
 1 

 

 

 

 

 

Bettina Bach 
Jeanette Magne Jensen 
 

 

 

 

 

 

Sundhedspolitiske implementeringsprocesser  
 

Evaluering af implementering af handleplaner på kost- og 
motionsområdet i Århus Kommunes skoler og daginstitutioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Indhold 

 
Forord      s.  3 
1.0    Baggrund     s.  4 
1.1    Målet med evalueringen    s.  5 
1.2    Evalueringens målgrupper    s.  6 
   
 

1.0    Metodisk tilgang og design    s.  7 
2.1    Analyser af handleplaner for kost og bevægelse  s.  7 
2.2    Fokusgruppeinterviewene    s.  9 
 
3.0    Hovedkonklusioner     s. 11 
 
4.0    Analyser af implementeringsprocesser   s. 15 
4.1    Skolernes handleplaner for kost og bevægelse   s. 15 
4.1.1  Handleplanernes udformning    s. 15 
4.1.2  Sundhedsbegrebet i handleplanerne   s. 16 
4.1.3  Pædagogiske refleksioner    s. 17 
4.1.4  Perspektiver for det videre studie   s. 17 
 
4.2    Interview med områdechefer    s. 19 
4.2.1  Implementeringsstrategier    s. 19 
4.2.2  Styringsstrategier og ejerskab   s. 21 
4.2.3  Samarbejde og styringsstrategier    s. 22 
 
4.3    Interviews med skole- og SFO ledere   s. 24 
4.3.1  Mødet med en kommunal sundhedspolitisk styringsstrategi s. 24 
4.3.2  Den sundhedspolitiske diskurs og lokalt ejerskab  s. 26 
4.3.3  Handleplansinitiativets curriculære forankring   s. 28 
4.3.4  Skole og SFO som socialpædagogiske institutioner  s. 29 
4.3.5  Perspektivering til daginstitutionsledere   s. 31 
 
4.4    Interviews med lærere    s. 34 
4.4.1  Sundhedspolitiske styringsstrategier i praksis   s. 34 
4.4.2  Barrierer og muligheder for handleplansinitiativet i praksis  s. 36 
4.4.3  Perspektivering til daginstitutionspædagoger  s. 37 
 
Bilag      s. 39



 3 

Forord 

 
 
Århus Kommune søsatte i det første halvår af 2008 et sundhedspolitisk initiativ på kost og 
motionsområdet i kommunens folkeskoler og daginstitutioner. Men henblik på fremme af en 
sundhedspolitisk kultur i de enkelte institutioner fik skoler og daginstitutioner til opgave at 
udforme handleplaner, dels på kostområdet dels på bevægelses- og motionsområdet. 
Nærværende rapport fremlægger resultaterne af en evaluering af de processer, som fra 
kommunalt og institutionelt hold er pågået fra den sundhedspolitiske idé til realiseringerne af 
disse i institutionernes hverdagslige praksisser.   
 
Evalueringen er en dokumenterende redegørelse for de sundhedspolitiske initiativer på kost- 
og bevægelsesområdet, som skolerne og daginstitutionerne har gennemført, ligesom der i 
evalueringen er lagt et analytisk blik på en række udvalgte parametre ved 
implementeringsprocessen. De dokumenterende redegørelser er udarbejdet på baggrund af 
konkrete gennemgange af institutionernes skriftlige bidrag til handlingsanvisende 
sundhedspolitikker, som skoler og daginstitutioner har sendt tilbage til Kommunen. Den 
analytiske fremstilling hviler på analyser af interview med områdechefer, skole-, SFO- og 
daginstitutionsledere samt lærere og pædagoger.  
 
Implementeringen af sundhedspolitikken er blevet fulgt af en faglig baggrundsgruppe 
bestående af Poul Lundgaard Bak, Karen Mette Hansen og Henriette Hansen, Videncenter 
for Sundhed og Trivsel samt Rita Kristensen, Videncenter for Pædagogisk Udvikling, Århus 
Kommune.  
 
Baggrundsgruppen har under evalueringens indledende faser kommenteret projektets 
metodiske og indholdsmæssige tilgange, ligesom den fortløbende er blevet orienteret om 
evalueringsprocessens status. Videre har den været behjælpelig med at sende invitationer til 
fokusgruppeinterview ud til skolerne og stået for organiseringen af områdechefernes, 
skolernes og daginstitutionernes tilmeldinger til deltagelse i projektets fokusgruppeinterview. 
 
Evalueringen er tilrettelagt af Jeanette Magne Jensen og gennemført af Bettina Bach, 
Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, Institut for Didaktik, Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Videre har forskningsassistent Pernille 
Dehn, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, Institut for Didaktik, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, været tilknyttet projektet. Hun 
har dels været med til at analysere handleplaner, ligesom hun har assisteret under 
fokusgruppeinterviewene med skole- og SFO lederne. BA studerende Esben Hansen har 
været ansat som studentermedhjælp på projektet og har stået for gennemførelse af 
fokusgruppeinterview med de deltagende daginstitutionsledere og daginstitutionspædagoger.  
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1.0 Baggrund 

 
 
Århus Kommunes pædagogiske afdeling (fra 1. jan. 2007 Videncenter for Pædagogisk 

Udvikling) identificerede i slutningen af 2006 et særligt fokusområde under det 

sundhedspolitiske satsningsområde ”Århus har en fed plan”, som benævnes ”Handleplan for 

Kost” og ”Handleplan for Bevægelse”. Hensigten med de to overordnede handleplaner for 

kost og bevægelse er, at samtlige 51 folkeskoler og 71 dagtilbud i Kommunen skal udarbejde 

lokale handleplaner for, hvordan skoler, SFO og dagtilbud vil arbejde med og udmønte 

indsatser inden for områderne kost og bevægelse. Ansvaret for implementeringen af 

handleplanerne for kost og bevægelse i skoler og dagtilbud overgik i august 2007 til 

Videncenter for Børnesundhed. I slutningen af 2007 udarbejdedes skabeloner og andet 

inspirationsmateriale til brug for skolernes/dagtilbuddenes arbejde med udvikling af de 

lokale handleplaner. Nærværende rapport er resultaterne af en evaluering af de 

implementeringsprocesser, som det sundhedspolitiske initiativ har affødt i Århus 

Kommunes folkeskoler og dagtilbud. Implementeringsprocesserne, som analyseres i 

nærværende evaluering, sætter således fokus på de indsatsområder, som vedrører 

institutionernes implementering af handleplaner for kost og bevægelse.  

 

Århus Kommunes udspil om en sundhedspolitik på skole og daginstitutionsområdet hviler 

på en bred og positiv tilgang til, hvad sundhed er. Af publikationen ”Århus har en fed plan – 

statusrapport august 2007” fremgår, at de politiske ambitioner for en holdbar 

sundhedsfremmende strategi er forankret i tanken om, at mulighederne for at fremme børn 

og unges sundhed får de bedste betingelser, hvis de enkelte skoler og institutioner tager 

ejerskab over initiativerne. Frem for at lægge fokus på en snæver og dikterende fortolkning 

af sundhedsfremme som forebyggelse og fravær af sygdom, lægges fokus i publikationen på 

en bevidstgørelse af sundhed indenfor kost og bevægelsesområdet med henblik på at udvikle 

børnene og de unges handlekompetencer på områderne. Ideen med initiativerne på 

sundhedsområdet har således været at udvikle kulturen lokalt på skoler og i institutioner, 

hvorfor aktører herfra i videst muligt omfang er tænkt inddraget i processerne.  

 

Da hensigten med tiltaget fra Århus Kommune ikke blot har været at få skoler og 

institutioner til at udarbejde en sundhedspolitik på papiret, men også at få udmøntet denne 

sundhedspolitik i konkrete projekter og initiativer, er der i skolernes/daginstitutionernes valg 

af indsatsområde lagt op til, at de selvstændigt har kunnet vælge at fokusere handleplanernes 

indhold til de specifikke forhold, som den enkelte institution har vurderet relevante i forhold 

til egne målsætninger, behov, interesser og lokale forhold.  
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1.1 Målet med evalueringen 

 

Målet med evalueringen er først og fremmest at undersøge, hvilken forskel 

sundhedspolitikken har gjort, og hvilke forandringer implementeringen af en 

sundhedspolitik har givet anledning til. Da det sundhedspolitiske initiativ endnu er i sin 

spæde vorden, er der således ikke tale om en evaluering, der leder efter en specifik effekt af 

sundhedspolitikken – f.eks. øget sundhed hos børn og unge. Udgangspunktet for 

evalueringsprojektet har snarere været at sætte fokus på implementeringen af konkrete 

sundhedspolitiske initiativer i en processuel praksis. Herunder har ejerskab som en væsentlig 

evalueringsparameter og parameter for handleplanernes succes på skoler og i 

daginstitutionerne været et af de centrale omdrejningspunkter.  

Da daginstitutionerne allerede i 2006 fik til opgave at udforme pædagogiske 

udviklingsplaner hvori kost- og motionsområdet indgik, har evalueringen primært fokuseret 

på de implementeringsprocesser, som er pågået på skolerne. Evalueringen har således haft til 

hensigt at afdække, hvordan skolerne processuelt har koblet sig til Videncenter for Sundhed 

og Trivsels (det tidligere ’Videncenter for Børnesundhed’) initiativ til at udvikle 

folkeskolebørnenes sundhed og trivsel. Evalueringen sætter derfor fokus på, hvordan de 51 

deltagende skoler har responderet på udfordringerne med at udforme handleplaner for 

områderne kost og bevægelse og perspektiveret dette til de erfaringer, ledere og pædagoger i 

8 deltagende daginstitutioner har gjort sig. Dermed søger analyserne at indfange, hvordan 

skoler og daginstitutioner har grebet opgaven med at udforme og implementere 

handleplanerne an. 

 

I belysningen af de to optikker i evalueringen (forskelle/forandringer) bliver det muligt at 

trække nogle tråde til en diskussion af, hvilket styringsredskab en sundhedspolitik kan siges 

at være og at anskueliggøre, hvad det afstedkommer, når man fra overordnet politisk hold 

gennemfører en sundhedspolitik. Hvad nytter det overhovedet at gennemføre en 

sundhedspolitik? Og hvilken betydning får sundhedspolitikken på de enkelte skoler og 

institutioner? 

