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BAGGRUND: DGI BYENS BØRNEPROJEKTS SUNDHEDSPÆDAGOGISKE DIMENSION
DGI Byen har fået bevilget 10 millioner til at iværksætte et 3-årigt projekt (2009 - medio 2012), der 
skal styrke den sundhedsmæssige forebyggelsesindsats blandt børn – særligt socialt udsatte børn - på 5 
skoler på Vesterbro ved at fremme deres muligheder for fysisk aktivitet med DGI Byens foreningsliv som 
omdrejningspunkt.   

Projektets ledelse har ønsket at tilføje projektet en sundhedsfremmende dimension, som dels vil under-
støtte deltagernes motivation, dels deres udvikling af handlekompetence og samtidig øge sandsynlighe-
den for en længerevarende forankring af projektets visioner hos deltagerne – enkeltvis og sammen. Der-
for har projektets ledelse ønsket, at Forskningsprogrammet for Miljø og Sundhedspædagogik skal bidrage 
til at kvalifi cere planlægningen af projektets sundhedsfremmende aspekt ved at udarbejde dette notat.      

Notatet indeholder en kort beskrivelse af den viden, forskningsprogrammet har om deltager – og hand-
lingsorienterede metoder til at inddrage børn – primært i alderen 10-13 år - i sundhedsfremmende pro-
jekter, der sigter mod at øge børns sundhed, trivsel og handlekompetence i samarbejde med voksne fra 
skole og lokalsamfundet. Notatet er udarbejdet på baggrund af forskningsprogrammets viden om dette 
felt, genereret af teoretisk begrebsudvikling og empiriske undersøgelser af sundhedspædagogisk udvik-
lingsarbejde nationalt og internationalt. 
Notatet skitserer indledningsvis, hvilke teoretiske begreber om sundhed og sundhedsfremme demokra-
tisk sundhedspædagogik bygger på. Herefter beskrives centrale metoder og mål i demokratisk sundheds-
pædagogik som et approach. Afslutningsvis opridses en række anbefalinger baseret på forskningspro-
grammets evaluerende forskning på dette område. 

SUNDHEDSBEGREBET I DEMOKRATISK SUNDHEDSPÆDAGOGIK
Demokratisk sundhedspædagogik bygger på et holistisk, positivt og bredt sundhedsbegreb. Et sådan 
sundhedsbegreb er i overensstemmelse med WHO’s defi nition (WHO, 1986); at det er holistisk bety-
der, at det hele menneske og dets miljø – og samfundsmæssige livsbetingelser tænkes med. Sundhed 
har derfor fysiske, psykiske, sociale, emotionelle, spirituelle og seksuelle aspekter, der alle er indbyrdes 
forbundne og interagerende, og igen er i samspil med miljø – og samfundsmæssige livsbetingelser (WHO 
1986). 

Sundhed anses som noget positivt. Det defi neres ikke ved en negation som udelukkende fravær af syg-
dom. Sundhed omfatter bl.a. psykiske, mentale, spirituelle og sociale dimensioner; dvs. sundhed er også 
trivsel samt sociale og personlige ressourcer i forhold til livskvalitet. Begrebet er nært forbundet med 
menneskers ideer om, hvad ’et godt liv’ er - sundhed opleves individuelt, men defi neres også ud fra en lang 
række faktorer som fx kultur.  

Som modellen (fi gur 1) til højre 
viser, betyder det, at sundheds-
begrebet er bredt, at det indbefat-
ter både livsstil og levevilkår – og 
at de anses som gensidigt inter-
agerende. Den enkelte har en vis 
mulighed for at have indfl ydelse 
på og ændre egen livsstil. Leve-
vilkårene er sværere, men dog 
ikke umulige, at ændre – men det 
forudsætter oftest, at menne-
sker formår at arbejde sammen i 
fællesskab for positive forandrin-
ger (Jensen B. 2000, Simovska 
et al. 2006) 

At arbejde ud fra et holistisk, 
positivt og bredt sundhedsbe-
greb har desuden et uvurderligt 

 Figur 1: Sundhedsdeterminanter (Kilde: Simovska et al. 2006: 13) 
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potentiale, når forskellige grupper af mennesker skal inddrages i arbejdet for sundhed. Dette fordi det 
åbner op for, at aspekter af sundhed kan betyde og vægtes forskelligt afhængigt af disse menneskers 
kultur, etnicitet, køn, alder etc. Herved er der mulighed for, at deltagerne selv bidrager til at defi nere, hvad 
sundhed er, samt refl ektere over og præcisere hvilke muligheder og barrierer deres personlige ressourcer, 
men også deres livsbetingelser, udgør for at fremme sundhed. Sundhed skabes altså gennem samspil-
let mellem mennesker og deres omgivelser, livsstil og levevilkår, og i relationerne mellem menneskerne 
indenfor rammerne i deres daglige liv. Sundhed skabes der, hvor mennesker lever, elsker, lærer, arbejder 
og leger (Kickbush 1997). 

