligt.

6 Elevernes læringsudbytte er stort. De opnår især ny indsigt i tandsundhed og bliver 
også bedre til at børste tænder (selvom de små børns motorik og de fleste børns 
tandbørsteteknik kan blive bedre). 

7 Skolebørn og lærere oplever, at de fleste børns viden om tandsundhed herunder 
mundhygiejne er blevet større.

Projektets undervisning stiller, når den fungerer bedst, krav til de lærere, som er til stede 
i undervisningen (en tilstedeværelse hvor læreren ellers indtager en relativt passiv rolle). 
Klare forhåndsaftaler og forventningsafstemning tandplejen og lærerne imellem, vil gi-
vetvis kunne hjælpe projekttandplejen med de didaktiske udfordringer, hvilket i sidste 
ende vil kvalificere undervisningen og øge elevernes udbytte. Indtil nu er dette samar-
bejde sket på eksemplarisk vis med nogle lærere, men langt fra med alle. Samarbejdet 
med lærerne og forskellige lærerroller beskrives herunder. Det er desuden en fordel, at 
undervisningen foregår hos en af klassens faste lærere, som har et højt timetal i klassen, 
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og som dermed kender klassen godt. En lærer bekræfter underviserne (projekttandple-
jerne) i, at uro har haft en negativ effekt på elevernes udbytte af undervisningen:

 ”Undervisningen har kun foregået hos mig. Men timingen har været lidt uheldig, fordi 
klassen lige havde fået helt nyt lærerteam. Så det skaber en hvis uro i klassen. Så hvis hun 
var kommet senere på året, fx efter efterårsferien, så havde det været optimalt. Der var 
desværre en hel del uro derinde, så jeg synes ikke, at eleverne fik optimalt udbytte, men 
jeg synes, at undervisningen var god nok.” (lærer 4. klasse)

Ovenstående opsamling af undervisningens kendetegn og effekter siger kun lidt om, 
hvad det konkret er for nogle undervisningsmæssige tiltag, projekttandplejerne udvik-
ler og gennemfører. For at give et bedre indtryk af dette, følger her et eksempel på en 
undervisning på 4. klassetrin, som fungerer godt i praksis, og som kendetegnes ved, at 
eleverne kan huske undervisningen og dens pointer i lang tid.  

Eksempel på eksperimentel undervisning
Et eksempel på undervisningen er et forsøg med æg, som er afviklet på 4. klassetrin. 
Eleverne blev inddelt i fem grupper, som hver lagde et æg i en væske (eddike, citronsaft, 
juice, cola og vand). I løbet af den uge forsøget varer, undersøger eleverne selv, med 
hjælp fra deres lærer, hvad der sker med ægget, når det ligger i de forskellige væsker. 
Æggeskallen repræsenterer tandens emalje og børnene udfylder observationsskemaer, 
og taler med projekttandplejeren, når hun på forsøgets sidste dag kommer tilbage til 
klassen. En lærer beskriver forsøget, som noget børnene kan huske også efterfølgende: 

 ”Det der æggeprojekt det var meget spændende. Hver dag tjekkede man, hvad der skete 
med ægget og med væsken. Jeg synes, at Karima (projekttandplejer) var god til at forklare, 
hvad der skete. Hun brugte tegninger osv. og fik eleverne med. Så undervisningen, synes 
jeg, var god. En uge med æggeprojektet, hvor hun starter med et foredrag og slutter med 
et foredrag. Det var passende også for eleverne. Hver dag i mine lektioner gennemgik vi 
så, hvad der skete med ægget. I gruppearbejde. Det var mig, der var tovholder. De kan 
huske det også bagefter. Især det der skete med ægget som et billede på, hvad der sker med 
tænderne. Der var mange, der fik et stort chok – hvor meget skade, det kunne lave.” 
(lærer 4. klasse)

Vi har tidligere i rapporten refereret til resultater fra internationale studier, som peger 
på, at undervisning i mindre grupper er særligt effektivt inden for sundhedspædagogik 
og tandpleje. Dette underbygges af et citat fra en lærer: 

 ”Vi begyndte på de små grupper. Det blev bare bedre af det. Det blev mere informativt 
for børnene, og det blev mere trygt, tror jeg, for gruppen også.  I forhold til også at ind-
rømme, hvor tit de børstede tænder og sådan noget. Der var de mere lige ud af posen. Og 
undervisningen gled bedre.” (lærer 5. klasse)

Citatet er et eksempel på, at de didaktiske overvejelser over eksempelvis gruppedan-
nelse og arbejdsformer udgør en vigtig del af undervisningens planlægning og praksis. 
Det er i denne sammenhæng nødvendigt at bruge læreren som ressource. Læreren har 
ikke blot en relevant uddannelse, men kender også eleverne og relationerne i klassen 
og ved, hvilke gruppekonstellationer der virker – og hvornår de virker. Projekttand-
plejerens samarbejde med læreren er altså en vigtig del af en kvalificeret undervisning. 
Følgende afsnit beskriver dette samarbejde.  
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Samarbejdet med lærere
Følgende tre faktorer har særlig stor betydning for samarbejdet mellem projektansatte 
tandplejere og læreren i den klasse, som projekttandplejeren underviser:
1. Kommunikationen om og forventningsafstemning af lærerens rolle og bidrag
2. Samarbejdet etableres med en fast lærer, som har et højt timetal med klassen – gerne 

klasselæreren
3. Lærerengagement herunder at læreren ser et behov

Følgende beskrives de tre faktorer, hvorefter tre karakteristiske lærerroller fremhæves.  
Beskrivelsen af lærerrollerne beror på lærernes egne beskrivelser af deres samarbejde 
med projekttandplejerne. Afslutningsvis i afsnittet skitseres det gode lærersamarbejde. 
Undervejs i afsnittet eksemplificerer lærernes oplevelser af samarbejdet de fremsatte 
pointer.

Kommunikationen om lærerens rolle og bidrag
Der er store forskelle på, hvordan kommunikationen og samarbejdet mellem projekt-
tandplejeren, som planlægger og varetager undervisningen på skolerne og klassens læ-
rer foregår.  Nogle lærere er slet ikke involverede i projekttandplejernes undervisning. 
Andre har et tæt samarbejde. En lærer, som har involveret sig meget i samarbejdet, og 
hvor kommunikationen har fungeret meget tilfredsstillende, fortæller:

 ”Noget af det der fungerede for mig, det var, at tandplejeunderviseren fysisk var her så 
meget, og vi kunne sidde og snakke om, hvad er pointen i det her? Og også nogle gange 
helt ned i detaljen, hvor hun kunne vise mig nogle ting, så jeg kunne vise børnene det. 
Altså vi mødtes, når børnene ikke var her. Og det var vigtigt med den tætte kommuni-
kative kontakt, så det ikke blev sådan ej jeg kan ikke engang huske hvad hun hedder og 
hvad skal vi lave og sådan noget. Den tætte opfølgning er vigtig, så man holder kontakt 
[…] de (projekttandplejerne) har jo ligesom deres grej med, og der hvor arbejdet har lig-
get for mig, har fx været at lave et fedt skema, at laminere noget. At lave noget børnene 
kan arbejde med. Og det har jeg da også snakket med andre kolleger om. Vi bruger ikke 
den samme tid på det. Og det, tror jeg også, betyder noget for, hvad de får ud af det. Du 
kan jo ikke sætte det som et krav til læreren, at du har lamineret tyve skemaer og lavet syv 
grupper. Men det ville i hvert fald være fedt, hvis man lagde op til det.” (lærer 5. klasse)

Det kendetegner denne lærers indstilling, at hun engagerer sig i, hvordan hun kan 
støtte tandplejeren i den vanskelige undervisningsopgave. Tandplejeren har den faglige 
ekspertise, så læreren hjælper til på andre måder. Den tætte kommunikative kontakt 
gør hende i stand til at sætte ind de steder, hvor der er størst behov. Ifølge en anden 
lærer er det vigtigt for samarbejdet, at man fra projektets side viser interesse for kom-
munikationen med læreren, og fleksibilitet i forhold til samarbejdet. Desuden bør man 
understrege for læreren, at projektet er vigtigt for eleverne:

 ”Det handler også om, at man fra tandplejens side godt kan tillade sig at sige, at det 
her er et vigtigt projekt. Og så lægge op til interessen for kommunikation og frihed til at 
læreren kan vælge undervisningstidspunkter og så videre. Hvis man bare får at vide, at 
man har friheden til det, men at det her det er helt vildt godt for klassen, så har jeg også 
et indtryk af, at man hurtigt indretter sig. Hvis fleksibiliteten er der, ikke?” (lærer 5. 
klasse)
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Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at sikre en tæt kommunikativ kontakt og læreren-
gagement i samarbejdet om undervisningen. Det er også vigtigt at være opmærksom 
på, at samarbejdet etableres med de lærere, som kender eleverne godt.

Samarbejdet bør ske med en fast lærer. Gerne klasselæreren
Det er bemærkelsesværdigt, at det er uro, der set fra projekttandplejernes synsvinkel 
er hovedårsagen, når undervisningen ikke går så godt, som de kunne ønske. Ofte har 
den pågældende lærer ikke samme oplevelse af, at uroen har været problematisk. Det 
vil sige, at uro ikke opleves forstyrrende for læreren i samme grad som for tandplejeren. 
Flere erfarne lærere fortæller, at det på de skoler, der er målgruppe for projektet, er 
afgørende for undervisningens kvalitet, at læreren kender klassen godt og således ”har 
styr på klassen”. 