 

Evalueringen falder overordnet set i tre dele, hvor den første del har til hensigt at 

fremanalysere, hvordan skolerne og institutionerne har grebet opgaven med udformning af 

handleplaner på kost og motionsområdet an.  I den anden del præsenteres analyser af 

områdechefer, skolerne og SFO’ernes erfaringer med at udforme handleplanerne og deres 

oplevelser af, hvilke barrierer og muligheder de er støt på undervejs i processen. I rapportens 

sidste del fremstilles analyser af lærere fra udvalgte skolers oplevelser af og erfaringer med, 

hvilke forandringer og forskelle handleplanerne har givet anledning i forhold til deres arbejde 

med børnene i deres hverdagslige praksisser.  
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I rapportens anden og tredje del perspektiveres skolernes og SFO’ernes erfaringer til 

daginstitutionernes ditto. 

 

 

1.2 Evalueringens målgrupper 

 

Målgruppen for evalueringen er først og fremmest Videncenter for Sundhed og Trivsel samt 

embedsmænd og politikere i Århus Kommune, som er engagerede indenfor det 

sundhedspolitiske felt.  

 

Sekundære målgrupper er skoler, SFO’er og daginstitutioner, som har deltaget i 

implementeringsprocesserne. Endvidere er det vores håb, at evalueringens analyser og 

resultater kan virke som inspiration for andre kommunale sundheds- og videncentre, som er 

optagede af de processer, som er knyttet til implementeringer af sundhedspolitiske initiativer 

på børne- og ungdomsområdet.  
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2.0 Metodisk tilgang og design 

 

De spørgsmål, som fra evalueringens start er blevet rejst, har givet anledning til at anlægge en 

kvalitativ metodologisk tilgang i evalueringsdesignet. Kvalitative metoder er velegnede i 

evalueringer, der har til hensigt at komme tæt på holdninger og normer hos en målgruppe, 

som befinder sig i en specifik situation. De egner sig blandt andet til at illustrere tendenser 

omkring de forhold, man gerne vil have indsigt i og til at forstå, hvilke vilkår 

forandringsprocesserne har.  

 

I forhold til at analysere handleplaner har evalueringens prækonstruerede spørgsmål 

kombineret med de tendenser, som voksede frem af det skrevne materiale, været en af de 

metoder, evalueringen analytisk har benyttet. Evalueringens data hviler derudover på data fra 

fokusgruppeinterview med Århus Kommunes områdechefer, skole- og SFO-ledere, lærere 

samt daginstitutionsledere og pædagoger. Fokusgruppeinterview afføder som regel en mere 

’naturlig’ diskussionsform end tilfældet er ved personinterview, som for informantens 

vedkommende nemt kan opleves ’arrangerede’. Under fokusgruppeinterviewet kan 

uenigheder og holdningsmæssige udfordringer informanterne imellem skabe en 

synergieffekt, som betyder, at intervieweren får en mere elaboreret indsigt i informanternes 

erfaringer, holdninger og synspunkter. Dynamikken i gruppediskussionerne leder dermed 

også ofte til, at intervieweren får en bedre indsigt i, hvordan informanterne hver især og 

indbyrdes fortolker bestemte emner og temaer – uafhængig af interviewerens tolkning. Når 

man som her ønsker at opnå viden om de erfaringer, som en gruppe aktører har gjort sig i 

forbindelse med nogle specifikke processer, som implementering af en sundhedspolitik 

afføder, er fokusgruppeinterview således en velegnet metodisk tilgang. 

 

 

2.1 Analyser af handleplaner for kost og bevægelse 

 

Analyserne af, hvordan de deltagende skoler har responderet på udfordringerne med at 

udforme handleplaner for områderne ”bevægelse” og for ”mad og måltider”, er en afdækning 

af, hvordan skolerne har grebet opgaven med at udforme handleplaner an. Analyserne af 

handleplanerne er i et evalueringsperspektiv interessante, fordi de dels dokumenterer det 

”output”, som initiativet har haft på skoler/i institutioner. Analyserne giver et indblik i, 

hvilket sundhedsbegreb skolerne hviler deres handleplaner på, hvilket kan give et fingerpeg 

om, hvad det er for en sundhedsdiskurs, som de knytter an til. Videre har analyserne til 

hensigt at afdække, om skolerne ser handleplanerne som et redskab, der knytter an til deres 

(pædagogiske) kerneopgave. Analyserne af handleplanerne kan således også betragtes som et 

springbræt for evalueringens videre studier af, hvor tæt handleplanerne er blevet knyttet til 

skolens kultur.  
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Handleplaner fra 51 folkeskoler fra Århus Kommunes har indgået i analyserne. Spørgeguiden 

til at analyse handleplanerne blev udviklet i et dialektisk samspil mellem projektets 

prædefinerede og afgrænsede spørgsmål til implementeringsprocessen og de problemfelter, 

som handleplanerne efter de første gennemlæsninger gav anledning til at rejse. Evalueringen 

stillede i udgangspunktet spørgsmål til handleplanernes afgrænsninger af sundhedsfremmende 

initiativer, samt hvilke styringsstrategier og pædagogiske redskaber, de havde intentioner om 

at gøre brug af. Disse overordnede spørgsmål gav ved gennemlæsningerne af handleplanerne 

anledning til at gruppere dem i i forhold til hinanden. Hvor nogle skolers sundhedsbegreb var 

snævert formuleret, havde andre skoler en brede forforståelse af, hvad sundhed kunne være.  

 

Et par skoler har indsendt sparsomme skitser til handleplaner i noteform, hvilket har 

vanskeliggjort en inddragelse i analyserne. Da kun enkelte skoler beskriver, hvordan den 

lokale SFO er koblet til initiativerne i handleplanerne, er inddragelse af SFO’ernes rolle i 

forhold til skolernes sundhedsstrategiske initiativer udeladt i analysen.  
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2.2 Fokusgruppeinterviewene 

 

Men henblik på at få belyst implementeringsprocesserne fra flere vinkler er der i forhold til 

embedsmandsniveauet blevet afholdt et fokusgruppeinterview med områdechefer i Århus 

Kommune. På skole- og SFO ledelsesniveauet har vi interviewet skoleledere og SFO ledere 

samt pædagogiske ledere, og fra det pædagogiske praksisniveau er fokusgruppeinterview med 

lærere og pædagoger blevet gennemført. Videre er der blevet afholdt et 

fokusgruppeinterview med daginstitutionsledere samt et fokusgruppeinterview med 

pædagoger. 

 

Der blev således afholdt et fokusgruppeinterview med tre områdechefer fra Børn og Unge i 

Århus Kommune. Da de har fungeret som bindeled mellem en politisk genereret idé og som 

sparringspartnere for de enkelte skoler og daginstitutioner i deres udarbejdelse af 

handleplaner for kost og motion, har det været oplagt at spørge til deres erfaringer med 

implementeringen af de sundhedspolitiske strategier. 

 

Evalueringens resultater hviler videre på interviewdata genereret på baggrund af fire 

fokusgruppeinterview med ledere fra skoler og SFO’er (skoleledere, pædagogiske ledere og 

SFO ledere). Enkelte skoler havde valgt at sende en lærer, som havde fungeret som 

nøgleperson og tovholder i skolens kost- og/eller motionsudvalg. Denne informantgruppe 

har således været det første bindeled mellem kommunen og den praksis, som handleplanerne 

italesætter. Deres erfaringer har derfor bidraget til at få belyst, hvordan en sundhedspolitisk 

strategi i første omgang modtages i den virkelighed, den har til hensigt at forandre. De 

perspektiver, som disse fokusgruppeinterview havde til hensigt at afdække, var således at 

opsamle, hvilke erfaringer skolerne og SFO’erne har gjort sig i udformningen af 

handleplaner. Ved disse fokusgruppeinterview deltog mellem tre og tretten informanter fra 

en skole eller en SFO, hvilket samlet set betød at 38 skoler/SFO’ere deltog med en 

repræsentant.  

 

Da spørgsmålet om, hvilke muligheder og barrierer lærere og pædagoger oplever i arbejdet 

med at implementere sundhedspolitiske strategier i praksis, har været et af de centrale 

omdrejningspunkter i evalueringen, var det oplagt også at interviewe dem. Derfor inviterede 

vi to gange tolv tilfældigt udvalgte skoler til at sende en lærer/SFO pædagog til at deltage i et 

af to fokusgruppeinterview. Fremmødet viste sig imidlertid ikke at være stort, da der ved det 

ene interview var 5 deltagere, imens 3 informanter mødte op til det andet interview. 

 

Med henblik på at perspektivere erfaringer fra skole og SFO verdenen gennemførtes 

endvidere 2 fokusgruppeinterview med henholdsvis 8 daginstitutionsledere og 8 

daginstitutionspædagoger. Livet i daginstitutioner adskiller sig særligt fra skole- og SFO 
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verdnerne ved, at børnenes alder er lavere, ligesom kravene til formelle læringskriterier er 

mindre. Videre er børnene det samme sted hele dagen, og det kunne derfor være interessant 

at få et indblik i, hvordan arbejdet med at implementere handleplaner omkring kost og 

motion er blevet modtaget indenfor dette institutionsområde. Hvilke erfaringer har de gjort 

sig i forhold til, hvilke barrierer og muligheder der er for at realisere de ambitioner, som de 

sundhedspolitiske strategier italesætter? Med en enkelt undtagelse mødte samtlige inviterede 

frem.  

 

At kun tre ud af de tretten områdechefer havde mulighed for at deltage i interviewet 

begrundes i manglende tid. Det var inden for evalueringens tidsramme ganske enkelt ikke 

muligt at finde et tidspunkt, hvor flere områdechefer kunne have deltaget.  

    

Imens tilslutningen til deltagelse af den første fokusgruppeinterviewrunde med ledere fra 

skoler og SFO’ere må skønnes at være relativ høj (38 repræsentanter ud af 51 inviterede), må 

man omvendt konstatere at deltagelsen i interviewrunden med lærere og SFO-pædagoger var 

relativt lav (8 repræsentanter ud af 24 inviterede). Det er vanskeligt kategorisk at bestemme, 

hvorfor skolerne og SFO’ernes tilslutning til at deltage i fokusgruppeinterviewene var så 

svingende. Men det kan eventuelt hænge sammen med, at dét at deltage i 

fokusgruppeinterview i højere grad anses som en del af skoleledere, pædagogiske ledere og 

ledere af SFO’eres arbejde end som en naturlig del af en lærers arbejde.  
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3.0 Hovedkonklusioner 

 

Den primære forandring, som implementeringen af en sundhedspolitik har givet anledning 

til, er først og fremmest, at skoler, SFO og daginstitutioner nu har en officielt formuleret 

sundhedspolitik. Desuden har implementeringsprocessen qua italesættelsen og fremsættelsen 

af krav om etableringen af en sundhedspolitik afstedkommet en række fremadrettede 

sundhedsfremmende initiativer og aktiviteter på kost- og bevægelsesområdet, som 

sandsynligvis vil gavne Århus Kommunes børn og unges generelle trivsel og sundhed. 