Hvis sundheden skal forbedres, er det derfor nødvendigt at tage både den individuelle livsstil i betragtning, 
men også omgivelserne, de sociale relationer og levevilkårene. Et holistisk, positivt og bredt sundhedsbe-
greb medfører, at sundhed ikke kun handler om det enkelte individ, men også om sociale forhold. Man kan 
derfor skelne mellem ’sociale aspekter af individers sundhed’ og ’(lokal)samfundets sundhed’ (Tones og 
Tilford, 2001). 
• De sociale aspekter af individers sundhed omhandler tre hovedaspekter: Gensidighed, evner til at 

etablere og fastholde sociale relationer, samt evner til at handle sammen og socialt ansvarligt.
• Samfundets sundhed handler bl.a. om samfundets forpligtelse til at sikre grundlæggende menneske-

rettigheder og de rammer og betingelser, der er bestemmende for sundhed. 

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE – FORSKELLE I FORHOLD TIL MÅL OG METODER
”Sundhedsfremme er den proces, som gør mennesker i stand til i højere grad at være herre over og for-
bedre deres sundhedstilstand. For at opnå en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefi n-
dende, må den enkelte eller gruppen være i stand til at identifi cere og realisere mål, at tilfredsstille behov 
og at ændre eller at kunne klare omverdenen” (WHO 1986). Med denne defi nition bliver det klart, at sund-
hedsfremme og forebyggelse har forskellige formål og baseres på forskelle i relation til metode og styring. 
Forebyggelse har til formål at undgå eller minimere ulykker, sygdom og risikoadfærd. Sundhedsfremme 
handler om at fremme sundhed, holistisk, positivt og bredt - både i relation til livsstil og levevilkår.

Sundhedsstyrelsen anerkender disse forskelle i en begrebsafklaring. Her fremhæves det, at sundheds-
fremme og forebyggelse er ”…sideordnede for at synliggøre forskellige indsatser for sundhed” (Sundheds-
styrelsen 2005:27). Forebyggelse og sundhedsfremme står altså ikke i modsætning til hinanden og et 
tiltag kan rumme begge former for indsats. I sundhedsfremmearbejdet ”vendes opmærksomheden væk 
fra sygdom og over mod sundhed. Der fokuseres på mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og 
mestringsstrategier frem for risici” (Sundhedsstyrelsen 2005: 49). 

Såvel nationalt som internationalt lægges der op til, at sundhedsfremme er en deltager – og handlings-
orienteret proces. Det betyder, at den enkelte eller gruppen inddrages og er deltagende i arbejdet for at 
skabe sundhed. Midlerne eller metoderne – eller pædagogikken - til at fremme sundhed bliver lige så vigtig 
som målet.

Børns og unges sundhed, trivsel og livsstil er påvirket af et tæt sammenspil af biologiske, miljømæssige, 
kulturelle og samfundsmæssige faktorer. De faktorer og de forhold, der påvirker eller hæmmer børn og 
unges mulighed for at være og føle sig sunde, skabes ikke af børn og unge selv, da de som regel har ringe 
indfl ydelse på deres sociale, kulturelle og fysiske omgivelser. I stedet for udelukkende at fokusere på børn 
og unges livsstil eller behandle dem som en risikogruppe bør opmærksomheden derfor rettes mod de bre-
dere sammenhænge, som de vokser op i, for at gøre disse så gode og sundhedsfremmende som mulige. 
Denne proces bør inddrage børn og unge selv, da det udover at fremme deres sundhed, også bidrager til 
muligheden for en læringsmæssig forankring ved at øge deres viden og udvikle deres kompetence til at 
være deltagere og handle - individuelt og sammen med andre - for sundhed i fremtiden (Jensen B. 1997; 
Simovska 2006). 
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DEMOKRATISK SUNDHEDSPÆDAGOGIK: 
EN METODEMÆSSIG TILGANG TIL SUNDHEDSFREMME 
Demokratisk sundhedspædagogik er ikke en ny metodemæssig tilgang til sundhedsfremme. Det er en 
tilgang, der er udviklet på basis af talrige teoretiske og empiriske studier. Væsentlige dele af denne tilgang 
har i årevis været indskrevet i Undervisningsministeriets Faghæfte for Folkeskolens Sundheds- og Sek-
sualundervisning og Familiekundskab (Undervisningsministeriet 2008). En demokratisk sundhedspæ-
dagogisk indfaldsvinkel til sundhedsfremme sigter mod at styrke og støtte deltagerne – fx børnene og de 
unge – i at få indfl ydelse på de faktorer, der påvirker deres sundhed. Derved bliver målet både at udvikle 
deres kompetence til at håndtere deres egen sundhed og samfundets sundhed.