De fleste af de interviewede lærere er af den holdning, at projekttandplejeren kun bør 
gennemføre undervisningen, hvis klassens faste lærer er til stede: 

 ”Det er vigtigt, at det er klasselæreren, og at altså man får fat i den, der kender klassen 
bedst. Hvis du (underviseren fra ”Sund Mund til Byen Børn”) myldrer ind til en eller 
anden lille time (en time med et lavt timetal), så kan det være, at læreren slet ikke kender 
klassen særligt godt, og så kan det jo gå helt galt. Det har vi også erfaret. Hvis der var 
vikar en enkelt dag, så er det næsten bedre at udskyde undervisningen. Så det er vigtigt 
at der laves aftaler med faste klasselærere” (lærer 5. klasse)

Vi anbefaler, at man strukturerer samarbejdet med lærerne og skolerne og således sikrer 
projekttandplejerne bedst mulige vilkår for at undervise i klasserne. Først og fremmest 
betyder det et tæt samarbejde med klasselærerne. Viser det sig, at klasselæreren ikke 
formår at etablere hensigtsmæssige rammer om undervisningen, kan der tages kontakt 
til andre lærere med et højt timetal i klassen.

Det er afgørende for samarbejdet, at lærerne ser et behov
Der har, blandt de involverede skoler, fra lærernes side været særdeles stor opbakning til 
projektet ”Sund Mund til Byens Børn. Etniske minoriteter”. Man kunne have forestil-
let sig, at projektet havde mødt modstand af en lærerstab, som havde ønsket fokus på 
det faglige, og som havde set tandplejens undervisning i skoletiden som et forstyrrende 
element. Dette har dog ingen steder vist sig at være tilfældet. Ifølge en lærer er forkla-
ringen simpel: 

 ”Hvis de projekter, hvor vi bliver tilbudt at deltage, hvis vi kan se, at det er i den grad 
noget, vores elever mangler, så vil man gøre alt muligt.” (lærer 5. klasse)

Overføres projektets ide til andre steder, hvor eleverne og familierne måske ikke har 
ligeså svære livsbetingelser, kan lærerens opbakning være ganske anderledes. Som det 
forholder sig med ”Sund Mund til Byens Børn – etniske minoriteter” anbefaler vi, at 
man udnytter lærerens store opbakning til i højere grad at involvere lærerne i under-
visningen, således at projekttandplejerne ikke står med alle de didaktiske udfordringer. 
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Tre lærerroller
Interviews med de involverede lærere tegner et billede af, at lærerne typisk spiller en af 
tre forskellige roller i samarbejdet med underviseren fra tandplejen. Lærerens rolle har 
stor betydning for kvaliteten af undervisningen – og i sidste ende for elevernes udbytte. 
De roller, som lærerne indtager, beskrives af lærerne selv som enten ’tilskuer’ (og således 
’rolleløs’), ’sherif ’ eller didaktisk ’sparringspartner’.  

Læreren som ’rolleløs’
Nogle af de adspurgte lærere har kun vist et meget begrænset engagement i forhold 
til deltagelsen i tandplejernes undervisningstilbud. Når de har ageret så passivt, som 
de har, synes det at skyldes flere faktorer. Dels har de simpelthen ikke engageret sig i 
tandplejerens undervisning, dels har de prioriteret andre opgaver. En lærer fortæller:

 ”Børnene virker til at være glade for Bibi (projekttandplejer). Hun er jo en sød person, 
og hun er god til at snakke med dem om det. Og de lytter til hende, og der er ikke noget 
pjat, når hun kommer og skal fortælle. Og så har hun taget fire fem ud af klassen, men 
jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hun har gjort med dem der. Men det er ikke sådan, at vi 
børster tænder. Det synes jeg ikke, at vi har tid til.” (lærer 5. klasse)

En 0. klasses lærers udsagn fortæller, at hun ikke er involveret i planlægningen af un-
dervisningen med tandplejeren, men at hun dog har en aktiv rolle i samtalerne med 
børnene efter undervisningen med tandplejeren:

 ”Jeg har været med til undervisning, hvor de er kommet med den store tand og vist og 
børstet tænder på den. Og så har børnene selv børstet tænder. Vi snakker jo om det. For 
eksempel taler vi om at børste tænder, og så er der en forælder, som siger til barnet, at det 
kun er nødvendigt at børste om aftenen. Så taler vi om det. Der er jo mange børn, der 
ikke er fra en kultur, hvor de børster tænder om morgenen og om aftenen. Så det er meget 
vigtigt.” (lærer 0. klasse)

Da lærerens engagement er vigtigt for både projekttandplejerens arbejdsvilkår og for 
undervisningens kvalitet anbefaler vi, at man bruger ressourcer på at sikre sig, at læ-
rerne, som man indgår samarbejdsaftaler med, har forstået og deler forståelsen af pro-
jektets relevans for børnene. Hvis en sådan forståelse ikke kan opnås, anbefaler vi, at 
man søger samarbejde med andre af klassens lærere.

Læreren som ’sherif ’ (opsynsførende)
Nogle lærere har blandet sig helt uden om undervisningens tilrettelæggelse, indhold og 
artefakter (redskaber, modeller mm.) og har udelukkende bistået projekttandplejeren 
i at holde ro og orden i klassen, når undervisningen blev afviklet. På spørgsmålet om 
hvad lærerens rolle har været, svarer en lærer for 4. klasse:
 ”I det her tilfælde var jeg bare sherif.” (i den forstand, at han har holdt orden og styr 

på klassen). (lærer 4. klasse). 

 ”Så du holdt styr på klassen?” (interviewer) 

 ”Ja for Karima (projekttandplejer) havde fuldstændig styr på undervisningen. Og hun 
gjorde det også visuelt. Det er meget vigtigt for eleverne.” (lærer 4. klasse)
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Læreren som didaktisk sparringspartner
Den sidste gruppe af lærerroller er den engagerede lærer, som indgår i samarbejdet som 
didaktisk sparringspartner. En lærer fortæller, hvorfor dette er en helt naturlig rolle for 
hende:

 ”De har jo ikke en chance, tandplejerne, når de kommer ud på de her skoler. Jeg synes i 
den grad, at det må være lærerens ansvar, at finde ud af at få arbejdet sammen med ved-
kommende om, at hvad er egentlig indholdet? For så skal jeg nok lave nogle grupper, og 
jeg skal nok bestemme dem. Og jeg skal nok lave det klar, til du kommer. Fordi alt andet 
er jo fjollet. […] så har vi koordineret undervejs, hvordan vi skulle gøre. Og vi har prøvet 
nogle ting, hvor vi måtte indrømme, at ”Okay, det gør vi lige anderledes næste gang”. Ift. 
om det skulle være in plenum eller om det skulle være i grupper” (lærer 5. klasse)

Eksempel på det gode samarbejde
Der er mange eksempler på, hvad læreren og projekttandplejeren i deres samarbejde 
om undervisningen har talt om og korrigeret. Her fortæller en lærer om, hvordan hen-
des samarbejde med projekttandplejerne har fungeret:

 ”Ja, altså det har meget været sådan nogle læreragtige ting. Det didaktiske – det har været 
flere ting. For eksempel at underviseren kommer ud, og har nogle tanker om, at det skal 
være in plenum. Hvor jeg så meget hurtigt finder ud af, at det skal være i små grupper. 
Fordi i 3. klasse er de jo utroligt udspørgende, og ih hvor er det spændende. Og det er 
jo også nyt og fremmed for dem. Så der er utroligt mange spørgsmål. Så helt konkret så 
lavede vi om på undervisningsformen fra plenum til små grupper. Men så skete der også 
det omvendte, at jo ældre de blev, hvor hun havde sagt på forhånd – tit fik jeg jo en mail 
på forhånd – eller hvor jeg havde mødt hende herinde, og hvor vi havde aftalt, at næste 
gang du kommer, så kunne vi lige hurtigt snakke om, hvad indholdet denne gang er, og 
hvordan vi skal gøre det denne her gang. Uden at jeg har – altså jeg skulle jo ikke blande 
mig i indholdet – men jeg kunne godt se, at alt efter hvad indholdet var, f.eks. når det 
store gebis kommer frem – og ’prøv lige at kig på den bagerste tand’, så dem der sidder 
på bagerste række (kan ikke se) ikke? Det handler jo bare om, at de (projekttandplejerne) 
ikke er didaktikere ikke? Vi har prøvet forskellige konstellationer” (lærer 5. klasse)

Uden at overtage projekttandplejerens undervisning har læreren her bidraget til at kva-
lificere denne, først og fremmest med at støtte projekttandplejerne i kraft af hendes 
didaktiske kompetencer. I samarbejdet støttede projekttandplejeren tilsvarende læreren 
med viden om tandsundhed, som dermed kunne bringes i spil, også når læreren efter-
følgende var alene med børnene:
 
 ”Der i 3. klasse var der (undervisning) hver anden eller tredje uge i starten. Og så slap 

hun (projekttandplejeren) det mere og mere. Og det tænker jeg, at det var jo rigtig for-
nuftigt, for jeg er jo hverken tandlæge eller tandplejer. Og hun fik jo både undervist mig 
og børnene, sådan så hun, som hun sagde, fik vist mig, hvad jeg skulle gøre, når hun ikke 
var her.” (lærer 5. klasse)