 

Det er dog i evalueringen vanskeligt at spore, hvor vidt initiativet har bidraget til varige 

kulturelle og organisatoriske forandringer på de involverede institutioner på baggrund af 

sundhedspolitikken. Meget tyder på, at implementeringsprocessen har givet de institutionelle 

aktører et nyt blik, som betyder, at de i nogen grad reflekterer over deres praktiske virke på 

sundhedsområdet på en anden måde end tidligere. Noget tyder således på, at institutionernes 

aktører i et vist omfang har taget ideen om en professionel sundhedsfremmende funktion til 

sig. Hvor vidt disse ændringer er ’midlertidige’ og bundet til nyhedsværdien i 

handleplansinitiativet, eller om de vil rodfæste sig som varige kulturelle og organisatoriske 

forandringer, kan evalueringen ikke svare på. Evalueringsdesignet har sigtet mod at give et 

nedslagsmæssigt billede af implementeringsprocessens forløb fra dens start og frem til der, 

hvor institutionerne står nu. Eftersom institutionerne stadig stod i 

implementeringsprocessen, da evalueringen pågik, vil en indsigt i mere permanente 

forandringer kræve et opfølgende evalueringsdesign.  

 

Den primære idé, som ligger bag Århus Kommunes sundhedspolitiske initiativ, har været at 

fremme en sundhedspædagogisk tankegang i skoler, SFO og daginstitutioner, så børnene 

opnår handlefærdigheder i forhold til at tage vare på deres egen sundhed. Samtidig har den 

overordnede kommunale strategi været, at institutionerne gennem involvering i det 

sundhedspolitiske initiativ ville tage ejerskab over implementeringsprocesserne.  

Det må imidlertid konkluderes, at implementeringerne af handleplanerne på de enkelte 

skoler, SFO’er og daginstitutioner under evalueringen endnu var i et processuelt stade, hvor 

konkrete praksisaktiviteter og deres virkning for langt de fleste institutioners vedkommende 

endnu ikke var slået igennem. Da evalueringen pågik, var de fleste institutioner kommet så 

langt med implementeringen af de sundhedsfremmende initiativer på kost og 

bevægelsesområdet, at de alle havde udformet handleplaner, og nogle skoler havde videre 

igangsat nogle af de formulerede indsatser. Med det udgangspunkt har evalueringen 

fokuseret på de processuelle aspekter af implementeringen af den kommunale 

sundhedspolitik.  
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Evalueringen viser en tendens til, at mange af de aktiviteter, som de sundhedspolitiske 

initiativer har givet anledning til i institutionerne, i nogen grad lokalt er blevet oplevet som 

top-down styrede. Disse indvendinger fra informanternes side sigter primært mod de 

indledende strategier, som Videncenter for Pædagogisk Udvikling igangsatte, hvor krav til 

handleplanernes udformning og indhold blev formuleret i detaljerede og specificerende 

termer gennem en 60 siders lang vejledning i at udforme handleplanerne. Denne vejledning 

blev sendt ud til alle skole og daginstitutioner, og de fleste institutioner oplevede således, at 

de krav, som blev stillet i implementeringsprocessens spæde start, var for specificerede. De 

fik derfor tidligt en oplevelse af, at arbejdet med udformning og implementering af 

handleplaner var en kommunal ’skal-opgave’, som de var blevet pålagt. Så selv om samtlige 

informanter har hilst det sundhedspolitiske initiativ velkomment, er 

implementeringsprocessen i nogen grad blevet skæmmet af de strategier, som indledningsvist 

fra kommunalt hold blev taget i anvendelse.  

 

Alle informanter fra områdechefen til læreren og pædagogen på gulvet har haft en oplevelse 

af, at processen har været båret af en top-down styring. De mente, at det generelt har været 

nødvendigt at få sat gang i processen, men de har savnet større frihed til selv at kunne 

definere de sundhedsfremmende indsatsområder, som har syntes væsentlige at fokusere 

opmærksomheden hen imod lokalt på de enkelte skoler. Når rammerne for, hvad ’sundhed’ 

er, er koncentreret om at handle specifikt om ’kost’ eller ’bevægelse’, sætter det nogle 

grænser for skolernes muligheder for selv at udpege de satsningsområder, som, de mener, er 

relevante i forhold til den kontekst, de bevæger sig i. Flere foreslår derfor, at man – i stedet 

for at formulere handleplaner i forhold til ’kost’ eller ’bevægelse’ – laver handleplaner for 

’sundhed’ og/eller ’trivsel’.  

 

Analyserne af handleplanerne viser, at det sundhedsbegreb, som italesættes, i nogen 

udstrækning forholder sig til et snævert sundhedsbegreb. Skolerne oversætter gennemgående 

’kost’ og ’bevægelse’ til at være et spørgsmål om, hvilke fødevarer børnene indtager, og hvor 

meget motion, de får. Det betyder, at de sundhedsfremmende aktiviteter, som sættes på 

dagsordenen, er rettet mod udbuddet af mad i skolernes kantiner/skoleboder, og hvor meget 

tid børnene bruger på at bevæge sig i løbet af en skoledag. Disse initiativer er for så vidt 

udmærkede, men sundhed er andet og mere end det. Sundhed handler eksempelvis – som 

flere af evalueringens informanter pointerer – også om trivsel.  

 

I forlængelse af ovenstående pointerer evalueringens informanter videre, at den kommunale 

styring af handleplanernes form og indhold har haft betydning for deres oplevelse af ejerskab 

i forhold til initiativet, som, de mener, var blevet større og stærkere, hvis de havde haft en 

højere grad af lokal indflydelse. Man kan derfor spørge, om handleplansinitiativet kunne 

drage fordel af en bredere formulering af, hvad sundhed er. 
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Institutionerne har videre haft en oplevelse af, at de har haft meget kort tid til at udforme 

handleplanerne sammenholdt med, at de havde en række andre opgaver, de skulle løse. 

Skoler og SFO er eksempelvis blevet sammenlagt indenfor samme periode, ligesom skolerne 

skulle afslutte ’Alle Tiders Folkeskole’. På handleplansområdet har det bl.a. udmøntet sig i, at 

en stor del af handleplanerne synes stedmoderligt behandlet i deres udformning samt 

formuleringer af indhold, målsætninger og evalueringskriterier. 

 

På lærersiden kan vi konkludere, at deres erfaringer med at få handleplanernes formulerede 

mål omsat til praksis kan inddeles i to grupper. Imens den ene gruppe har oplevet modstand 

mod de sundhedsfremmende initiativer blandt skolernes øvrige lærere, har den anden gruppe 

oplevet, at handleplansinitiativet betød, at skoleledelsen og deres kolleger i højere grad var 

imødekommende og åbne overfor nye initiativer på det sundhedsfremmende område. Det 

har således for disse lærere været lettere at få institutionens øvrige aktører med på de 

sundhedsfremmende initiativer, de havde i tankerne, ligesom de generelt havde haft en 

oplevelse af, at skolernes ledelse nu var blevet mere imødekommende overfor at stille flere 

resurser til rådighed i form af timer til lærere og temauger på områderne. 

 

Når det er sagt, har institutionerne fremsat den gennemgående kritik af 

sundhedsfremmeprojektet, at der ikke er fulgt resurser med. De timer, som skoler, SFO og 

daginstitutioner har skullet bruge til at få løbet initiativet i gang, er timer, som de er blevet 

nødt til at hente andre steder fra. Særligt institutionslederne oplever frustration over at blive 

pålagt ekstra opgaver, som de skal løse, uden de af den grund har flere midler at gøre det for. 

Det betyder, at de – i det omfang de tildeler området midler – må tage det fra et andet sted. 

Fra lærersiden beklager de, at de ikke har haft de fornødne timer til rådighed, som de mener, 

der skal til, for at ændre praksis, så ambitionerne om at fremme børnenes sundhed har en 

reel chance for at blive realiseret i praksis.  

 

Om end områdecheferne har savnet, at institutionerne tog ’skal-opgaven’ mere seriøst, kan 

vi konstatere, at institutionerne rent faktisk har gjort, hvad de er blevet bedt om at gøre. De 

har formuleret en fremadrettet sundhedspolitik på kost- og bevægelsesområdet, som de er 

blevet bedt om at gøre. Evalueringen viser dog, at selvom viljen til at engagere sig i de 

sundhedspolitiske ambitioner har været til stede, er institutionernes engagement på flere 

punkter druknet i modvilje mod handleplansinitiativets sundhedsbegreb (hvor der fokuseres 

på ’kost’ og ’bevægelse’) og de styringsstrategier, som man fra kommunalt hold har anvendt.  

 

Den læringsorienterede side af initiativet er således ikke trådt så tydeligt frem i projektet, 

hvilket kan hænge sammen med, at den dimension ikke har været udgangspunktet for 

projektet. Udgangspunktet for den sundhedspolitiske intention har været fokuseret på målet 
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om, at kost og bevægelse skulle blive en del af kulturen i institutionerne. Men det 

pædagogiske idékatalog til, hvordan institutionerne i praksis har skullet realisere disse 

ambitioner, har været sparsomt. Spørgsmålet er, om denne implementeringsstrategi kunne 

have draget fordel af at fokusere mere på den pædagogiske proces frem for de specificerede 

mål?  

 

Perspektiveret til daginstitutionerne må det konstateres, at de i langt højere grad end skoler 

og SFO’er har fortolket initiativet som et spørgsmål om at formulere den praksis, som 

allerede pågik på området. De krav, som handleplansinitiativet på kost- og motionsområdet 

stiller, oplevede de som en beskrivelse af den praksis, som allerede pågik, snarere end at se 

det som noget nyt. Hvis man skal forstå forskellene i skoler/SFO og daginstitutionernes 

tilgange til initiativet er en oplagt forklaring, at daginstitutionerne i langt mindre grad end 

skolerne er forpligtet på at opfylde en lang række curriculære og sociale mål. 

Daginstitutionerne har med andre ord allerede inden initiativet tog form haft at gøre med en 

gruppe børn, som dagligt bevægede sig halvanden time eller mere. Videre stod de – på det 

tidspunkt de blev interviewet – overfor at få etableret madordninger på institutionerne pr. 1. 

august 2009, hvor samtlige børn ville få mad i institutionerne. De havde derfor ikke haft en 

oplevelse af, at handleplanerne kunne hjælpe dem til at forbedre deres praksis på 

sundhedsområdet, men at det nye snarere bestod i, at de nu skulle beskrive igangværende 

praksis.  

 

På trods af ovenstående er dog fælles for alle informanter, at de mener, at 

handleplansinitiativet har haft betydning for deres måder at reflektere over deres praksis på 

sundhedsområdet, ligesom det også har givet anledning til, at de har sat nye initiativer i gang.   