Kort skitseret bygger demokratisk sundhedspædagogik på forskning (Simovska & Jensen B.B. 2003; 
Simovska et al. 2006; Simovska 2007;  Simovska & Jensen B.B. 2009) der viser at:

• Handlekompetence og ejerskab er nøgleelementer for udvikling af effektiv sundhedsfremme;
• For at udvikle kompetence til at skabe sundhedsmæssig forandring er det nødvendigt, at børn og unge 

støttes af voksne i at udvikle en handlingsorienteret viden om sundhed;
• For at være handlingsorienteret skal den viden, som børnene erhverver sig, være multidimensionel og 

fange sundhedsproblemernes kompleksitet;
• Viden, der bidrager til sundhedsfremmende handlinger, opnås bedst gennem konkret deltagelse i 

sundhedsprojekter, hvor man aktivt prøver handlinger af;
• Der ligger et stort potentiale for sundhedsfremme, hvis skole og lokalsamfund arbejder tæt sammen;
• Når børn og unge inddrages i sundhedsfremmende processer sammen med voksne, er det vigtigt, 

at de anskues som aktive sociale aktører i deres egen ret. Det betyder, at de påvirkes af, men også 
selv påvirker de sociale sammenhænge, de indgår i og hermed bør anerkendes som reelle deltagere i 
sundhedsfremmende processer sammen med voksne.  

• Kompetent vejledning af voksne er essentiel i forhold til at sikre børn og unges reelle deltagelse og 
indfl ydelse. Derfor bør voksne instruktørers og facilitatorers professionelle udvikling af deres kompe-
tence til at arbejde deltagerorienteret ikke nedprioriteres eller negligeres.   

De helt centrale begreber i den demokratiske sundhedspædagogiks metodemæssige indfaldsvinkel er 
handlekompetence og deltagelse, der er indbyrdes interagerende og på samme tid fungerer som mål og 
middel eller metode. Deltagelse er en essentiel forudsætning for udvikling af handlekompetence og hand-
lekompetente mennesker er ofte deltagende. Der er altså tale om, at handlekompetence og deltagelse 
anses som mål i sig selv sammen med målet for at fremme sundhed (Jensen B. 2000, Simovska 2004, 
Simovska og Jensen B. 2003, Jensen B. og Simovska 2005).    

HVAD ER HANDLEKOMPETENCE?
Handlekompetence hentyder til evnen til at handle for at fremme sundhed (Jensen B. 1997). I det føl-
gende skitseres de væsentligste elementer af begrebet handlekompetence i relation til børn og unge:

Indsigt og viden
Dette element vedrører børn og unges handlingsorienterede forståelse af sundhed. Den forudsætter en 
sammenhængende viden om sundhedsproblemer fx mangel på fysisk aktivitet, kendskab til problemets 
art og omfang, hvordan og hvorfor det opstår, hvem problemet har indfl ydelse på og de
forskellige muligheder, der fi ndes for at kunne løse dette.

Engagement
Engagement henfører til børns og unges motivationsniveau og lyst til at blive involveret i initiativer til
ændringer, der vedrører deres eget liv. Dette element er nært forbundet med det ovennævnte, fordi viden 
om et problem ikke automatisk omsættes til handling, medmindre engagementet og modet er til stede.