Samarbejde med sundhedsplejersker - et ønske
Udover samarbejdet og kommunikationen med lærere er samarbejdet med sundheds-
plejersker og eventuelt diætister ønskeligt ift. mulige fælles pædagogiske aktiviteter. En 
klinikleder fortæller, hvordan samarbejdet med sundhedsplejersker netop er et ønske 
på klinikken, ligesom de ønsker at udbygge samarbejdet med diætister. Initiativerne – 
eller ideerne – er så nye, at de endnu ikke kan evalueres: 
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 ”Jeg synes, at det kunne være meget interessant, at have kontakt med nogle diætister, fordi 
der er så meget galt, i den kost som vores børn får, så hvis man havde nogle diætister, som 
man kunne henvise til, og som virkelig forstod sig på at kunne få lagt nogle gode planer. 
Det gør man overhovedet ikke i dag. Og sundhedsplejerskerne har heller ikke kontakt 
med diætister, siger de. De siger, at de ikke er diætister, så de lægger ikke kostplaner sam-
men med børnene. […]Det er jo nogle af de samme børn, som vi skal have fat i af andre 
grunde. Det er også fedme, og det kan være nogle børn, som trænger til ekstra pleje hjem-
mefra. Det er godt, at der er nogle, der får fat i forældrene. Og noget af det, vi gør lige nu, 
det er, at vi prøver at få noget mere samarbejde med skolen og med sundhedsplejerskerne. 
Det tror jeg rigtig meget på. Også det der med, at vi kan se børnene fra forskellige vinkler. 
Og få samlet de børn op, som typisk har problemer på mange planer. Jeg tror faktisk på, 
at det her kommer til at rykke. Lige nu har vi møder med sundhedsplejerskerne for første 
gang, altså dem her på skolen, og vi har sendt bud til skoleinspektøren om, at vi gerne vil 
snakke med hende om kosten på skolen og sådan nogle forskellige ting.” (klinikleder)

Forældrenes udbytte 
Ovenfor har vi beskrevet undervisningen på skolerne, fremtrædende lærerroller og vi 
har belyst samarbejdsudfordringer og -relationer mellem projekttandplejere og lærere. 

I dette afsnit vendes blikket mod forældre og småbørnsfamilier, hvor tre overordnede 
spørgsmål vil blive belyst:
• Har forældrene opnået viden og kompetencer under mødet med tandplejen? 
• Har de ændret vaner, som giver deres små børn en bedre start på livet, når det gælder 

tandsundhed? 
• Lykkes det, ved hjælp af den massive sundhedspædagogiske satsning, at trodse de 

svære livsbetingelser for målgruppen og mindske uligheden i tandsundhed i Køben-
havns Kommune? 

Et væsentligt initiativ i projektet ”Sund Mund til Byens Børn” retter sig mod målgrup-
pen 1-årige børn og deres forældre. De 1-åriges forældre indkaldes til første møde ved 
barnets 1-års fødselsdag, hvor der introduceres til tandplejen. I dialog med forældrene 
fastlægges barnets risiko for udvikling af tandsygdomme med henblik på planlægning 
af fremtidig tandpleje. Udgangspunktet for samtalen er familiens situation, ressourcer 
og holdning til tandpleje. Herudfra tales om risikofaktorer og familiens udfordringer, 
ligesom der instrueres i tandbørstning. Der følges op på samtalen efter vurdering af den 
konkrete families behov. 

Spørger vi kliniklederne, er de ikke i tvivl om, hvorfor det er vigtigt at tale med foræl-
drene: 

 ”Jeg har meget det der med, at vi skal have fat på forældrene. Og være meget opmærk-
somme på vores sundhedspædagogiske tilgang.  Indtil børnene er 10-12 år, der skal foræl-
drene gerne hjælpe til at få børstet tænderne. Men det er jo også dem, der køber ind. Det 
er dem, der køber sodavand og slik ind. Og det er dem, der sætter målene for, hvor meget 
slik og snask børnene spiser. Og hvor meget sund mad de spiser. Og det gælder jo også de 
store børn. Forældrene har stadig noget at skulle have sagt. Især hvis vi husker at sige til 
dem – I kan godt være med til at regulere, hvor meget sodavand, jeres børn indtager.” 
(klinikleder)

Det er væsentligt at bemærke, at der med projektet ”Sund Mund til Byens Børn. Et-
niske minoriteter” har været endog meget stor succes med at få kontakt til og samtaler 
med forældre. Det er kun i ganske få tilfælde ikke lykkes. Med undtagelse af blot en 
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håndfuld forældre på hver klinik har samtlige forældre til 1-årige børn i de udvalgte 
distrikter således haft samtaler med tandplejen. Dette er i sig selv et flot resultat, idet vi 
for en stor del af forældrenes vedkommende har at gøre med familier med svære livs-
betingelser, som erfaringsmæssigt i relativ lav grad møder op til tilsvarende offentlige 
tilbud.

Ny viden og taknemmelighed
Vi har interviewet forældre til småbørn og spurgt til deres oplevelse af mødet med 
tandplejen. Forældrene udtrykker bred opbakning til indsatsen, som de tager imod 
med stor glæde. Interview med forældrene viser, at forældrene for det første har opnået 
en forståelse af, at god tandsundhed er vigtig. Tandsundhed er med andre ord, i højere 
grad end tidligere, blevet en del af deres værdier. For det andet har forældrene, i kraft 
af projektindsatsen, opnået viden om, hvad der skal til for at opnå og fastholde god 
tandsundhed for deres børn. En viden kun få af dem, ifølge dem selv, havde i forvejen. 
Flere af forældrene giver tydeligt udtryk for, at deres kulturelle baggrund har været 
af stor betydning for, at de selv og deres familier ikke har haft tilstrækkeligt fokus på 
tandsundhed. Som to mødre fortæller, havde de, inden de blev kontaktet i forbindelse 
med ”Sund Mund til Byens Børn”, andre forståelser af tandpleje:

 ”[…] at gå til tandlæge når der opstår problemer med tænderne er kun noget de rigeste 
gør.” ”For eksempel havde jeg ikke fået at vide, i Nigeria, at man skulle børste to gange 
om dagen. Så der er nogle forskelle.” (to mødre)

Når forældrene spørges til, hvad de har lært, lægger de især vægt på deres tilegnede 
viden om tandpleje og tandbørstning, eksempelvis at de nu ved, at børn ikke selv kan 
børste tænder, når de er små, om valg af tandpasta, hvordan tænderne skal børstes og 
hvor ofte. Herudover beskriver de deres nyerhvervede kompetencer, som især består i at 
børste tænder på den rigtige måde, herunder hvordan barnet kan sidde hos forældrene, 
så det bliver en positiv oplevelse. To forældre fortæller om deres udbytte af samtalerne 
med tandplejen: 
 ”Alt det man bliver oplært i, på den korte tid man var herinde, der fik man en hel masse 

at vide.” (mor) 

 ”Jeg har været meget glad for at få at vide, hvordan jeg skal passe på mit barns tænder.” 
(mor)

Ansvar for andre end sig selv
Det sidste forældrecitat viser en glæde ved den nye viden, som kendetegner mange 
forældres beskrivelser af det tilbud, som projektet ”Sund Mund til Byen Børn” har gi-
vet dem. En mor fortæller, at hun har fået viden, hun ikke havde før, men også at det 
betyder noget, at det ikke er sundhed på egne vegne, men på hendes barns vegne, det 
handler om:

 ”Jeg fik at vide, hvad han måtte spise, og vi talte om, at han fik sutteflaske stadigvæk. Alle 
de ting, der kunne forebygge, at han ikke fik huller i tænderne. Jeg fik noget viden, jeg 
ikke havde før. Jeg har jo selv gået her, men nu er det ikke mig selv mere. Nu er det min 
søn. Jeg fik jo også selv at vide, at jeg ikke måtte spise søde ting, men det tog jeg jo ikke 
så alvorligt. Det er noget andet, når det er ens barn. Nu har jeg taget det mere alvorligt. 
Nu drikker han heller ikke cola. Det skal virkelig være tip top med børstningen og han 
får ikke søde sager og sådan. Jeg passer virkelig på hans tænder.” (mor)
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Netop det vilkår, at man som forælder har ansvar for sine børn og ikke kun for sig selv, 
kan være med til at forklare, at det ser ud til, at samtaler med forældre til småbørn har 
en positiv effekt på forældrenes ændringer af vaner. En effekt som synes større, end vi 
ser i forhold til undervisningen af skolebørn.