 

Når man ønsker at ændre en kultur og organiseringen af praksis, må man være indstillet på, 

at der er et stykke fra at tale om forandringer og til, at disse manifesteres i de hverdagslige 

praktikker. Århus Kommunes handleplansinitiativ på kost- og bevægelsesområdet har 

betydet, at aktørerne i institutionerne er begyndt at tænke anderledes om deres praksis i 

forhold til at fremme børnene og de unges sundhed. De har gjort sig tanker om, hvordan de 

i hverdagen kan øge en bevidstgørelse om sundhed hos børnene, og hvordan de kan skabe 

nogle rammer, som understøtter denne bevidstgørelse. Men der er fortsat et stykke endnu, 

før man kan tale om, at en egentlig omstrukturering og omorganiseringen af hverdagslivet i 

institutionerne har fundet sted. De første skridt i de retninger er blevet taget, og fastholdes 

ambitionerne om at udforme handleplaner på sundhedsområdet, vil mere gennemgående 

forandringer sandsynligvis indfinde sig med tiden. 
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4.0 Analyser af implementeringsprocesserne  

 

Det overordnede udgangspunkt for evalueringens empiriske analyser har som sagt været at 

afdække væsentlige aspekter af implementeringen af handleplaner for kost og bevægelse i 

skolerne i Århus Kommune. De handleplaner, som skolerne i første omgang har udformet, 

er derfor blevet analyseret med henblik på at få et indblik i, hvordan de enkelte skoler har 

grebet opgaven an i praksis. Ideen med disse analyser var dels at få indblik i skolernes 

fortolkning af opgaven, dels at inspirere evalueringen i de videre analysestrategier. 

Analyserne af handleplanerne gav anledning til at rejse en række spørgsmål til de involverede 

aktører på henholdsvis forvaltningsniveau samt på det institutionelle ledelses- og 

praksisniveau.  

 

Ideen med at perspektivere analyseresultaterne fra fokusgruppeinformanterne på de 

ovenstående tre niveauer til daginstitutionernes ledere og praktikere har været at få belyst, 

hvilke forskelle og ligheder de to institutionstyper har oplevet i processen med at udforme 

og implementere handleplanerne.    

 

 

4.1 Skolernes handleplaner for kost og bevægelse  

 

I det følgende præsenteres resultaterne af analyser af de 51 handleplaner for områderne kost 

og bevægelse, som skolerne i Århus Kommune har udformet. Med udgangspunkt i 

evalueringsprojektets overordnede spørgsmål og gennemlæsninger af handleplanerne blev en 

spørgeguide udformet, og handleplanerne blev efterfølgende analyseret med udgangspunkt i 

den tematiserede spørgeramme (se bilag 1). Ikke alle handleplaner berørte samtlige af de 

punkter, som blev opstillet i spørgeguiden, og det har således ikke været muligt at lave en 

stringent komparativ analyse af handleplanerne. Den følgende gruppering af handleplanerne 

er derfor foretaget ud fra en pragmatisk inddeling af de tendenser, som på baggrund af 

spørgerammen, er trådt frem i analysearbejdet.  

 

 

4.1.1 Handleplanernes udformning 

 

En gruppe af handleplanerne er yderst kortfattede i deres udformning. Det er vanskeligt at 

afgøre, om det er et resultat af, at handleplanerne betragtes som foreløbige skitser, at 

forfatterne er usikre på, hvad handleplanerne intenderer, eller om de betragtes som det 

endelige resultat. Den største gruppe formulerer kun baggrund for initiativet med 

handleplanerne og deres målsætninger sparsomt. Således forholder en god del af skolerne sig 

mere implicit end eksplicit til begrundelserne for at formulere de sundhedsfremmende 
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initiativer. En tredje gruppe skoler har i deres handleplaner begrundet initiativerne med 

referencer til Børn og Unge, Århus Kommunes, og Sundhedsstyrelsens formuleringer af sund 

kost og rettesnore for børns bevægelse. I den sammenhæng kædes børnenes fysiske velvære 

ofte sammen med deres evner til at koncentrere sig i skolerne, være indlæringsparate og deres 

generelle trivsel. 

 

Som udgangspunkt er der en sammenhæng mellem, hvor udfoldede de indledende 

beskrivelser af baggrund og begrundelser er i handleplanen, og hvor omfattende og 

reflekterede handleplanen er i sin helhed.  

 

 

4.1.2 Sundhedsbegrebet i handleplanerne 

 

Igennem handleplanernes beskrivelser af målsætninger for sundhedsinitiativer italesættes 

samtidig en forforståelse af, hvad sundhed er. Imens en gruppe af handleplanerne arbejder 

med et bredere sundhedsbegreb, hvor mål med bevægelse og kostpolitik kobles sammen med 

børnenes læringsparathed og generelle trivsel, forholder en stor gruppe sig udelukkende til 

mad som et spørgsmål om indtagelse af drikke og fødevarer og bevægelse som et spørgsmål 

om motion.  

 

Der ses her en sammenhæng mellem formuleringen af et bredere sundhedsbegreb og 

skolernes målsætninger om at implementere spørgsmål om sunde livsstilsvalg på flere 

niveauer i de curriculære mål og i hverdagen. Når skolerne arbejder med et bredt 

sundhedsbegreb, er der således en tendens til at fremsætte mål, som ikke kun indtænker 

sundhed i forhold til skolens udbud af mad i skoleboden og/eller kantinen eller i forhold til 

idrætstimerne og den årlige motionsdag. Bevidstgørelse om sundhed tænkes i stedet ind i 

forhold til børnenes muligheder for fx at udfolde sig fysisk i frikvartererne og have det sjovt, 

imens de bevæger sig og etablering af temauger, hvor sundhed er omdrejningspunkt. Videre 

tænkes eksempelvis elevernes muligheder for at deltage i aktiviteter, der ligger udenfor 

skoletiden ind i handleplanerne, ligesom der tages hensyn til de rammer, som eleverne har i 

forbindelse med indtagelse af frokost. 

 

Den anden gruppe af handleplaner arbejder primært med et snævert sundhedsbegreb, hvor 

der under mad- og måltidsområdet primært sættes fokus på udbuddet af mad i kantinen. For 

en enkelt skoles vedkommende er det således eksplicit kantinens medarbejdere, som har 

udformet handleplanen for dette område. I øvrigt henviser denne gruppe skoler ofte 

initiativer på området mad- og måltider og bevægelse til henholdsvis hjemkundskab og idræt. 

Denne tilgang tyder på en stærkere afgrænset læringsforståelse, hvor ’sundhed’ er noget, man 
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kan lære om i nogle bestemte timer, snarere end en forståelse, hvor sundhed og sund levevis 

er en inkorporeret og naturlig del af hverdagslivet i skolen.  

 

 

4.1.3 Pædagogiske refleksioner 

Stort set ingen skoler forholdet sig i handleplanerne eksplicit og detaljeret til, hvilke 

pædagogiske redskaber, de har til hensigt at anvende i deres bestræbelser for at forbedre 

børnenes sundhed. Da handleplanerne primært forholder sig til konkrete handlinger (udbudet 

af mad og drikke på skolerne, fysisk aktivitet i frikvartererne, på idrætsdage etc.) lægges fokus 

på rammerne, snarere end de pædagogiske metoder, lærerne vil anvende i arbejdet med at 

fremme børnenes ejerskab over sundhedsområderne. Som det står nu, er der således et 

”missing link” mellem formuleringen af handleplanerne og lærernes praktiske og konkrete 

gennemførsel af initiativerne. Videre står børnenes forhold til sundhedsområdet som et 

spørgsmål om, at børnenes handlemuligheder reguleres af skolens lærere og ledelse, snarere 

end af børnene selv.  

 

For langt størsteparten af handleplanerne lægger skolerne ansvaret for gennemførsel af 

målsætningerne på de udvalg, som de har nedsat i forbindelse med udformningen af 

handleplanerne og skolens ledelse. Handleplanernes målsætninger berammer sig således 

generelt til at være mål, som skal realiseres indenfor skolens rammer. Det er for denne 

gruppes vedkommende derfor også skolens ledelse og udvalg, som er ansvarlige for 

realiseringen af de opstillede mål.  

 

Enkelte skoler vægter også forældrenes ansvar i forhold til spørgsmål om morgenmad, 

madpakker og børnenes muligheder for fysisk udfoldelse. Forældrene opfordres således til at 

sørge for, at deres børn får morgenmad, har en sund madpakke med og at de går eller cykler 

til og fra skole, men det ekspliciteres gennemgående ikke, hvordan skolerne vil formidle disse 

budskaber til forældrene.  

 

 

4.1.4 Perspektiver for det videre studie 

 

Da kun meget få handleplaner redegør for de konkrete organisatoriske implementeringer af 

de udformede handlingsplaner for mad/måltider og bevægelse, gav analyserne anledning til at 

rejse en række spørgsmål: 

 

• Hvordan er opgaven med udarbejdelse af handleplanerne konkret blevet uddelegeret 

på de enkelte skoler? 

• Hvem har stået for udarbejdelsen, og hvem er involveret i implementeringen? 
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• Hvordan er kontakten til skolerne indledt fra Kommunens side, og hvordan er den 

forløbet?  

• Hvordan oplever skolerne at Kommunen har italesat opgaven over for skolerne?   

• Hvordan opfatter skolerne, at inspirationsmaterialer og skabeloner har været 

anvendelige i processen med at udarbejde handleplanerne? 

• Sker der en form for ’hybrid organisering’ med andre eksterne interessenter (fx 

sportsklubber, SFO, frivillige?)  

• Hvem er ansvarlige for implementeringen af handleplanerne? 

• Opfattes handleplanerne som løsrevet fra skolens øvrige praksis (kerneopgaver) eller 

er de koblet til og integreret i skolens øvrige praksis (kerneopgaver)?  

• Ses indholdet i handleplanerne som en beskrivelse af eksisterende praksis eller sættes 

der nye mål? 

• Sammenkobles videnscentrets initiativ til udformning af handleplaner med UVM’s 

Fælles Mål faghæfte for det timeløse fag ”Sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab” – eller ses det som to forskellige curriculære mål?  

• Hvordan engagerer og informerer de lærere, som har stået for udformning af 

handleplaner, skolens øvrige lærere? 