Visioner
Dette element forudsætter evnen til at se ’bag om’ sundhedsproblemerne og tænke kreativt. Det handler 
om udviklingen af børn og unges ideer, drømme og fantasiforestillinger om deres fremtid og om det sam-
fund, som de kommer til at vokse op i. Et eksempel kunne være: Hvordan ville vores lokalområde skulle se 
ud, for at alle fi k de bedste muligheder for at dyrke motion? Hvordan skulle denne forenings lokaler se ud, 
for at alle ville trives, når de er der?   
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Handleerfaringer
Dette handler om, at handlekompetence udvikles og kvalifi ceres gennem den erfaring, der er høstet i for-
bindelse med at handle individuelt eller i fællesskab med andre. Derfor er det centralt, at børn og unge del-
tager i ’real-life’ handlinger med henblik på at skabe forandring på forskellige niveauer; i klasseværelset, 
på skolen, i lokalsamfundet, i byen mv. Disse erfaringer bidrager især til udvikling af handlekompetence, 
idet handlingerne fi nder sted sammen med voksne med et større erfaringsniveau, der kan guide hand-
lingsprocessen.

IVAC-MODELLEN – EN FLEKSIBEL RAMME
Som et led i en operationalisering af handlekompetencebegrebet i praksis har forskningsprogrammet 
udviklet en model; IVAC-modellen (Jensen B. 1997). Denne model er senere videreudviklet til også at 
indeholde et S og et E på baggrund af empiriske studier af nationale og internationale udviklingsprojekter 
med deltagelse og udvikling af handlekompetence som mål (Simovska et al., 2006). Modellen er ikke en 
trin-for-trin model, men en fl eksibel ramme, der i stedet beskriver faser, som kan anvendes i et projektar-
bejde eller undervisningsforløb. 

              
Nedenstående er en kort beskri-
velse af modellens faser:
    
• (S+I) Valg og undersøgelse
Denne fase handler om at opnå 
en fælles forståelse af et aktuelt 
sundhedsproblem. Deltagerne 
skal deltage aktivt i at vælge 
sundhedsemnet og de skal 
undersøge årsagerne til, at dette 
emne er vigtigt for dem. I et pro-
jekt kan de overordnede emner 
være fastlagt forud, men det er 
vigtigt, at deltagerne har 
mulighed for selv at kunne vælge 
forskellige aspekter indenfor 
rammerne af disse temaer, som 
de gerne vil fokusere på, under-
søge og søge at påvirke. Derud-
over skal de også arbejde med 

den historiske dimension af temaet. Det er desuden vigtigt at identifi cere de faktorer, der ligger gemt bag 
problemet. Selv om problemet kommer til udtryk i fx hverdagen i lokalsamfundet, vil de faktorer der ligger 
bag disse sammenhænge ofte befi nde sig udenfor disse omgivelser.

• (V) Visioner
Handler om udviklingen af visioner og drømme om fremtiden i forhold til de nuværende, eksisterende 
sundhedsproblemer. Med andre ord; her udvikler deltagerne kreative ideer, indtryk og scenarier om deres 
fremtidige liv og om det samfund, som de lever og vokser op i. Det er vigtigt at lade fantasien få frit spil og 
fremkomme med et væld af mulige handlinger, der kan bidrage til at ændre virkeligheden, så den nærmer 
sig visionerne. Alle ideer og forslag bør behandles alvorligt og blive tildelt
opmærksomhed. 

• (A+V) Handling og forandring
De foreslåede handlinger drøftes i henhold til de mulige barrierer, der eventuelt kan
opstå, når man skrider til handling. På baggrund af disse overvejelser igangsættes i fællesskab konkrete 
handlinger, der menes at være realistiske og mulige at opnå. 

• (E) Kritisk overvejelse og evaluering 
Har til formål at evaluere på de opnåede resultater og at analysere årsagerne til de problemer, der eventu-

Figur 2: IVAC-modellen (Kilde: Simovska et al. 2006:20)
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elt er opstået undervejs. Det er værd at bemærke, at selvom det ikke er lykkedes at gennemføre ændrin-
gen, kan det vise sig, at projektet alligevel har været nyttigt; dvs. at deltagerne har høstet værdifulde 
erfaringer, som de kan tage med sig videre i projektet eller kommende projekter.