Behov for samtaler og spredning af ny viden
Nogle forældre, som har flere små børn, tilkendegiver, at behovet for samtalerne for 
deres vedkommende er begrænset, fordi de allerede har fået den vejledning, der har 
brug for, og derfor allerede ved det, de har behov for at vide:

 ”Jeg vidste det jo i forvejen (moren henviser til de større søskende), men alligevel er det 
også godt. Selvfølgelig de skal gøre deres arbejde.” (mor)

For de fleste forældres vedkommende, gælder det dog, at de sagtens kunne bruge flere 
samtaler og mere tid til samtaler med tandplejen: 

 ”Ja jeg ville gerne komme mere. Når man siger, at jeg skal komme, bliver jeg meget glad. 
Og jeg kommer med det samme. Jeg siger ikke nej. Jeg ville gerne have mere tid, men det 
har de nok ikke.” (mor)

En væsentlig sideeffekt af projektet har vist sig at være, at de fleste forældre tilkendegi-
ver, at de har delt den tilegnede viden med familie og venner i Danmark og for fleres 
vedkommende også i det land, de kommer fra:

 ”Jeg gik videre med det til mit hjemland, hvor jeg har set mange børn med rådne tænder. 
Der gik jeg videre med det og fortalte, hvordan de skulle børste tænderne.” (mor)

Denne spredning af viden lokalt og internationalt nævnes af flere af de forældre, vi 
har talt med. Det vil kræve en selvstændig undersøgelse at undersøge omfanget af vi-
denspredning og effekter heraf som projekt ”Sund Mund til Byens Børn. Etniske mi-
noriteter” afstedkommer, men samtalerne med forældrene peger på, at der både lokalt 
og i deres oprindelige hjemland sker vigtig videndeling.

Forældrenes ændrede værdier og vaner
Forældrene udtrykker, at de i langt højere grad, end hvis de ikke var blevet opsøgt af 
tandplejen, sørger for en god tandsundhed for deres børn. Flere forældre fortæller, at 
de er blevet mere opmærksomme på deres barns tandsundhed. Det betyder mere for 
dem, end det gjorde før, at deres børn er fri for huller, og ikke får behov for at få bøjle 
på tænderne. En mor fortæller, at hvor hun før var lidt ligeglad, kan hun nu blive rigtig 
bange, på sit barns tandsundheds vegne:

 ”Jeg var sådan lidt ligeglad med det. Jeg tænkte, at han får bare bøjle på, når han kom-
mer op i alderen. Nogle gange, når jeg kigger på hans tænder, så slår jeg mig selv lidt 
over hånden, og så tænker jeg på det, jeg har lært hernede (på tandklinikken). Der var 
engang, hvor han (sønnen) havde fået et stykke chokolade, og så smilte han, og han havde 
sorte prikker i hele munden. Og så tænkte jeg ’åh nej, han har allerede fået huller i tæn-
derne’. Så skyndte jeg mig op og børstede hans tænder, og lige tjekke om han havde nogle 
huller. Jeg blev rigtig bange. Det gjorde jeg ikke før. Og så satte jeg ham på en pude, for 
han skulle ikke stå op og børste tænder. Lige sådan lidt pædagogisk.” (mor)
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Udover at bekymre sig mere om barnets tandsundhed, viser citatet, at moren også har 
opnået kompetencer, når hun sætter barnet på en pude, for at give ham en bedre op-
levelse med tandbørstningen. Mange forældre fortæller, at de selv har dårlig tandsund-
hed, og at det betyder meget for dem, at deres børn får sundere tænder, end de selv har:

 ”Jeg tænker på mit barns tænder hver dag, fordi jeg selv har så dårlige tænder.” (mor)

 ”Min mor har ni børn, og hun har ikke passet godt på mine tænder, så nu har jeg et 
problem. Derfor er det vigtigt for mig, at mine børn får sunde tænder. Han skal ikke 
have samme problem som mig. Jeg børster også tænder på ham, som de siger, man skal. I 
cirkler og så videre.” (mor)

Citaterne viser, at ikke blot er det af stor værdi for de to mødre, at deres børn får sunde 
tænder. Værdierne fører tilsyneladende også til ændrede vaner i kraft af daglig tand-
børstning og ændrede kompetencer i form af korrekt tandbørstning. 

De dårlige vaner
Vi ser dog også, at forældrene ikke nødvendigvis ændrer alle de vaner, som har en ne-
gativ betydning for tandsundheden. Nogle forældre prioriteter eksempelvis at børste 
tænder omhyggeligt, og så til gengæld fastholde at spise meget slik:

 ”Jeg børster tænderne tre gange om dagen, på mine børn, fordi mine børn har lidt proble-
mer med tænderne. Fordi vi spiser slik, fredag, lørdag og søndag. Jeg elsker slik og spiser 
det meget, og så børster jeg tænder hver gang. Det er en tradition hos hele familien. Min 
mand spiser meget sukker, men har gode tænder. Og børster meget tænder.” (mor)

Selvom det ikke, set fra et tandsundhedsperspektiv, er ønskeligt, at familien spiser så 
meget slik, som de gør, ser vi utvivlsomt en betydelig forbedret tandsundhed, sam-
menlignet med før moren havde samtaler med tandplejen. Der, fortæller moren, spiste 
familien ligeså meget sukker, men børstede ikke lige så ofte tænder.

Forældrenes placering af ansvar
Selvom de fleste forældre får mere viden, tilegner sig flere kompetencer og ændrer vaner 
til mere hyppig og grundig tandbørstning, er der også forældre, vi har talt med, som 
ikke i samme grad er indstillet på at ændre vaner. Af dem er der nogle få forældre, som 
synes at fralægge sig ansvaret for deres børns tandsundhed. Det primære ansvar placeres 
i stedet i den kommunale tandpleje. De følgende citater er fra samme mor, som starter 
med at fortælle, at hendes børn kun børster tænder i weekenden og i øvrigt kun om 
morgenen. Vi følger hendes begrundelser frem til hendes løsningsforslag, som er hyp-
pigere besøg hos tandlægen, da dette vil gøre, at børnene ville børste mere tænder, fordi 
det vil fastholde hendes børn og hendes egen opmærksomhed på, at det er vigtigt, at 
de børster tænder: 

 ”Jeg har jo store børn, som er 5 år og 6 år. De store børn, de bruger ikke tandbørster. For 
du ved, de lader bare vandet løbe. Når de er 5 år, ville jeg gerne have, at de (børnene) 
skulle komme noget mere, så de (tandplejen) kan vise på barnet, hvordan […] Store 
børn, de børster bare sådan hurtigt, og så er de færdige. Når der er travlt, og man skal 
i børnehave og skole og så videre, så kan man ikke nå det. I weekenden siger jeg til mit 
barn, at de skal børste tænder rigtigt godt. I weekenden børster jeg tænder rigtig godt. 
Hver weekend. Der børster jeg tænder på dem. Men i hverdagen siger de bare ’mor vi er 
færdige’.” 
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 ”Tandlægen skal vise det. For nogle gange, når de har spist aftensmad, så gider de ikke 
børste tænder. Nogle gange går de bare i seng, når de er trætte. Så lader de bare vandet 
løbe på toilettet. Så børster de ikke lige tænder. Men når de kommer her hos tandlægen, 
og kigger på tænder og på slik, så når vi går hjem, så siger de, mor du skal ikke købe den 
der. Mor se, vi har huller. Så er de meget bange.”  

 ”Vi venter for meget. Jeg synes ikke, at det er godt. Hvis barnet er ni år og det venter to 
år. Nu er barnet et år. Så kalder de igen, når barnet er tre år. Hvis vi kom her mere, 
ville vi holde mere øje med børnenes tænder. Barnet bliver ligeglad, og jeg tænker også (at 
det ikke er så vigtigt). Jeg ville hellere komme herned flere gange. Så ville de også tænke 
mere på deres tænder. Hvis der går et eller to år, så er barnet ligeglad. Jeg synes, at vi skal 
komme hver 6. måned.” (mor til seks børn)

 ”Er det rigtigt forstået, at du tænker, at det også må være tandlægerne hernede, det må 
også være deres opgave at sørge for, at dine børns tænder er i orden og rene. Og hvis du 
kom herned hvert halve år, så ville dine børn have sundere tænder, fordi de ville tænke 
på, at de snart skal til tandlæge igen? (interviewer)

 ”Ja. Alle mine børn børster ikke tænder om aftenen. De er helt trætte. Så de skulle mere 
herned. De får huller på tænderne. Hvis de kommer her, så går de hjem og siger, at de har 
beskidte tænder, og de siger ’mor, vi har beskidte tænder, vi skal børste tænder’. Og så går 
de ud og børster tænder hele tiden. Og hvis de ikke kommer her, så er de bare ligeglade. 
Det at de kommer her, det er meget vigtigt. Børnene taler om tænderne før og efter de er 
her. Både mine børn og jeg tænker mere på tænderne, når vi kommer her.” (mor til seks 
børn)

Når moren tillægger antallet af besøg på tandklikken en altafgørende betydning, kan 
det tolkes som et udtryk for, at det arbejde, man gør på klinikken, virker. Samtidig er 
morens tilgang til familiens tandsundhed et udtryk for, at hun fralægger sig sit eget an-
svar for, som mor, at sørge for sine børns tandhygiejne. Det forekommer usandsynligt, 
at god tandsundhed bliver en værdi for børnene i familien alene med en indsats bestå-
ende af hyppige klinikbesøg. Hermed bliver morens ansvarsplacering hos klinikken en 
barriere for, ”Sund Mund til Byens Børn”’s mål om udligning af forskelle i tandsund-
hed og således bedre tandsundhed blandt udsatte familier med svære livsbetingelser. 