 

Ovenstående spørgsmål blev på forskellig vis indarbejdet i de spørgeguides, som blev 

udformet forud for fokusgruppeinterviewene med henholdsvis områdechefer, skole-, SFO 

og daginstitutionsledere, lærere og pædagoger (se bilag 3). 
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4.2 Interview med områdechefer 

 

Områdecheferne i Børn og Unge, Århus Kommune, fungerer som nærmeste chef for skole- 

og institutionsledere indenfor et afgrænset område af Århus Kommune. Områdecheferne 

har hver især ledelsesansvaret for et sted mellem 30- 50 undervisnings-, fritids- og 

pasningsinstitutioner, og de er bl.a. ansat til at gennemføre og følge op på nye politiske 

initiativer, som ønskes implementeret indenfor institutionsområdet for børn og unge – 

herunder også implementeringen af handleplaner på kost- og bevægelsesområdet i 

kommunens skoler, SFO og daginstitutioner. 

     

Da områdecheferne har fungeret som tilsynsførende sparringspartnere for skolerne, blev de 

interviewet med henblik på at opnå indsigt i, hvordan de fra deres side af bordet har oplevet 

implementeringsprocesserne i forbindelse med skolernes arbejde med at udforme 

handleplaner på kost- og bevægelsesområdet. 

 

 

4.2.1 Implementeringsstrategier 

 

At skoler og daginstitutioner skulle udforme handleplaner vedrørende kost og bevægelse for 

institutionernes børn og unge blev som nævnt indledningsvist initieret af Århus Kommunes 

Videncenter for Pædagogisk Udvikling i 2006. Ved den kommunale strukturomlægning i 

2007, blev opgaven overdraget til Videncenter for Børnesundhed, som siden – i 2009 – har 

ændret navn til Videnscenter for Sundhed og Trivsel. Ansvaret for implementeringen af 

initiativet har grundet i de organisatoriske forandringer således skiftet hænder undervejs, og 

udmeldingerne omkring, hvordan handleplanerne skulle udformes, har i takt med de 

organisatoriske forandringer ændret sig i initiativets indledende fase. At initiativet videre blev 

indledt på et tidspunkt, hvor skolerne var i gang med at afslutte Alle Tiders Folkeskole1, har 

ifølge områdecheferne bevirket, at implementeringsprocessen har haft en del forhindringer 

ligesom initiativet har fremstået diffus for de enkelte skoler og daginstitutioner: 

 

”Set fra en ledelsesvinkel i forhold til processerne og 

implementeringsprocessen, så har den ikke haft nogen let gang på jorden, den 

her. Den har ikke… de har ikke stået derude og sagt: ”Yes, det var lige, hvad vi 

manglede!”. Det har de ikke. De færreste steder, vil jeg mene. For det kom som 

(knipser) lyn fra en klar himmel: ”I skal”. De fik bare besked på, at de inden 1. 

april skal udforme sådan og sådan… bob, bob, bob og det stod sådan set ikke 

til forhandling. Sådan har jeg oplevet det i hvert fald.” 

                                                      
1 ”Alle Tiders Folkeskole” var et initiativ, som Århus Kommune søsatte i 2006, som fordrede at alle skoler 
udformede mål og strategier indenfor 10 fokusområder. 
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Hvad, ovenstående områdechef her henviser til, er de strategier, som indledningsvist blev 

taget i anvendelse i implementeringsprocessen. Handleplansinitiativet blev i første omgang 

indledt med, at Videncenter for Pædagogisk Udvikling udsendte en ca. 60 siders detaljeret 

beskrivelse af, hvordan handleplanerne skulle udformes på områderne, hvilket, 

områdecheferne mener, havde en demotiverende snarere end motiverende effekt ude på de 

enkelte skoler: 

 

”Jamen de handleplaner har på alle mulige måder haft en uheldig gang på 

Jorden, fordi det i virkeligheden er de her handleplaner, der kommer til at tegne 

et billede af den her nye forvaltning. Hvor de så siger: ”Er det sådan, vi skal 

ledes derindefra med de her detaljerede krav til handleplaner osv.. Altså, de 

skulle jo næsten ikke tænke selv, så detaljeret var den jo før – på både kost og 

på bevægelse. De har jo fået to. Og hvis man så har siddet derude decentralt og 

tænkt, hvad er det her nye Børn og Unge dog for noget, og det havde vi da vist 

været bedre foruden. Så bliver det jo bare endnu en brik til, at de siger: ”Jamen, 

det er noget lort”.” 

 

 

I stedet for at sende signaler til institutionerne om, at der var præcist afgrænsede 

indsatsområder og måder, hvorpå institutionerne skulle udforme handleplanerne, 

foretrækker områdecheferne en styringsmodel, hvor videncentret formulerer målene bredere. 

De mener, at man i stedet for at tale om ’kost’ eller ’bevægelse’ kunne formulere det bredere 

som ”sundhed” og/eller ”trivsel”. Skoler og daginstitutioner vil på den måde få muligheden 

for at specificere, hvilke områder den enkelte institution finder væsentlige at satse på:  

  

” Der er pokkers til forskel på, om man vælger et design, som man har gjort her, der er 

vældig detaljeret og, øh ja, detailstyret. I stedet for kunne man havde sagt: ”Ja, vi har 

besluttet, at vi skal have nogle handleplaner på sundhed og trivsel. I skal lave sådan en. 

Her er et inspirationskatalog. Værsgo at gå i gang. Det skal være færdig indenfor den og 

den tid. Og her er konsulenter og inspirationskurser”, og hvad ved jeg. Det var jo en helt 

anden måde at gribe det her an på. Hvor man stadig havde holdt fast i, at ”det skal I sgu, 

men I har Jeres råderum”. De fik ikke rigtig noget råderum. Det er i hvert fald ikke det, 

de har oplevet.” 

 

Hvad, områdecheferne med andre ord enstemmigt mener, er, at såvel målene for det 

sundhedsfremmende initiativ som de strategier, som er blevet taget i anvendelse i forhold til 

at sikre, at initiativet blev implementeret ude på de enkelte institutioner, har været for 

detaljeret og topstyret i sin form.  
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4.2.2 Styringsstrategier og ejerskab 

 

Områdecheferne mener, at bestræbelserne på at søge at styre de sundhedsfremmende 

initiativer på de enkelte institutioner har en demotiverende effekt hos de aktører, som skal 

ændre den praksis, initiativet sigter mod at forandre. Når de i stedet er tilhængere af bredere 

formulerede mål og en styringsstrategi, som giver institutionerne flere muligheder for selv at 

styre implementeringsprocesserne, handler det i høj grad om motivation: 

 

”Altså, man kan sige, at hele det innovative felt forsvinder i konceptstyring. Det 

gør det. Det er vi i hvert fald nogle stykker, som forsøger at gå op imod, og 

tiden er også ved at være der, hvor man kan sige: Det er måske meget godt, når 

man laver en så kæmpe stor reorganisering og fusion som den her, at det er 

topstyret, og der er nogle koncepter, man kan læne sig op af og sige: ’Vi styrer i 

den her retning’. Så vi har haft brug for en eller anden retning, for ellers falder 

det fra hinanden. Men vi er kommet dertil, hvor vi skal løsne på koncepterne og 

på detaljeringsgrad osv., for ellers understøtter vi ikke det, som vi jo snakkede 

om med innovative læringsmiljøer osv. Hvis vi hele tiden konceptstyrer det, så 

går det jo i den modsatte retning end det, vi egentlig ville med det: Nemlig at 

skabe nogle ordentlige udviklingsbetingelser for de børn og unge, vi har med at 

gøre. Så vi er nødt til at styre efter den samme form, som vi gerne vil have, der 

blomstrer op ude blandt børnene og de unge. Og det har jo indflydelse på den 

måde, som vi så kræver handleplaner på.” 
 

Alt imens områdecheferne var enige i, at ovenstående formulerede styringsstrategi ville være 

en mere farbar vej, hvis man ønsker at forandre praksis, så gjorde de samtidig opmærksom 

på, at det også er en strategi, som i forhold til at styre de processer, man fra kommunalt hold 

har initieret, er mere ’risikobetonet’: 

 

”Altså, man kan sige, at vi skal til at blive mere risikovillige, ikk´. Altså, det har 

jo bestemt ikke præget denne her kultur, men altså der skal jo noget 

risikovillighed til, hvis man vil skabe noget nyt og nogle innovative miljøer.” 

 

”…Jeg læste på et tidspunkt en rapport, som hed: Vi såede radiser, men høstede 

salat. Det er meget, meget betegnende for det vi sidder og snakker om her, 

fordi det illustrerer, at det råderum, der skal være – for det er trods alt madvarer 

eller grøntsager begge dele – men det er ikke lige præcis det, vi troede, vi satte i 

gang. Men der sker selvfølgelig noget andet, som passer lige præcis derude 

lokalt til deres behov, og det er det råderum, man hele tiden skal respektere på 
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alle niveauer, hvis man vil have en ordentlig implementering af de beslutninger, 

som træffes – om de så kommer ovenfra eller nedefra. Og det råderum det er 

helt ud – ja man kan næsten sige ud til eleven i undervisningen – at det skal 

være der. Og i organisatorisk sammenhæng skal det i hvert fald være der helt ud 

til læreren eller pædagogen på rød stue. Hvis ikke de har noget råderum, hvor 

de kan sige, at det her, det vil jeg gøre på dén måde med de her børn, jeg har 

her, så får vi ikke maksimal effekt. Det gør vi ikke.” 

 

Hvad, områdecheferne altså her siger, er, at i og med man i højere grad lader indhold og mål 

være op til de enkelte institutioner at formulere, afgiver man samtidig kontrol. Men de 

mener, at den kontrol er værd at give slip på, fordi man i stedet vil give institutionernes 

aktører bedre muligheder for at tage ejerskab over et initiativ som dette. De mente således, at 

det styringsstrategiske aspekt ved initiativet er afgørende for, hvor vidt handleplansinitiativet 

i praksis vil få den intenderede effekt.  

 

 

4.2.3 Samarbejde og styringsstrategier 

 

Når områdecheferne udtrykker frustration over de styringsstrategier, som er blevet anvendt i 

forbindelse med implementeringen af handleplanerne, er det ikke kun af ideologiske årsager. 

I Deres samarbejde med de enkelte skoler har de flere gange undervejs oplevet en så stærk 

modstand mod handleplansinitiativet, at institutionerne havde stillet spørgsmålstegn ved, om 

det også var et initiativ, som de behøvede at engagere sig i.   

 

”Det slår mig i hele spørgsmålet omkring, hvad der er en ’kan-opgave’, og hvad 

der er en ’skal-opgave’, at når man er ansat i en organisation, og der bliver sagt: 

’Jamen vi skal have noget med handleplaner, så I skal lave nogle handleplaner’. 