I stedet for at betragte de nævnte faser som nogle der fi nder sted i en ufravigelig rækkefølge, skal ele-
menterne i IVAC-modellen betragtes og anvendes som komponenter i en bevægelig og fl eksibel arbejds-
ramme, en ramme som voksne, der arbejder med børn og unge, kan bruge, når der arbejdes med
planlægning, udførelse og vurdering af et projekts aktiviteter. IVAC - modellen er ikke en metode, der auto-
matisk sikrer udvikling af handlingsorienteret viden og handlekompetence, men den er et godt udgangs-
punkt og redskab for konkrete projekter. 

HVAD KENDETEGNER DELTAGELSE?
Deltagelse er ikke et begreb med en enkelt og entydig defi nition. Deltagelse bruges ofte i fl æng med begre-
ber som fx involvering, medbestemmelse, indfl ydelse og det at blive konsulteret. I nogle sammenhænge 
refererer deltagelse til processer, hvor der inviteres til diskussion eller debat, eller hvor deltagere er aktive 
i forud planlagte aktiviteter, som de dermed ikke har nogen indfl ydelse på. Andre gange refereres der til 
processer, hvor der lægges vægt på at lytte til deltagerne, for derved bedre at kunne tilrettelægge et pro-
jekt, der ’rammer’ deres behov og bidrager til deres læring og udvikling (Simovska 2007).

I andre sammenhænge betyder deltagelse en deling af magt, både i forhold til de beslutninger, der skal
tages under et projektforløb, og i forhold til at få reel indfl ydelse på projektets indhold og læreprocesser. 
Det er i denne betydning, at deltagelsesbegrebet anvendes i demokratisk sundhedspædagogik, hvor del-
tagelse handler om selvbestemmelse, selvregulering, ejerskab og empowerment i forhold til sundhed. 
Demokratisk sundhedspædagogik knytter deltagelse til menneskerettighederne og fremhæver, at også 
børn og unge i alle aldre både har en ret til og er i stand til at deltage i beslutninger, som vedrører deres 
sundhed og liv (Simovska 2007). Det er dog også vigtigt at slå fast, at graden og formen af deltagelse kan 
variere afhængigt af alder, evner, interesser og kompetencer hos børn og unge. Mere præcist, repræsen-
terer ægte deltagelse et ideal, som demokratisk sundhedspædagogik sigter mod at opnå. 

På trods af denne ambition erkendes det naturligvis, at institutioner som fx skolen og lokalsamfundet 
kan rumme begrænsninger i forhold til, at børn og unge kan praktisere deres deltagelse. Det er imidlertid 
målet, at bidrage til at udvikle ægte i stedet for mere symbolsk deltagelse. Ægte deltagelse – i forhold til 
børn og unge - indebærer, at de inspireres, rådgives og støttes af de voksne, så de opnår en reel indfl ydelse 
på projektets indhold og proces. Ægte deltagelse anses ikke kun som et mål i sig selv, men også som en 
vigtig forudsætning for udvikling af børns og unges handlekompetence. Ægte deltagelse kan kendetegnes 
ved følgende 3 karakteristika (Simovska, 2006):

Bredt fokus
Ægte deltagelse fokuserer på, at børnene og de unge selv er aktive i at konstruere deres viden i modsæt-
ning til, at de passivt modtager facts fra eksperter.

Åbne resultater
De forventede resultater af den ægte deltagelse er åbne og divergerende, idet de afhænger af børn og
unges ideer, behov, interesser og prioriteringer, samt af, hvad omgivelserne giver mulighed for. Dette står 
i modsætning til traditionel adfærdsmodifi cering, hvor børn forventes at overtage forud fastlagte sunde 
levevaner.

Fokus på individerne i deres kontekst
Målet for forandring indenfor diskursen om den ægte deltagelse er individer i deres kontekst og ikke blot 
individernes adfærd. Dette betyder, at børn og unge støttes aktivt i at påvirke deres omgivelser og miljø 
– klasseværelset, skolen, lokalsamfundet, byen, etc. – og i at sætte fokus på de determinanter der har ind-
fl ydelse på deres sundhed fx vaner og adfærd i relation til fysisk aktivitet.