Morens argumenter og situation udgør et eksempel på og giver et indtryk af, hvilke 
udfordringer, de kliniske klinikassistenter står overfor, når de har samtaler med 1-årige 
børns familier. I følgende afsnit ser vi nærmere på sundhedspædagogikken i den kli-
niske praksis. Hvilken pædagogisk udvikling har der reelt være på projektklinikkerne? 
Hvordan har samtalestrategierne eksempelvis ændret sig? Og hvilke kompetencer har 
de kliniske klinikassistenter behov for i samtalerne med forældrene til småbørn?
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Sundhedspædagogik i den kliniske praksis 
Opbakning til og tro på projektet
Kliniklederne vurderer, at det sundhedspædagogiske fokus har en klar positiv effekt 
– ikke mindst i forhold til småbørnsfamilierne, som har været et obligatorisk fælles 
indsatsområde:

 ”Jeg har troet på, at det ville give noget at arbejde med især de små børn. Og så har jeg 
været meget spændt på, hvor mange det egentlig kunne lykkes os at få fat i. Og det er jo 
gået over forventet. Vi har fået fat i næsten alle, og det er nyt og interessant ved projektet, 
at man faktisk kan det. Det er min overbevisning, at det har virket rigtig godt, med 
forældre til småbørn.” (klinikleder)

Også klinikassistenterne viser stor opbakning til projektet og har tiltro til, at de fore-
byggende indsatser virker. En klinikassistent fortæller om sin oplevelse af, hvordan 
forebyggende pædagogisk indsats hænger nøje sammen med caries-tal:

 ”Den profylaktiske indsats, som vi gør nu, den har været skåret ned i nogle år. I en lang 
periode var alt, hvad der hed profylakse skåret væk. Vi kunne kun se, at caries steg og 
steg og steg. Og vi, som har været her i mange år, som har været med til at lave en masse 
profylakse, vi ved, at det virker. Da vi så skar det væk, og vi bare oplevede, at caries steg, 
var det et mareridt. Vi oplevede at det her, det kunne vi bare gøre hundrede gange bedre. 
Så da det her projekt kom på banen, så var jeg overbevist, fordi jeg ved, at det her det 
virker. Bare forældrene og børnene, at man giver det en håndsrækning og viser, at man 
vil noget med dem. Det virker. Det er jeg sikker på.” (klinikassistent)

Når vi har spurgt klinikassistenterne, som har været involveret i projektet om deres 
udvikling af kompetencer, er det kendetegnende, at de hellere vil tale om forældres 
og børns udbytte i projektet. Deres fokus er på målgruppen. Det er jo også det, der er 
ideen. En klinikassistent siger:

 ”Jeg har selvfølgelig fået meget ud af det. Vi har fået noget mere uddannelse, vi har fået 
noget mere kompetence, fået en masse fantastiske oplevelser. Men jeg er mere interesseret 
i at give. Jeg er mere interesseret i, at forældrene og børnene får en oplevelse af, at kunne 
komme her, og det er rart. At det giver dem noget. Og at vi oplever et resultat på den 
lange bane. Det er mere mit mål eller min version i at være med. Og så ved jeg da godt, at 
så giver det også noget tilbage. Og det er jeg da vildt glad og taknemmelig over.” (klinisk 
klinikassistent)

Relationen til familierne – en ny måde at møde dem på
Ser vi på, hvor vidt klinikassistenter og tandplejere på de involverede klinikker reelt har 
ændret deres tilgang til børn og forældre, er der ingen tvivl om, at børn og forældre 
bliver mødt på en anden måde, end de gjorde tidligere. Ifølge interviews med forældre 
og klinikmedarbejdere peger udviklingen først og fremmest i retning af mere dialog og 
interesse for de udfordringer, børnene og familierne står overfor. Klinikassistenter og 
kliniklederne mærker med andre ord en ændret måde at møde og samtale med børnene 
og forældrene på. En klinikassistent beskriver, at hun har en oplevelse af, at ”vi har fa-
milierne tættere på os.” Andre klinikassistenter er blevet mere bevidste om familiernes 
forskellige baggrunde, behov og ressourcer. En klinikassistent siger: 
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 ”Det har vi jo også lært på kurserne i anerkendende kommunikation. Der kan jo rent 
faktisk være en årsag til, at de reagerer, som de gør. Vi kender jo ikke deres baggrund. Det 
tænkte jeg ikke sådan på i starten” (klinikassistent)

Klinikassistenterne er meget bevidste om, hvordan de grundlæggende forstår og arbej-
der anerkendende med kommunikationen i deres samtaler med børn og forældre:

 ”Vi har arbejdet meget med den pædagogiske tilgang med anerkendende kommunika-
tion, hvor vi forsøger at være der, hvor børnene er, der hvor forældrene er. Prøve at forstå 
dem og prøve at finde ud af hvad der er for en baggrund, hvad det er for en person vi 
sidder med. I stedet for at vi kommer og ’overruler’ dem med al ens viden, fordi man så 
gerne vil. Så det er vigtigt at finde ud af, hvad det egentlig er, de har brug for, og hvor 
står de henne? Hvordan kan vi komme ind med vores budskab på en anerkendende 
måde, således at det bærer frugt på den lange bane” (klinikassistent)

En anden klinikassistent uddyber, hvordan hendes forståelse af familiernes situation 
konkret har betydning for samtalen. Man må møde familien, hvor den er, ellers hjælper 
det ingenting. Hun siger: 

 ”Det nytter jo heller ikke noget, hvis det er en familie med store problemer, at begynde at 
snakke tandtråd og sådan noget. Det synes jeg, at jeg har lært af projektet og kurserne i 
anerkendende kommunikation. Så man må starte i det små og så bygge det stille og roligt 
op, efterhånden som de kommer igen flere gange. For du bliver nødt til at møde dem på 
det sted, hvor de er. Det nytter ikke noget, at du bare sætter et bånd på, med de ting du 
kan, og alt det du har lært, fordi så gør de ingen af tingene” 

 (klinikassistent)

Citaterne viser, at klinikassistenterne arbejder med anerkendende kommunikation ikke 
blot på kurser men i høj grad også i praksis. De har et klart indtryk af, at denne måde 
at møde børn og familier på, er langt mere hensigtsmæssig, end den måde, hvorpå de 
tidligere mødte deres ”patienter”. Samtaler med børn og forældre bekræfter, at det ikke 
blot er en oplevelse og fornemmelse hos klinikassistenterne, at det virker godt. Også 
målgruppen mærker, at den anerkendende kommunikation og den forstående tilgang 
gør en forskel. Det ses ved, og betyder, at børn og forældre har fået en mere positiv 
indstilling til tandplejen. 

Klinikassistenters syn på forældres positive indstilling til tandplejen
Også ifølge en klinikassistent har det sundhedspædagogiske fokus ført til, at forældrene 
har fået en mere positiv oplevelse af tandplejen:  

 ”Den måde vi går til dem på. Den måde vi spørger dem på, er anderledes. Meget ander-
ledes end det vi gjorde førhen. Når vi har forældrene på besøg, så sidder de med børnene 
på skødet, og vi har en kommunikation med forældrene, hvor vi selvfølgelig forsøger at 
komme ind på det (sundhedspædagogiske) også. Og der kan vi mærke, at nogle forældre 
for eksempel har tandlægeskræk, og de har en barriere, som skal brydes. Og det synes jeg, 
at vi kommer rigtig godt af sted med. De fleste, som går herfra, de siger tusind tak og 
tak for et godt besøg. Og tak for det, det vidste vi ikke noget om. Så det der er vigtigt 
for os, det er at komme ind på forældrene og have en god snak med dem, og finde ud af 
hvordan de takler det derhjemme. Der er rigtig mange forældre, som har meget svært ved 
at takle tandbørstning på de helt små, og så har vi nogle tricks og nogle tips, som vi viser 
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og demonstrerer, og vi hjælper dem med, hvordan de så kan gøre, så det bliver en god og 
fornuftig tilgang til det. Så jeg oplever, at forældrene får en meget afslappet måde at gå 
herfra på. Og jeg oplever, at forældrene også møder os med en meget positiv indstilling. 
Det er præcis det, vi har brug for. Det er, at de kommer tilbage, og at de har en positiv 
indstilling til tandplejen.” (klinikassistent)

En anden klinikassistent fortæller, hvordan hun har ændret sin samtalestrategi radikalt, 
når hun taler med forældre til småbørn:

 ”Jeg starter med at have en samtale med dem og høre med barnet, hvordan det har det. 
Om det går i vuggestue og så videre. Altså starter et helt andet sted end med tænder. Og 
så arbejder jeg mig langsomt ind på om der er amning, og hvorfor de måske har valgt at 
amme efter at barnet er et år. Alle sådan nogle ting. Hører lidt om, hvordan det foregår 
derhjemme. Om de begge går på arbejde eller hvor mange søskende, der er. Til sidst 
undersøger jeg lige, hvordan tænderne ser ude, og hvordan der er børstet. Så jeg starter 
faktisk bare med at snakke med dem, om alt muligt andet. Det at kigge på tænderne, er 
det allersidste, jeg gør” (klinikassistent)

Citaterne fra klinikassistenterne viser, at mødet i praksis handler om meget andet og 
mere end behandling og løftede pegefingre. De viser også at klinikassistenterne i høj 
grad reflekterer over og er meget bevidste om deres samtalestrategi. Hvordan samtalen 
forløber, hvor hurtigt de kan gå frem, og hvordan den måde, de griber det an på, in-
fluerer på børnenes og forældrenes oplevelse med besøget og indstilling til tandplejen.