Så skal man ikke bagefter spørge: ’Jamen er det så en ’skal-opgave’’. Så står man 

jo dér og tænker: ’Øm hvad, hørte du ikke efter?’. Jeg tænker, det er fordi, vi har 

en modkultur, som har en ide om, at skulle arbejde imod – eller som vil bruge 

sin autonomi – som spørger: ’Jamen, kan man så selv vælge’. Og der må svaret 

være: ’Nej gu’ fanden kan man da ej selv vælge, når man er en del af en 

organisation’. Så når der bliver sagt, at vi skal have nogle handleplaner, så skal vi 

altså have nogle handleplaner. Så kan man ikke bagefter spørge: ’Jamen, er det 

så en ’skal-opgave’ eller en ’kan-opgave’?’ ”  

 

Så alt imens områdecheferne taler for at give de enkelte institutioner et større autonomt 

råderum i deres udformninger af handleplaner, anfægter de samtidig de måder, hvorpå nogle 

institutioner har mødt kravene, hvor det blev gjort til et spørgsmål om, hvor vidt de 
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overhovedet behøvede at engagere sig i initiativet. Denne indstilling, som områdecheferne 

havde mødt fra nogle institutioner, blev primært forklaret som et kulturelt traditionsbundet 

fænomen:  

 

”… vi er jo oppe imod nogle fag-professionelle kulturer, som lidt karikeret sagt 

tidligere kunne sætte sig i rundkreds og diskutere i dagevis, om det her nu er 

noget, de skulle være med til eller ej. Men sådan fungerer det jo bare ikke i vore 

dage i en politisk styret organisation.” 

 

Områdecheferne efterlyser således en højere grad af accept af, at skolerne ser sig selv som en 

del af en større organisation, som samtidig er politisk styret. Når det er sagt mener de 

samtidig, at en højere grad af fleksibilitet i de kommunale styringsstrategier i forhold til 

implementeringsprocesserne er en nødvendig forudsætning for, at institutionerne tager 

ansvar og ejerskab for de politiske initiativer, som de pålægges at føre ud i livet. 
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4.3 Interviews med skole- og SFO ledere 

 

Skoleledere, skolernes pædagogiske ledere og SFO ledere har fungeret som det første 

bindeled mellem Videnscenter for Sundhed og Trivsels handleplansinitiativ og har 

implementeringsprocessen igennem sparret med områdecheferne i forhold til 

handleplanernes indhold og form. Denne informantgruppe har således været det første 

bindeled mellem kommunen og den praksis, som handleplanerne italesætter. Deres 

erfaringer har derfor bidraget til at få belyst, hvordan en sundhedspolitisk strategi i første 

omgang modtages i den virkelighed, den har til hensigt at forandre. De perspektiver, som 

disse fokusgruppeinterview har til hensigt at afdække, er således at opsamle, hvilke erfaringer 

skolerne og SFO’erne har gjort sig i mødet med den sundhedspolitiske diskurs og i deres 

arbejde med at udforme handleplaner.  

 

 

4.3.1 Mødet med en kommunal sundhedspolitisk styringsstrategi 

 

I første omgang har analysen været fokuseret på, hvordan skole- og SFO lederne har oplevet 

samarbejdet med kommunens områdechefer og Videncenter for Sundhed og Trivsel (Jf. bilag 

3, ’Spørgeramme til skole- og SFO ledelse’). Deres samarbejde er væsentlig, da den lokale 

modtagelse af det sundhedspolitiske initiativ har betydning for initiativets lokale forankring 

og mulighed for at blive implementeret i praksis.   

 

Samtlige informanter giver under fokusgruppeinterviewene udtryk for, at de indledningsvist i 

implementeringsprocessens forløb i vid udstrækning oplevede arbejdet med handleplanerne 

som en ’skal-opgave’. I den første tid herskede en del forvirring om deadlines for 

udformningen af handleplanerne og videre, hvilke roller henholdsvis Videncentret for 

Sundhed og Trivsel og områdecheferne havde:  

 

”… det var noget helt nyt, at vi pludselig havde et videnscenter, der havde 

beføjelser til at gå ind og sige: ”Nu vil vi have, I skal lave handleplaner”.  Det 

var sådan noget mudder omkring, hvem er det lige der sætter hvem i arbejde, og 

er videncentrene til for at servicere skolerne, eller skal de nu til at sige, hvad 

skolerne skal lave og sådan noget.” 

 

Skolerne og SFO’erne udbredte forvirring omkring udformning af handleplanerne gik ikke 

kun på usikkerhed i forhold til Videncentret og områdechefernes rollefordeling, men videre 

på, hvordan handleplanerne skulle se ud, og hvad de skulle indeholde. Eftersom det 

sundhedspolitiske initiativ i begyndelsen blev fulgt af detaljerede og udførlige beskrivelser af 
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handleplanernes indhold og form, som siden blev trukket tilbage og ændret, udløste det en 

del usikkerhed:  

 

”Jeg synes der var noget forvirring omkring formen på handleplanen, for først 

så fik vi af vide, at vi skulle udfylde et skema, og så bagefter så fik vi af vide, at 

nu skulle det skrives som prosa. Så der vil jeg sige, at som afdelingsleder, så var 

det… det har på den måde været lidt forvirrende. Så jeg har ikke noget klart 

billede af, hvem det lige er, der har villet have hvad. Der har været nogle 

strategiskift som i hvert fald på mit niveau har været lidt forvirrende.” 

 

På indholdssiden har informanterne også oplevet, at kravene til, hvad deres opgave var, 

ændrede sig. Eksempelvis nævner flere at de i første omgang fik af vide at de skulle sørge for, 

at børnene bevægede sig 90 minutter om dagen, og dette krav blev siden ændret til at være 60 

minutter om dagen. 

 

 

Selvom skoler og SFO beskriver implementeringsprocessen som forvirrende, udtrykker stort 

set alle tilfredshed med samarbejdet med deres respektive områdechef. De har generelt haft 

en oplevelse af, at områdecheferne har været en sparringspartner, som kunne rådgive og 

vejlede, ligesom de har haft en oplevelse af at blive hørt i forhold til nogle af de frustrationer, 

de har oplevet i deres arbejde med handleplanerne: 

 

”…på et tidspunkt var der jo tidskrav på, hvornår det skulle ligge færdigt og 

sådan noget, og det var en meget stram deadline. Men der blev der faktisk lyttet 

til os, og tidskravet blev udvidet, og der blev lyttet til os i forhold til, hvad vi 

syntes var svært i forhold til at gennemføre det her.” 

 

I forhold til Videncenter for Sundhed og Trivsel er en gruppe informanter usikre på, i hvilke 

sammenhænge og hvilket omfang de kan bruge Videncentret. Kan de fx bruges til at sparre 

med i udformningen af handleplanerne, finde litteratur til dem, komme ud og holde oplæg – 

og i hvilken udstrækning kan de trække på centret? I det omfang skoler og SFO har rettet 

henvendelse til Videnscentret – enten via hjemmeside eller telefon – har flere oplevet, at 

centret virker pressede og ikke har tilstrækkelige resurser til at stille den viden til rådighed for 

institutionerne, som et initiativ som dette, fordrer. De savner derfor en tydeligere beskrivelse 

af, hvad Videncentrets rolle er, og hvor de kan hente inspiration til og viden om 

satsningsområderne. 
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4.3.2 Den sundhedspolitiske diskurs og lokalt ejerskab 

 

Ud over at være optaget af skole- og SFO ledelsens erfaringer med den strukturelle 

organisering af handleplansinitiativet i forhold til kommunen, har evalueringen også været 

optaget af skolernes strukturelle organisering af initiativet lokalt. Disse forhold analyseres 

som et andet aspekt af skolernes engagement og grad af ejerskabsfølelse i forhold til 

initiativet: Har de eksempelvis nedsat udvalg indenfor områderne, og i hvilket omfang har 

skoleledelsen tildelt området resurser? Er det skolelederen selv, der har udformet 

handleplanen, eller har lærere og andre været involverede i processen?  

 

Mange skoler har nedsat kost- og bevægelsesudvalg, hvor lærere og ansatte fra skoleledelsen 

har deltaget. Handleplanerne er således blevet udformet af disse udvalg på baggrund af de 

diskussioner og ideer, udvalgsmøderne har kastet af sig. På en del skoler har det dog i første 

omgang været enten skolelederen eller den pædagogiske leder, som har udarbejdet 

handleplanerne for at ”lette byrden fra lærernes skuldre”. Først derefter har man enten 

nedsat et udvalg eller udvalgt en tovholder i lærerstaben, som tog opgaven på sig. 

 

Set i et ejerskabsperspektiv er det spørgsmålet, om den lokale fremgangsmåde er 

hensigtsmæssig i forhold til at implementere handleplanernes formulerede mål. Da det er 

lærerne og SFO pædagogerne, som i praksis skal implementere handleplanernes intentioner, 

vil det med god sandsynlighed være hensigtsmæssigt, hvis de lærere, som har en særlig 

interesse i områderne, også deltager i udformningen af handleplanerne. 

 

Når informanterne skal forklare, hvorfor skole- og SFO ledelsen i høj grad har valgt at 

påtage sig opgaven med at udforme handleplanerne, beskriver langt de fleste informanter 

den indledende proces som ’en klods om benet’.  Det begrundes i, at de har oplevet kravene 

til, hvordan handleplanerne skulle udformes, som top-down styrede – ikke kun i forhold til 

handleplanernes form, men også i forhold til deres indhold:  

 

”Det er jo netop det der med timing, og på et tidspunkt, så kommer det jo ned 

på gulvet og skal føres ud i livet, ikk´, og det er jo der den reelle frustration 

begynder at opstå, at man føler, at der kommer rigtig, rigtig mange ting. Man 

føler, det hele det kommer oppe fra og ned. Og det har man jo - i hvert ikke 

indenfor vores verden – været vandt til i den grad, som jeg føler, det er blevet 

nu. […] De begynder jo mere og mere at definere, hvad indholdet at det, vi går 

og laver, det skal være. Det føles i hvert fald som om, det i højere grad bliver 

defineret oppefra, end det har været tidligere. Og det har på nogle områder 

gjort det svært at arbejde med.” 

 



 27 

En detaljeret beskrivelse af, hvad skoler og SFO skal skrive ind i handleplanerne, er således 

blevet oplevet som begrænsende for deres engagement og imødekommenhed overfor det 

sundhedspolitiske initiativ. Flere efterlyser derfor videre rammer for, hvordan 

handleplanerne skal udformes, og hvad de kan skrive ind i dem:   

 

”Der er altså en balance imellem, hvordan tingene skal se ud, for vi er altså 

rigtig mange, som er rigtig glade for selv at kunne være med til at bestemme, 

hvordan det skal se ud. Man kan godt blive frustreret, hvis der kommer for 

meget ud om, at det skal være på dén og dén måde. Jeg tror kulturen, på de 

skoler jeg kender, der vil man gerne have nogle rammer, men så vil man altså 

selv have lov til at bestemme, hvad der skal puttes i dem.” 