Ved ægte deltagelse motiveres og sættes børn og unge i stand til at påtage sig ansvar for egen sundhed 
og eget liv, håndtere komplekse sammenhænge i forandringsprocesser, samt deltage kompetent i sociale
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netværk. Ægte deltagelse betyder ikke at lærerens og andre voksnes ansvar bliver mindre – måske sna-
rere tværtimod. De voksne bør påtage sig rollen som dialogpartner og faglig sparringspartner i arbej-
det med børnene og de unge. Med udgangspunkt i deres egen faglige og pædagogiske ekspertise, skal 
de bidrage til at temaerne relateret til børns sundhedsproblematikker perspektiveres og bearbejdes i et 
tværfagligt og handlingsorienteret perspektiv. Det dialogorienterede udgangspunkt i den demokratiske 
sundhedspædagogik udelukker derfor ikke et højt fagligt niveau – snarere tværtimod (Simovska 2005, 
Simovska 2007).

Et vigtigt spørgsmål i forhold til børn og unges deltagelse handler om, hvilken form for deltagelse der 
kan praktiseres: Hvilken type beslutninger kan de involveres i, og hvordan er forholdet mellem børn og 
unge og de voksne, når ideerne om deltagelse omsættes til praksis? Hvornår skal lærere og voksne være 
særligt aktive i arbejdet og hvornår skal de holde sig i baggrunden for at lade børnene arbejde mere uaf-
hængigt? Som det fremgår af fi guren nedenfor har forskningsprogrammet videreudviklet Roger Harts 
deltagelsesstige (Hart 1992, 1997) til en ikke-hierarkisk opfattelse af deltagelsesformer, idet forskellige 
forudsætninger, kulturer og sundhedstemaer kan berettige, at der arbejdes med forskellige former for del-
tagelse (Simovska et al., 2006). Der er altså ikke tale om at rangordne former for deltagelse, men om for-
skellige former for deltagelse der passer til forskellige sammenhænge. Figuren repræsenterer derfor fem 
forskellige, men ligeværdige, former for deltagelse, hvis anvendelse afhænger af den konkrete kontekst 
fx skolen, byen, kultur, en forening etc. og af den enkelte situation fx projektets fase, de aktuelle emner, 
deltagernes præferencer, etc.

SAMMENFATNING AF RESULTATER FRA UNDERSØGELSER
Empiriske undersøgelser og evaluering af en lang række udviklingsprojekter (Simovska & Jensen B. 
2003; Simovska 2007; Simovska 2008; Simovska & Jensen B. 2009, Jensen M. J. 2009, Pedersen 
2009, Sørensen og Koch 2009) har vist, at en deltager – og handlingsorienteret tilgang til sundhedsfrem-
mearbejde med børn og unge har et stort potentiale og skaber gode resultater både i forhold til læring, 
kompetenceudvikling og sundhedsfremmede handlinger både i relation til livsstil og levevilkår. 

Når børn og unge guides af og samarbejder med voksne, kan de med succes skabe forandring både i 
forhold til livsstil, men også i relation til determinanter for sundhed i skolen såvel som i lokalsamfundet. 
Her kan nævnes; sundere udbud af mad på skolen, nye former for fysisk aktivitet både i frikvarteret og i 
idrætsundervisningen samt efter skoletid sammen med elevers familie, nye rekreative områder og moti-
onsfaciliteter i lokalsamfundet. 

Børn og unge har desuden vist sig yderst kompetente til at indgå i forskellige former for samarbejde i 
grupper, udvalg, partnerskaber og lignende såvel på skoleniveau som på lokalsamfundsniveau.   

Figur 3: Ikke-hierarkiske modeller for forskellige former for deltagelse (Kilde: Simovska et al, 2006: 44)
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Ydermere påvirkes børn og unges oplevelse af ejerskab og empowerment, motivation og interesse for 
at arbejde sundhedsfremmende positivt af en deltager og handlingsorienteret tilgang i sundhedsfrem-
mende projekter. Dette har også afspejlet sig i forhold til børn og unges livsstil, der har vist sig at udvikle 
sig i en positiv retning efter både deres eget og voksnes skøn. Sammenholdt med projekternes partner-
skaber mellem skole, lokalsamfund og familie - og de sundhedsfremmende handlinger, der har skabt posi-
tiv forandring både på skole og lokalsamfundsniveau, gør det sandsynligt, at positive ændringer i børn og 
unges livsstil er bæredygtig over tid, fordi der er skabt et længerevarende ’understøttende net’ og fordi de 
strukturelle ændringer gør det sunde valg til et let valg. 