Anerkendende kommunikation virker
På spørgsmålet om hvordan kurserne i anerkendende kommunikation har været, mel-
des tilbage om et stort udbytte, som gør en forskel i dagligdagen. To klinikassistenter, 
som reflekterer over samtalens virkning, forklarer det således:

 ”Man kan i hvert fald mærke, at det virker, når man snakker med folk. Jeg synes, at folk 
de tager bedre imod os, de bliver mere åbne overfor os, og man prøver ikke at være for 
dømmende. Det tror jeg er vigtigt, når man vil have sit budskab ud. For ellers så bakker 
de og tager en masse parader op. Så er der helt lukket af.” (klinikassistent)

 ”[…] og du kan godt mærke de gange, hvor det ikke lige har fungeret med det anerken-
dende, hvis det lige er gået lidt hurtigt. Så det virker. Det gør det” (klinikassistent)

Det har dog ikke været helt nemt at lære at kommunikere anerkendende, og graden af 
succes afhænger blandt andet af, om der er tid nok til samtalerne. Når det lykkes, er det 
en gevinst for både forældre og klinikassistenter. Mange af klinikassistenterne har haft 
et ønske om at blive bedre til ikke at være moraliserende overfor forældrene til de små 
børn. En af dem siger:
 
 ”Det har også været svært, for man har lige skulle tænke lidt anderledes, end man plejer 

at gøre, fordi tit så kan man godt blive lidt fordømmende til at starte med, for du kan 
da også bare børste dine tænder, det bliver lidt med en løftet pegefinger, men nu med 
projektet, har vi også haft tid til at tale med dem, hvor du sådan kommer lidt mere ind 
under huden på dem og hører hvad det er for nogle problemer, de har. Det synes jeg har 
været meget interessant” (klinikassistent)
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Øvelsen har tydeligvis været at gå fra ”den løftede pegefinger” til dialog og forståelse 
for familiernes problemer og udfordringer i hverdagen. Samtidig ser det ud til, at når 
forældrene møder forståelse, dannes grundlag for motivation for forandringer. En kli-
nikleders udsagn bekræfter, at der er sket en markant ændring i klinikassistenternes 
tilgang til børn og forældre. Hun formulerer det således: 

  ”Der er sket en større bevidsthed om, at man ikke kun behøver at lave tænder på den 
måde, man tidligere har gjort. Det sundhedspædagogiske har fået en større vægt på kli-
nikken. Hver gang der kommer en patient op, så i stedet for at vi siger ’hvorfor børster du 
ikke dine tænder?’, så bliver det omformuleret, og snakken bliver helt anderledes. ’Hvad 
tænker du selv?’ og ’Har du selv nogle forslag?’. Hele tilgangen til hvordan vi snakker til 
patienterne er blevet anderledes, når vi snakker profylakse. Der er mange patienter, der 
bliver overraskede. ’Skal jeg svare på, hvad jeg forestiller mig?’ Jeg tror, at det sætter nogle 
tanker i gang” (klinikleder)

Det skal dog bemærkes, at en anerkendende tilgang ikke er en garanti for vellykkede 
samtaler med alle forældre. En klinikassistent beskriver, hvor forskelligt samtalerne kan 
falde ud. Nogle er mere succesfulde end andre:

 ”Det er svært, fordi der er nogle, som vi har her tre-fire gange, og hvor vi tænker at nej 
nu kan vi ikke blive ved længere, for det er som at tale til en dør ikke? Og så er der selv-
følgelig nogle, hvor man tænker yes, at det her var ikke gået, hvis de ikke havde været 
herhenne” (klinikassistent)

Den gruppe forældre, som omtales først i citatet, udgør (stadig) en væsentlig udfor-
dring for tandplejen. De kliniske klinikassistenter savner redskaber til, hvordan netop 
denne særligt udfordrende målgruppe kan hjælpes. Der bør således arbejdes på at ud-
vikle særlige indsatser for denne målgruppe, der ikke nås med det brede tilbud.

Klinikassistenternes rolle er klart afgrænset
I samtalerne med familierne bliver det tydeligt, at der nogle gange er store problemer i 
familien, som handler om meget andet end tandsundhed eller mangel på samme. Kli-
nikassistenterne er meget bevidste om risikoen ved at indtage en terapeutisk rolle, og de 
er afklarede i forhold til ikke at påtage sig roller, de ikke er uddannede til:

 ”Nej vi er meget bevidste om, at vi ikke er terapeuter, men vi kan sagtens mærke på en 
familie, når der er problemer. Men det er slet ikke noget, vi går ind i.” (klinikassistent)

Rammernes betydning for samtalen
Udover tiden er rammerne for samtalen og forældrenes forventninger afgørende for, 
hvordan samtalen forløber. Et eksempel herpå er den forskel, som nogle klinikassisten-
ter oplever mellem at have samtaler med skolebørn i den mobile tandklinik på skolerne 
sammenlignet med den traditionelle klinik. En klinikassistent siger: 

 ”Der (i den mobile tandklinik) synes jeg, at det er meget nemmere, og børnene siger også 
meget mere, fordi jeg ligger ikke stolen ned og kigger dem i munden. Fordi det er kun 
snak. Sund mund snak. Jeg kan mærke på børnene, at de slapper mere af, og de fortæller 
mere. Der er stor forskel. Meget stor forskel. Det er fordi rammerne er forskellige. Fordi 
her (på klinikken) der er undersøgelse og behandling, men der (på mobilklinikken) der 
sidder vi på stole og snakker, og jeg spørger ind til, hvad det er, de kan gøre. De kommer 
selv med ideer. Der er stor forskel. Børnene er mere trygge i mobilen” (klinikassistent)
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Det er ikke indtrykket at børnene er utrygge i de øvrige (ikke involverede) klinikker, 
men når den pågældende klinikassistent mærker så markant en forskel, kunne det være 
hensigtsmæssigt at undersøge, hvor vidt det særlige miljø og rammerne på den invol-
verede tandklinik har betydning for børnenes oplevelse af tryghed, særligt i relation til 
betydningen for den sundhedspædagogiske samtale med børnene.  

Opsamlende om sundhedspædagogik i den kliniske praksis
Ovenstående viser, at klinikassistenternes tilgang er blevet betydeligt mere (sundheds)
pædagogisk orienteret, hvilket har haft stor betydning for den måde, klinikassisten-
terne møder børn og forældre på. Klinikassistenterne har stor forståelse for ideerne bag 
og potentialerne med en pædagogisk forebyggende indsats, hvilket bevidnes af de cita-
ter, som følger i dette afsnit. Ydermere viser samtaler med klinikpersonale og forældre 
til småbørn, at klinikassistenterne i høj grad er i stand til at omsætte deres viden i en 
anerkendende og involverende praksis. Klinikassistenterne har med andre ord forstået, 
hvad projektet går ud på, og de kan arbejde målrettet med det i praksis. De formår 
ydermere at afpasse de råd, de giver, efter den konkrete familie, som de taler med. 

Klinikmedarbejdernes pædagogiske kompetencebehov
Følgende beskriver, hvilke kompetencer arbejdet med projektet kræver af klinikmedar-
bejderne. Behovet for kompetencer beror primært på interviews med kliniske klinikas-
sistenter og kliniklederne på de tre involverede kliniker. 

En kompetenceprofil på en klinikassistent, som er engageret i ”Sund Mund til Byen 
Børn. Etniske minoriteter”, er kendetegnet ved især at besidde:
• Faglig kompetence
• Relationskompetence
• Kommunikative kompetencer
 o   Sproglig kompetence (at besidde flere relevante sprog)
 o   Anerkendende, kommunikativ kompetence 

Faglig kompetence og dens betydning for kvaliteten af tandplejen er velkendt. Føl-
gende præsenteres således, hvordan relationskompetence, sproglig kompetence og an-
erkendende, kommunikativ kompetence efterspørges af klinikledere og beskrives af de 
kliniske klinikassistenter selv.

Relationskompetence
Kliniklederne fremhæver personlig kompetence herunder relationskompetence hos de 
kliniske klinikassistenter, som både betydningsfuld og personafhængig: 

 ”Den personlige kontakt betyder meget.” ”Det er jo også et spørgsmål om, hvem er perso-
nalet. Nogle har måske aldrig set vigtigheden i det. Andre kan sagtens se, at det er vigtigt. 
Det er faktisk meget personafhængigt, det her.” (klinikleder)

Tilsvarende beskriver en anden klinikleder, at: 

 ”Man skal kunne kommunikere, og så skal man have nogle personlige kompetencer. […] 
Det ligger selvfølgelig også bare i ens person, at man kan gennemskue, hvor man skal slå 
ned henne. Så det kræver helt sikkert, at man har lidt flair for det.” 