 

Flere rejser en kritik af det sundhedsbegreb, som formuleres, når der udelukkende tales om 

’kost’ og ’bevægelse’. Således efterlyser flere skole- og SFO ledere et bredere formuleret 

sundhedsbegreb:  

 

”Jeg synes, at den definition af sundhed, vi burde snakke om her, den handler 

meget mere om at mestre livet. Det kunne jeg da godt opfordre til, at man 

skifter det fokus [til at tænke i et bredere sundhedsbegreb/red.]” 

 

 

Evalueringen stillede videre spørgsmålstegn ved, hvem skole- og SFO ledelse mener, det 

sundhedspolitiske initiativ har været vigtigt for. Intentionerne bag et sundhedspolitisk 

kommunalt initiativ som dette kan lykkedes i højere eller mindre grad alt afhængig af, 

hvordan det modtages. Har skoler og SFO eksempelvis set initiativet som en ambition om at 

forbedre børnenes sundhed og taget denne ambition til sig, eller har de oplevet initiativet som 

noget, de er blevet pålagt, således at handleplanerne i højere grad er udformet for 

Videnscentret for Sundhed og Trivsels og områdechefernes skyld, snarere end for børnenes? 

 

Hertil svarede alle, at det handlede om at forbedre børnenes sundhed. Men når det er sagt, 

oplevede mange, at netop de styringsstrategier, som områdechefer og Videnscenter for 

Sundhed og Trivsel indledningsvist har anvendt i implementeringsprocessen, har betydet, at 

de i begyndelsen i højere grad udformede og skrev handleplanerne til områdecheferne og 

videncentret, snarere end til børnene. Mange siger dog, at de nu i højere grad end tidligere i 

arbejdet med handleplanerne tænker på at forbedre børnenes sundhed, snarere end at have 

fokus på hvad områdechef og Videncenter mener om deres lokale sundhedspolitiske 

satsningsområder.   
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4.3.3 Handleplansinitiativets curriculære forankring 

 

Videre har evalueringen været optaget af at få belyst i hvilket omfang skole- og SFO ledelsen 

har haft ambitioner om at integrere initiativet i den undervisning, som allerede pågår, eller om 

initiativet fortolkes som en række curriculære mål, der ligger ud over de kerneopgaver, som 

skolen har. Dette spørgsmål er interessant, fordi det siger noget om, hvilket sundhedsbegreb 

skolerne opererer med, ligesom det siger noget om, hvilket forhold skolerne har til udvikling 

af børnenes handlekompetencer og deres ejerskab i forhold til den sundhedspolitiske diskurs.   

 

Skolerne synes på dette område noget delte. Hvor nogle skoler har ambitioner om fx at føre 

udregninger af kalorier ind i matematikundervisningen og ’hoppe et regnestykke’, holdes 

kost-og bevægelsestemaerne på andre skoler skarpt adskilt fra skolens øvrige fag. Flere 

beskriver dog, at det sundhedspolitiske initiativ har haft indflydelse på den generelle 

opfattelse af vigtigheden af at tænke sundhed ind i skole og SFO: 

 

”Jeg tror, det er blevet skubbet lidt af det her. Tankerne var det egentlig i 

forvejen, men det er blevet skubbet af det her, og det er blevet mere legalt at 

sige: ”Jamen vi skal altså”. Vi havde allerede nogle lærere, som havde skubbet 

på med at få sat nogle initiativer i gang, men der var også modstandere på det. 

Nu er det blevet mere legalt at sige: ”Jamen, nu er det altså sådan her”.” 

 

Flere beskriver – som i ovenstående citat – at modstanden mod at tænke sundhed ind som 

en del af skolens opgave har ændret sig. Det bliver ikke kun begrundet i det 

sundhedspolitiske initiativ om at institutionerne skal udforme handleplaner, men flere ser 

også initiativet som en del af en samfundsudvikling, hvor sundhed i højere grad er blevet en 

del af befolkningens bevidsthed:   

 

”Der er sat et tog i gang, og vi kommer ikke til at gå tilbage igen. Det er ikke 

sådan, vi kommer til at reflektere over det her og kommer til at sige: ”Gud, nu 

er vi endelig fri for det her. Nu kan vi endelig komme tilbage til 

tavleundervisningen”. Sådan vil man ikke gøre. Men vi skal give det noget tid 

før at det kommer til at rodfæste sig hos alle. Og man vil finde ud af, at man 

med det her vil nå nogle børn, som man ikke nåede før, og det vil være en 

guldgrube for mange. Tænk hvis man kunne få accepteret nogle af dem, som 

man ellers har betegnet som ”uromagere” som ikke værende uro længere. Det 

tror jeg, at det er det, der vil ske”. 
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Initiativet ses således ikke bare som en mulighed for at forbedre børnenes sundhed, men 

også som en mulighed for at indføre nogle nye pædagogiske læringsformer, som vil 

imødekomme nogle børns læringsstile, som ellers tidligere blev ’tabt’ i undervisningen.  

 

 

4.3.4 Skole og SFO som socialpædagogiske institutioner 

 

Skoler og SFO har i kraft af deres daglige relationer til børn og unge til alle tider haft en 

opdragende funktion, ligesom de har visse beføjelser til at stille krav til børn og forældre i 

forhold til eksempelvis mødepligt, deltagelse og lektielæsning. I de seneste år oplever skole 

og SFO området dog, at de i stadig stigende grad pålægges krav om, at de også skal opdrage 

på børn og forældre i forhold til, om børnene for eksempel møder veludhvilede i skolen, om 

de har fået morgenmad, og om de har en madpakke med. Grænserne mellem skole/SFO og 

hjemmet er således blevet mere utydelige, da disse forhold tidligere alene har været 

forældreansvarsopgaver. Når man pålægger skoler og SFO at gøre en større indsats for at 

forbedre børn og unges sundhed, skubbes således til grænserne mellem institution og hjem, 

når institutionerne sætter fokus på ikke bare børnenes, men også forældrenes forhold til 

sundhed. Spørgsmålet er, hvordan skoler og SFO har taget den del af initiativet til sig.  

 

I forhold til initiativets ambitioner om at få børnene til at bevæge sig mere er det problem, 

som skolerne oplever, curriculumtrængsel, dvs. de arbejder på at få flere aktiviteter ind i en 

skoledag, som i forvejen er fyldt op af en lang række opgaver og krav, som de skal indfri. 

Trods alt ser de generelt handleplanskrav på dette område som en overkommelig opgave, de 

kan imødekomme i børnenes frikvarterer og i SFO’en. Men når det kommer til kostområdet, 

oplever langt flere, at de har vanskeligheder med at imødekomme opgaven. Det skyldes, at 

kosten i skolen som oftest er noget, børnene tager med hjemmefra – enten i form af 

madpakker (eller mangel på samme), eller i form af penge til at købe mad for:  

 

”Det med maden, det går lidt tættere på familierne, så det er lidt sværere at 

ændre på det end det er med bevægelsen. For hvis man skal ændre på det, så 

skal man jo ind og sige til forældrene, at de skal give deres børn noget andet 

mad med. Der går man jo virkelig ind og rører ved noget, som vi måske i 

virkeligheden ikke rigtig kan tillade os at bestemme.” 

 

Spørgsmålet om, hvor vidt skolen ’kan tillade’ sig at bestemme, hvilken mad børnene skal 

have, bliver ikke kun formuleret som et moralsk spørgsmål om intimitetsgrænser, men også 

som et spørgsmål om den tid skoler og SFO oplever, de har til den type arbejdsopgaver.  
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”Vi har på vores skole tit haft den her type diskussion, hvor vi tager opgaven på 

os, men når vi så kommer derhen, hvor det virkelig gør ondt, så bliver der stillet 

spørgsmålstegn ved, om det egentlig er en læreropgave. Er det måske ikke 

snarere sundhedsplejersken, eller familiens læge – eller hvem er det egentlig, der 

skal løfte det her… for vi har jo sådan set ikke resurserne til at løfte de rigtig 

tunge.”  

 

Ovenstående problemstilling blev rejst under samtlige fokusgruppeinterview, og hver gang 

rejste det en diskussion om, hvor vidt løsningen på problemstillingen var, at skolerne skulle 

have mulighed for at tilbyde børnene frokost: 

  

”Jamen det er jo der, hvor man kan sige, at der er et virkelig godt argument for 

at få indført fælles skolemad. At skolen tilbyder et måltid mad. For så var man 

ovre mange af de ting, som vi snakker om her. Så hvis man virkelig ville fra 

Århus Kommunes Børn og Unge gøre det her til et indsatsområde, så mangler 

vi altså lige det sidste stykke.” 

 

Ovenstående udsagn delte informanterne i to lejre, hvor den ene del tilsluttede sig fælles 

skolemad, imens den anden del mente, at børnenes mad var en forældreopgave: 

 

”Men faren er også, at man her vil tage noget fra forældrene, som egentlig er 

deres ansvar at give en sund madpakke til deres børn og sørge for noget sund 

kost og en sund levevis. Og vi skal passe meget på, at vi tager omsorgsopgaver 

fra forældrene, men i højere grad arbejder for, at de tager dem på sig. Så min 

bøn er egentlig, at det skal tilbage til forældrene.” 

 

Hvis man skal forstå, hvorfor skoler og SFO på dette punkt har delte holdninger, må det ses 

i lyset af de børn og unge, som går på skolerne. Der var en tydelig tendens til, at de, som 

syntes at skolen skulle tage opgaven til sig i form af tilbud om gratis morgenmåltid og 

frokost, arbejdede med en stor gruppe børn og unge, som kom fra socialt belastede familier. 

Flere af disse ledere efterspurgte derfor en madordning, som tog hensyn til social ulighed i 

forhold til skole og SFO’s børn og unge: 

   

”Nu driver jeg skole i et område, hvor der kan vi bare ikke have de der 

forventninger til forældrene. Ind til for 10 år siden, der gik vi også hele tiden og 

sagde: ”Det er også for dårligt, at forældrene ikke giver deres børn ordentlige 

madpakker med”. Men det sagde vi kun, indtil vi erkendte, at: ”Jamen vi kan 

blive ved med at snakke om det, eller vi kan gøre noget ved det”. Så vi har taget 

mange flere af forældrenes roller og funktioner ind i skolen i en erkendelse af, at 
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vi bare har nogle forældre, som simpelthen bare ikke kan løfte de opgaver. Så 

derfor kan man måske godt sige, at der er nogle områder, som kan få lov til at 

få skolemad, og der er andre, hvor behovet ikke er så stort.” 

 

Skolerne delte sig altså både på spørgsmålet om, hvor vidt det er deres opgave sørge for, at 

børnene får morgenmad og et sundt måltid mad med hjemmefra, eller om det er skolens 

opgave at stille sund mad til rådighed for børnene. 