Dette suppleres igen af den positive udvikling i forhold til børn og unges individuelle handlekompetence, 
hvor deres opnåede viden, følelse af empowerment og øgede motivation, giver et godt udgangspunkt for 
selv at tage vare på deres sundhed og videreudvikle - men også fastholde - en sund livsstil. 

Sidst men ikke mindst bidrager deltagelse og etablering af nye partnerskaber, der involveres i fælles 
handling for at påvirke bagvedliggende faktorer af betydning for sundhed, til at understøtte børn og unges 
demokratiske kompetence og til udvikling af en social kapital, der dels er vigtig for fællesskabers handle-
kraft, men også for trivsel og sundhed mere generelt. 

ANBEFALINGER
Samtidig kan der peges på nogle forhold, som er nødvendige for succesfuldt at kunne implementere og 
gennemføre projekter, d er er baseret på en demokratisk, deltager - og handlingsorienteret sundhedspæ-
dagogik: 

• Det er en god ide at lave formelle kontrakter med de deltagende settings fx skoler og foreninger, så de 
gensidige forventninger, ansvar og arbejdsopgaver er klare, herudover at sikre sig at projektets inter-
vention kan indkoopereres fx i skolens hverdag og eventuelt i curriculum  

• D et er nødvendigt at understøtte de voksnes engagement ved at sikre dem adækvate ressourcer fx 
allokering af tid og andre former for ressourcer til projektet   

• Det er vigtigt at sikre ledelsers ejerskab, da det er essentielt for projektet implementering, forløb, for-
ankring og bæredygtighed 

• Det er meget væsentligt at befordre effektiv træning til projektets voksne, fx lærere eller trænere, 
både før projektets start og løbende. Det er nødvendigt at knytte denne træning til hverdagens prak-
sis, og denne træning må særligt fokusere på deltager - og handlingsorienterede strategier

• Det er vigtigt at søge at skabe synergi i stedet for mere symbolske links til allerede eksisterende og 
lignende interventioner for at undgå ufrugtbar paralleldannelse 

• En metodologisk ramme for projektet er helt nødvendig. Den skal være klar og let at følge, men samti-
dig være fl eksibel og mulig at justere lokalt, så den passer til de voksnes behov og prioriteringer; dvs. 
en adækvat balance mellem åben struktur og en ’step-by-step’ guide 

• Det er vigtigt at skabe tætte bånd mellem skoler, ressource – og nøglepersoner i lokalsamfundet samt 
sikre professionel såvel som politisk støtte til projektets implementering 

• Det er væsentligt at sikre sig lokale interessenter og støttepersoners ejerskab i forhold til projektet. 
Dette skabes bl.a. ved at afklare ansvar, roller og opgaver samt ved at opbygge en fælles forståelse for 
projektets visioner, formål og metoder fx ved at afholde fælles workshops, møder og events løbende – 
dette skaber også en god mulighed for at dele erfaringer

• Det er nødvendigt at sikre sig et samarbejde med familier, de udgør en væsentlig ressource i lokal-
samfundet, som kan komme projektet til gode og skabe stærke bånd mellem projektet og hjemmet

• Det er essentielt at involvere børn og unge i at identifi cere og samarbejde med interessenter og res-
sourcepersoner på skolen såvel som i lokalsamfundet, men det er samtidig vigtigt at forberede disse 
personer på at skulle samarbejde reelt med børn og unge – ikke kun voksne

• Det er vigtigt at involvere børn og unge på tidlige stadier af projektudviklingen, så deres reelle indfl y-
delse på aktiviteterne sikres og deres oplevelse af ejerskab understøttes

• Det er essentielt at udvikle et bredt spektrum af forskellige aktiviteter, der sikrer børn og unge, med 
forskelle i relation til interesse, alder, individuelle ressourcer og evner, mulighed for at deltage og 
udnytte deres potentiale fuldt ud 
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Der er ingen forskning, der har fokuseret på socialt udsatte børns individuelle eller sociale forudsætnin-
ger for at deltage i deltager – og handlingsorienterede sundhedsfremmeprojekter af den karakter, som er 
beskrevet i det ovenstående. Denne gruppe børn har deltaget i projekterne på lige vilkår sammen med 
andre børn og voksne, og der er intet i forskningsprogrammets empiriske og evaluerende undersøgelser, 
som tyder på, at denne gruppe børn skulle have større udfordringer ved at deltage og få et godt udbytte 
af projektforløbet. 
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