 (klinikleder)
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Både klinikassistenter og klinikledere fortæller, at de personlige kompetencer er blevet 
mere synlige, og at man er blevet mere opmærksomme på dem:

 ”Det kræver, at man har overblik over tingene. Det kræver nogle sundhedspædagogiske 
kompetencer. Det kræver, at man har et vist mennesketække, kan man sige. Det kræver, 
at man kan komme i kontakt med folk. Og det er ikke sikkert, at vi altid kan det. Vi kan 
nogle gange være travle og nogle gange får man ikke lige grebet det rigtigt an. Men for det 
meste, så synes jeg, at når det er mennesker, som har lidt mennesketække, lidt indføling 
ift. hvordan man kan træde, og som også har lidt viden om det her. Det er der, man li-
gesom kan komme ind. Det er måden man snakker til folk på også. At man overhovedet 
tager det alvorligt. Ser at der er en forskel i, hvordan man kommunikerer.” (klinikleder)

For at relationskompetence kan komme optimalt i spil, kræver det, at man også sprog-
ligt kan kommunikere med hinanden, hvilket indimellem kan være en stor udfordring 
for klinikmedarbejderne, da de ikke taler alle familiers modersmål.

Sproglige kompetencer
Når de kliniske klinikassistenter spørges til sproglige barrierer, beskrives de sproglige 
udfordringer i den daglige praksis som omfattende:

 ”Der er mange, som ikke kan forstå, hvad vi siger. Og det er da svært nogle gange, at 
skulle kommunikere med nogle, som ikke kan forstå det. Så der er nogle sprogbarrierer. 
Så det der med kommunikationen det er noget af det, der er hårdt. Og det har også været 
en udfordring til tider.” (klinikassistent)

 ”Hvis det er en dansk familie, så forstår de budskabet hurtigere. Vi er måske nødt til at 
vende og dreje og pege lidt i bøgerne, og fortælle nogle ting, for de ligesom forstår det.” 
(klinikassistent)

Klinikmedarbejderne, som er involverede i projektet, betragter det selv som en bety-
delig ressource, at nogle af klinikassistenterne har en anden etnisk baggrund og andre 
sproglige kompetencer end dansk:

 ”I forhold til fremmedsprogede børn oplever jeg, at de flersprogede klinikassistenter er 
et meget stort plus. Jeg fornemmer, at børnene med en etnisk baggrund har en bedre 
kontakt dem. Der er altså en anden gnist. Jeg kan se på børnene og forældrene, at der 
er en anden forståelse. Derfor synes jeg, at det er rigtig berigende, at også de flersprogede 
klinikassistenter på klinikken har den forstående tilgang til børnene” (klinikassistent)

Denne værdsættelse af flersproglige kompetencer blandt klinikassistenterne er gennem-
gående på de involverede klinikker. Det handler om simpelthen at forstå hinanden 
sprogligt, men også om andet og mere end det. Klinikassistenterne har selv beskrevet, 
hvordan det at møde nogen, som måske ligner en selv, i den forstand at de kan have 
tilnærmelsesvis tilsvarende oplevelser og livsforløb, ganske enkelt skaber andre og bedre 
rammer for samtalerne på klinikkerne.



VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 41

Anerkendende kommunikative kompetencer
En væsentlig del af projektets indsatsområde vedrører fokus på en mere anerkendende 
kommunikation i mødet med projektets målgrupper. En del af årsagen til oplevelsen 
af positive resultater tillægges netop de sundhedspædagogiske kurser i anerkendende 
kommunikation, som klinikassistenterne har deltaget i, samt deres efterfølgende fokus 
på, refleksioner over og arbejde med anerkendende kommunikation i deres praksis. 

Faderen kommunikerer og moren opdrager – kommunikationsbrist?
Samtalerne med klinikassistenter og forældre til småbørn har belyst en væsentlig ud-
fordring for den ellers effektfulde indsats omkring samtaler med forældre til småbørn. 
Et vilkår for samtalerne er, at det ofte er faderen, der kommer til samtalerne, og som i 
øvrigt har de bedste dansksproglige kompetencer, mens moren står for tandbørstning, 
kost og andre vigtige opgaver derhjemme. Opgaver som har stor betydning for børne-
nes tandsundhed. Idet moren ofte ikke deltager i samtalerne på klinikken, videregives 
vigtig information ikke eller kun i begrænset omfang fra klinikpersonalet til moren. 
Herudover kender faderen ofte intet eller kun lidt til tandbørstningen i familien, her-
under de udfordringer moren måtte have, hvilket udgør et dårligt fundament for sam-
talen. Der sker altså en kommunikationsbrist. Tre kliniske klinikassistenter forklarer 
problemstillingen, de drøfter det således:

 ”Vores barrierer her, det er jo rent faktisk, at der er det fædrene, der kommer med deres 
børn. Men det er ikke dem, der børster tænderne. Og det er ikke dem, der er hjemme. Så 
også deres kommunikation. Hvad siger faren, når han kommer hjem til konen?” (klinik-
assistent)

 ”Her er det helt klar fædrene, som kommer med børnene.” (klinikassistent)

 ”Ja hvor de ikke lige har kunnet svare på, hvor tit de får børstet tænder osv.” (klinikas-
sistent)

 ”Vi hører også nogle gange, at faren siger, at moren ikke kan dansk. Så det er faren, som 
ligesom går ud og ordner de der ting ikke?” (klinikassistent)

Problemstillingen peger på et behov for at sikre, at klinikassistenterness samtaler også 
sker med moren og ikke (kun) med faderen. Idet fædrene peger på sproget som en 
barriere herfor, kunne det være en del af løsningen, at man i højere grad end i dag 
inddrager klinikassistenter med flersproglige kompetencer, som allerede arbejder på 
klinikkerne, i en målrettet indsats i forhold til mødrene. 

Tolkning
Projektets (velbegrundede) initiativer er ikke altid i overensstemmelse med praksis på 
klinikkerne. Et eksempel herpå er brugen af tolke under samtalerne med forældre til 
småbørn. Projektet er blandt andet forankret i et ønske om øget opmærksomhed på de 
sproglige barrierer, der kan være forbundet med kommunikationen med børn og for-
ældre af anden etnisk baggrund end dansk. Det er projektets klare intention, at der bør 
være mest mulig sprogligt baseret forståelse mellem børn, unge og forældre og med-
arbejderne i tandplejen. Hvis ikke man kan forstå hinanden gennem sprog og tale, er 
chancen for meningsforståelse lille. Således er brugen af tolke tænkt som afgørende for 
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udbyttet af samtalerne, især med forældrene. Sproglige barrierer begrænser formidlin-
gen af relevant viden om tandsundhed og familiernes chance for at forstå, hvad det hele 
handler om. Hvis ikke de kan forstå, hvad der tales om, er mulighederne for at fremme 
børnenes tandsundhed og påvirke familiernes handlinger i hverdagen ikke store. 

Det viser sig dog, at selvom næsten samtlige klinikassistenter fremhæver de sproglige 
barrierer som den største udfordring i den daglige praksis, har ingen af dem gjort brug 
af muligheden for tolkning. Der findes en ordning med telefonisk tolkebistand, som ej 
heller er brugt. På spørgsmålet, om de har haft tolke med inde over, svarer de eksempel-
vis: ”Nej, kun hvis de selv har haft en bekendt med eller et familiemedlem.” 

 ”Bruger I ikke tolke? (Interviewer)

 ”Nej” (klinikassistent A)

 ”Der er vist nogle, vi kan ringe til, men vi bruger det ikke.” (klinikassistent B)

 ”Det er jo noget, vi skal huske at gøre. Men så kommer man til at tale med en ude på 
Amager. De har jo meldt sig, men de er også i arbejde, det er jo også tandlæger, så de kan 
måske ikke lige tage telefonen, når vi står med et barn eller en forælder lige nu.” (klinik-
assistent C)

 ”Det skal være over for hinanden. Ikke pr. telefon. Det bliver noget upersonligt noget.” 
(klinikassistent B) 

 ”Vi klarer os med billeder og så videre, men vi har da været ude for, at man sidder og 
snakker med en forælder, hvor de bare sig ja ja. Lige meget hvad du siger, så siger de ja. 
Og så tænker man det der, det er der ikke forstået så meget af.” (klinikassistent C)

Ydermere fortæller nogle kliniske klinikassistenter, at deres manglende engelskkund-
skaber hæmmer forståelsen i kommunikation med nogle familier. 

Der er således nogle udfordringer forbundet med brug af tolke på klinikkerne. Vi an-
befaler, at projektledelsen enten reviderer ordningen med tolke, således at den fungerer 
og anvendes i klinikkernes praksis, eller at ordningen erstattes med sproglig støtte til 
medarbejderne eksempelvis korte kurser i de mest anvendte gloser, eller at der sikres, at 
der på alle klinikker er medarbejdere med de relevante sproglige kompetencer (arabisk, 
tyrkisk o. lign.). 
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”Sund mund til byen børn” er et multikomponentprojekt, der har haft en særdeles positiv 
effekt i forhold til skolebørns og småbørnsforældres bevidsthed om viden og holdninger til 
forhold, der påvirker tandsundheden. Projektets helt store plus har været de sundhedspædago-
giske aktiviteter på skolerne, hvor skolebørnene har deltaget og været særdeles aktive. Alt tyder 
på, at de på alle klassetrin har erhvervet sig stor viden om tandsundhed. Derimod er målet 
med den daglige tandbørstning ikke helt lykkedes, specielt ikke i de ældste klasser. Det har nok 
heller ikke været et realistisk mål – ikke på grund af elevernes manglende interesse eller moti-
vation, men forårsaget af lærernes nedprioritering af tandbørstningen på grund af den tid, det 
tager, set i forhold til deres prioritering af lærerplansrelateret (fagligt) indhold i undervisningen. 
De yngste klasser har tydeligvis fået tandbørstningen i skoletiden bedst etableret, og der har 
været rigtig gode resultater, når det har været en pædagog (og ikke en lærer), der har stået for 
tandbørstningen sammen børnene.

Der er heller ingen tvivl om, at tænder spiller en rolle i skolebørnenes liv. For de fleste er det 
vigtigt med ”pæne tænder”, og nogle præciserer, at tænderne helst skal være rene, stærke, uden 
huller og sunde. Det gælder især pigerne. Mange af børnene efterspørger tandbørstning, når 
lærerne fraprioriterer det, og de beklager, at lærerne ikke synes, at der er tid til det, eller ikke er 
interesserede i det. På lejrskoleture har det vist sig, at mange af børnene i en klasse har ændret 
vaner (fra året før), hvad angår tandbørstning, dog ikke vaner, hvad angår indtag af slik og 
sodavand. Konklusionen er, at tænder betyder meget for børnene, at de ved en hel masse om, 
hvad de bør og ikke bør gøre, at de går op i tandbørstning og synes det er hyggeligt, sjovt og 
vigtigt, men at overførselsværdien fra tandsundhedsundervisningen til den almindelige under-
visning samt fra skole til hjem er begrænset.

Dette bekræftes af, at lærernes roller og deltagelse i de sundhedspædagogiske aktiviteter har 
været varierende. I de tilfælde hvor den enkelte lærer har taget ’missionen’ og målet til sig og 
støttet tandplejeren didaktisk, fx med forslag til forberedelse og måder at strukturere under-
visningen på, er det lykkedes at få gennemført en undervisning, der både i elevernes, lærerens 
og tandplejerens perspektiv har været vellykket. I andre tilfælde, hvor læreren ikke har deltaget 
aktivt, er effekten af undervisningen mindre. Konklusionen er, at et tæt samarbejde mellem 
den enkelte lærer og tandplejeren er essentielt for kvaliteten af tandsundhedsundervisningen.  
Omvendt kan en uengageret lærer ligefrem være en hindring for, at få etableret en god under-
visning i klassen. Her er konklusionen, at lærerens eventuelle ligegyldighed ’smitter’ eleverne, 
så deres engagement mindskes.

Indkaldelse af forældre med 1-års børnene har fungeret fint, og mens mange klinikassistenter 
har været optaget af at udvikle deres samtaler med familierne med et andet modersmål end 
dansk og af at forstå dem, har andre ikke fundet den grundlæggende idé om den tidlige ind-
sats særlig meningsfuld. Der har således ikke været fuld tilslutning til denne form for primær 
forebyggelse. 

Evalueringens 
hovedkonklusioner
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Selv om det har været intentionen, at alle samtaler skulle foregå, så samtalepartnerne kunne 
forstå hinanden, er der ikke brugt tolke til forældresamtalerne. Det har i nogle tilfælde vanske-
liggjort en dybere forståelse for familiernes selvoplevede udfordringer med børnenes tandsund-
hed. På trods af dette faktum har forældresamtalerne på klinikkerne fungeret godt. Forældrene 
giver udtryk for stor tilfredshed med at have fået ny viden, og mange siger endvidere, at de har 
ændret vaner og fået nyt syn på tænderne.

Klinikassistenters måde at møde familierne på er ændret betydeligt. Der er blandt andet kom-
met fokus på relationer og kommunikation. De kliniske klinikassistenter er blevet mere re-
flekterede om egen samtalepraksis, kompetencebehov og succeskriterier, og det har det skabt 
gejst og ny vilje til at arbejde anerkendende, og til at se hvordan projektet virker i den daglige 
praksis. 

Projekttandplejerne har haft særdeles mange forskellige opgaver og udfordringer. Udover at 
kunne planlægge og strukturere disse, har rollen som projekttandplejer især krævet følgende: 
a) relationskompetence i forhold til at indgå i tillidsskabende, ærlige relationer med børn og 
forældre, b) kollegial og tværfaglig kompetence og c) kulturel- og værdifølsom kompetence i 
relation til undervisning og samtaler med børn og forældre med anden etnisk baggrund end 
dansk, d) undervisningskompetence og e) didaktisk kompetence i forhold til planlægning, 
udvikling og evaluering af handlingsorienteret undervisning, og f ) faglig kompetence i kraft af 
viden om tandsundhed og sundhedsfremme.

Konklusionen er, at der har været en markant pædagogisk kompetenceudvikling blandt de 
involverede klinikmedarbejdere, tandlæger og projekttandplejere, og at målgrupperne, dvs. 
skolebørn og forældre, også har udviklet nye kompetencer i kraft af viden og forståelse for 
tandpleje og tandsundhed samt færdigheder i relation til tandbørstning. Interessen for tænder 
er stor blandt børnene, og de kan med fordel støttes mere i at få overført de nye færdigheder 
ift. tandbørstning og andre handlinger, der fremmer deres tandsundhed, så det bliver til gode 
’børstevaner’ hjemme. Endelig er det er sandsynligt, at ikke al virkning kan iagttages og måles 
på den korte bane. Det kan forventes, at virkninger af de forskellige projektindsatser først vil 
kunne registreres i et længere perspektiv. 

Anbefalinger
På baggrund af evalueringen anbefales følgende:

• Bedre samarbejde med sundhedsplejerskerne på skolern
 Vi anbefaler, at samarbejdet med heldagsskolernes sundhedsplejersker iværksættes, så bør-

nene ikke oplever, at ét er tandsundhed og noget andet er sundhed (sammen med sund-
hedsplejersken). Samarbejdet kunne evt. etableres omkring fælles temadage eller work-
shops, hvor børnene var med i planlægningen, og lærerne fik roller og medansvar. Det kan 
overvejes, om diætister med fordel kunne inddrages i samarbejdet.   

• Undervisningen på skolerne
 Projekttandplejerne som underviser på skolerne gør et, efter vilkårene, fremragende arbejde. 

Vi anbefaler, at dette arbejde fortsættes efter nuværende model, og at det planlægges sådan, 
at fremtidige projekttandplejere følger de nuværende projekttandplejeres undervisning på 
skolerne, sådan at de gode erfaringer med undervisningspraksis deles og videregives. Vi an-
befaler, at der etableres struktureret kollegial supervision og sparring tandplejerne imellem. 
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• Samarbejde med lærerne om undervisningen
 Vi anbefaler, at samarbejdet med lærerne tilrettelægges, så lærerne inddrages i planlægnin-

gen af tandsundhedsundervisningen, og at der på den ene side tages hensyn til, hvornår 
på året, ugen og dagen det passer bedst med årsplaner, lærerteams og den enkelte lærers 
skema, og på den anden side stilles klare (eksplicitte) forventninger til lærerens engagement 
og bidrag, især med didaktisk ekspertise. Herudover anbefaler vi, at der etableres kontakt 
til klasselæreren eller andre lærere med et højt timetal i klassen, således at læreren kender 
klassen godt, og således at det ikke vedbliver at være projekttandplejerens (underviserens) 
opgave at sørge for ro og rum, så undervisningen kan finde sted.

• Den daglige tandbørstning på skolerne
 Vi anbefaler, at man imødekommer skolebørnenes egne ønsker om tandbørstning på sko-

lerne både på de yngste og mellemste klassetrin, og at tandbørstningen iværksættes og fast-
holdes i alle klasser evt. med ansvaret hos en pædagog, og hvor læreren bakker op om 
indsatsen. 

• Samtaler med forældre
 Vi anbefaler, at klinikassistenter videreudvikler deres gode erfaringer med anerkendende, 

værdifølsom og forstående kommunikation og fortsat udvikler deres relationskompetence 
og kommunikative kompetencer. De sproglige og kulturelle ressourcer, som allerede findes 
blandt de kliniske klinikassistenter, bør i endnu højere grad bringes i spil, også som kollegial 
støtte og supervision ved behov. Det kan overvejes, om korte kurser i arabisk, engelsk og 
andre relevante sprog skal tilbydes de kliniske klinikassistenter, som efterspørger sådanne. 

• Kommunikation med forældre
 Idet børnenes mødre ofte ikke deltager i samtalerne på klinikken, videregives vigtig infor-

mation ikke eller kun i begrænset omfang fra klinikpersonalet til dem.  Der bør målrettet 
arbejdes på at undgå denne kommunikationsbrist. Idet fædrene peger på sproget som en 
barriere for deres deltagelse, anbefaler vi, at man først og fremmest bruger tolke, og dernæst 
inddrager de kliniske klinikassistenter med flersproglige kompetencer, i en målrettet indsats 
i forhold til at involvere mødrene.

•  Forbilleder for skolebørn
 Skolebørnenes værdier er af stor betydning for, hvor vidt de ændrer vaner, og god tandpleje 

er ikke ’hipt’ for alle skolebørn. For nogle børn er det ikke socialt legitimt at handle fornuf-
tigt i forhold til tandpleje.  Vi anbefaler, at der målrettet arbejdes videre med tandplejernes 
gode relation til skolebørnene, som allerede er etableret i undervisningen på skolerne, da 
netop denne relation kan skabe vigtige forbilleder for børnene, som måske kan ændre på det 
syn, de har, og dermed de ting, de gør i forhold til at passe på deres tænder.
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