 

Det var imidlertid ikke kun forældrenes forhold til sund mad, som blev rejst som en 

problemstilling, skoler og SFO’er stod overfor. Børnenes eget – og i særlig grad de unges – 

forhold til sund mad blev også rejst som et forhold, som skolerne dagligt oplevede som 

problemfyldt: 

 

”Jamen, vi har jo alle sammen en masse børn – særligt de ældre – hvor det bare 

ikke er særlig smart at have madpakke med, og hvor det ligesom er lidt smartere 

at gå i kiosken og købe alt muligt usundt. Og forældrene gør hvad de kan for at 

få børnene til at ændre vaner, men der er bare en kultur blandt de unge børn 

om, at det ikke er smart. Så vi har altså også en ungdomskultur, som man kunne 

gøre noget ved, hvis man indførte et dagligt måltid på skolerne” 

 

I forhold til ovenstående havde flere skoler gjort en indsats for at forbedre rammerne i 

skolens kantineområde for derigennem at få de unge til at få lyst til at blive på skolen i stedet 

for at gå i den lokale kiosk efter frokost. Flere havde også indført udgangsforbud, men der 

var – som ovenstående citat viser – flere som mente, at løsningen på problemstillingen 

kunne være udgangsforbud kombineret med et tilbud om frokostmåltid på skolen. 

 

  

4.3.5 Perspektivering til daginstitutionerne 

 

Daginstitutionslederne har ligesom skole- og SFO ledere indledningsvist oplevet initiativet 

som diffust og – som flere beskriver det – ’noget rodet’. De havde svært ved at finde ud af, 

hvad Videncentret for Sundhed og Trivsel ville have, de skulle fylde ind i handleplanerne. 

Videre undrede de sig – ligesom skole og SFO lederne – over, hvorfor det kun var kost og 

bevægelse, de skulle forholde sig til, da deres forståelse af, hvad sundheds er og kan være, 

handler mere generelt om børnenes trivsel.  

 

Lederne på daginstitutionerne havde i højere grad end skole- og SFO lederne svært ved at se, 

hvad de kunne gøre anderledes for at forbedre sundheden på kost og bevægelsesområdet. 

Som en af dem siger: 
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”De handleplaner om at lave en ordentlig madpakke, sukkerpolitik osv. er jo 

ikke noget som er i modstrid med pædagogens daglige praksis. Og ikke noget 

som kræver en frygtelig ændret status for pædagogerne. Vi har jo heller ikke en 

instruktion i, hvordan man tørrer røv og giver en tør ble på, men der er jo 

mange ting, som vi ikke har specifikke instruktioner i, men som ordnes i 

dagligdagen, når vi holder stuemøde, og når vi snakker osv. Selvfølgelig har vi 

engang imellem snakket kost, fx når en familie sender en dårlig madpakke med, 

så laver man en konkret handleplan om, hvad man gør med den familie, og 

hvem der skal gøre det. Det er ikke noget som har fyldt meget i evalueringen af 

årets arbejde, fordi vi har arbejdet med bevægelse i institutioner de sidste 2-3 år. 

Det er indarbejdet praksis. Det er ikke der, vi har videreudviklet noget, for 

praksis har helt klart understøttet det her, altså den gængse politik.”  

 

Eftersom daginstitutionslederne har haft svært ved at se handleplansinitiativet som noget 

nyt, har de i vidt omfang brugt handleplanerne til at beskrive den praksis, de i forvejen 

havde. Flere så det umiddelbart som en besværlig arbejdsopgave, de var blevet pålagt, og 

som skulle nedtones: 

 

”Vi har helt bevidst valgt at nedtone det med handleplaner i ekstrem grad. Der 

var nogle ting, vi vidste, ville komme i forhold til kostordning for alle børn. Så 

de ting vi vidste, vi ville forholde os til alligevel, har vi valgt at skrive ind i 

handleplanen, i stedet for at skulle til at opfinde en ny dyb tallerken som 

medarbejderne skal forholde sig til efter et halvt års tid, hvorefter der kommer 

en ny virkelighed. Så vi har valgt at holde det på et absolut minimum af 

besværlighed for alle parter.”  

 

Når det er sagt, giver flere alligevel udtryk for, at processen med at formulere en 

sundhedspolitik har givet anledning til, at de i dagligdagen i højere grad har skærpet 

opmærksomheden mod sundhedspraktikken. Eksempelvis tænker de nu i højere grad end 

tidligere over, om de aktiviteter, børnene er engagerede i på legepladsen, giver dem mulighed 

for fysisk udfoldelse. En institutionsleder siger således: 

 

”Man reflekterer da mere over hvad børnene leger og især, hvad de ikke leger. 

Eksempelvis har man et af stederne opdaget, at børnene ikke leger ret meget 

med bold, så det er man fra de voksnes side begyndt at tage fat i. Der er 

kommet mere opmærksomhed omkring, hvilke tiltag man sætter i gang – og 

især hvornår. Og så er der skabt variationer, både i forhold til aktiviteter, men 

også i forhold til kosten.” 
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I forhold til den lokale styring af udvikling af handleplanerne har daginstitutionslederne i 

langt højere grad end skole- og SFO lederne engageret flere pædagoger i processen med at 

udformningen. De har taget en dag ud, hvor de i fællesskab har arbejdet med udviklingen af 

handleplanerne, så der på den måde var så mange som muligt engageret og involveret i 

initiativet. Videre har de haft temadage om områderne kost og bevægelse, hvor alle 

medarbejdere har deltaget.  

 

Selvom daginstitutionerne i høj grad betoner en modvilje mod det sundhedspolitiske 

initiativs krav om at udforme handleplaner, lader det alligevel til, at daginstitutionsområdet – 

til forskel fra skole- og SFO området – i højere grad har engageret de ansatte pædagoger i 

implementeringsprocesserne. Det må formodes at have betydning for pædagogernes 

ejerskabsforhold til initiativet og dermed også for, hvor langt der er imellem institutionernes 

formulerede sundhedspolitik, pædagogernes refleksioner på områderne og den pædagogiske 

praksis, som de dagligt er med til at skabe rammerne for.   

 

I forhold til at udvikle området efterlyser daginstitutionslederne – ligesom skole- og SFO 

lederne – en større synlighed i, hvad Videncenter for Sundhed og Trivsel kan tilbyde dem i 

forhold til videnstilførsel. De savner kursustilbud til opkvalificering af deres medarbejdere, 

da de mener, at de resursepersoner, som er blevet videreuddannede indenfor områderne, er 

for få og usynlige i den daglige praksis. Videre savner de bedre informationer om, hvor de 

kan få råd og vejledning i det pædagogiske arbejde med børnene i forhold til 

indsatsområderne. Flere foreslår eksempelvis, at institutionernes handleplaner offentliggøres 

på Videnscenter for Sundheds og Trivsels hjemmeside som et idékatalog, de forskellige 

institutioner kan lade sig inspirere af.  
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4.4 Interviews med lærere  

 

Et af de centrale omdrejningspunkter i evalueringen har været spørgsmålet om, hvilke 

muligheder og barrierer lærere og pædagoger oplever i arbejdet med at implementere de 

sundhedspolitiske strategier i praksis. Tilslutningen til at deltage i disse interviews var 

imidlertid begrænset til 8 informanter. Videre var implementeringerne af handleplanerne på 

de enkelte skoler endnu på et stade, hvor meget få handleplansinitiativer var implementeret i 

praksis. Disse forhold har haft betydning for evalueringens mulighed for at frembringe viden 

om, hvilke erfaringer lærerne har gjort sig på områderne.   

 

 

4.4.1 Sundhedspolitiske styringsstrategier i praksis 

 

Lærerne har som alle andre informanter oplevet initiativet som top-down styret – om end fra 

en anden kant end områdechefer, skole- og SFO ledere. De oplever snarere en top-down 

styring fra skoleledelsen, som, de oplever, kræver, at de udvikler et nyt område, uden der af 

den grund følger tilstrækkelige resurser med den ekstra arbejdsopgave. Enkelte lærere er 

tilfredse med de resurser, deres skole har tildelt områderne. Men langt de fleste oplever de 

ekstra timer, der er fulgt med initiativet, som stærkt begrænsende. Det får ikke kun betydning 

for, hvor gode muligheder de har for at realisere projektet. Men hvor vidt nye 

satsningsområder tildeles få eller mange resurser har også en signalværdi for lærerne: 

 

”Her for nogle år siden havde man nogle satningsområder, hvor man satte sig 

sammen – både pædagoger og lærere – hvor man sad tre grupper sammen. For 

det er jo de samme børn, man har med at gøre. Der var fælles kurser og det 

hele, og så gik man bagefter ud i hver sine faggrupper, hvor det handlede om at 

lave planer for undervisningen og sådan noget. Men der smed de 60 timer i pr. 

lærer og pædagog. For der sagde de, at hvis vi skal have det her op og køre, så 

må vi investere i det. Men det er lige så snart, man fjerner de økonomiske 

midler og ekstra resurser, så kan man også godt se, at så falder interessen.” 

 

De manglende resurser på områderne har ikke bare betydning for informanternes 

muligheder for at løfte opgaven, men også for deres muligheder for at engagere deres 

kolleger i projekterne: 

 

”På min skole er kendskabet til at der overhovedet findes en handleplan for 

kost og bevægelse utroligt lille. Jeg tror faktisk kun det er os, der sidder i 

udvalget, der ved det. Vi har jo ikke fået ret mange timer til det, og vi har 

faktisk allerede opbrugt de timer, vi har fået, alene på møder i efteråret. Så det 
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vil sige, at vi kommer til at bruge timerne i mødelokalet i stedet for at få timer, 

så vi også kan få gjort noget der, hvor det får en effekt – altså ved rent faktisk at 

gøre noget for børnene”. 

  

 

Et andet forhold, som nogle lærere peger på i forhold til den lokale organisering af 

handleplansinitiativet, er manglende information om initiativet fra skoleledelsens side. 

Således har flere lærere oplevet først at blive informeret om det sundhedspolitiske initiativ, 

da det stod på skoleårets timeplan. For en af informanternes vedkommende skete det først i 

januar 2009: 

   

”Pludselig stod der bare ”bevægelsesudvalg” på timeskemaet, og så måtte vi 

idrætslærere så gå til ledelsen og spørge, hvad det var for noget. Og først dér fik 

vi af vide, hvad det handlede om. Der synes jeg godt, vi kunne være blevet 

forberedt lidt bedre – være blevet bedre informeret”.  

 

Enkelte steder betød den manglende information og sene udmeldinger fra skoleledelsens 

side, at de lærere, som fik til opgave at løfte og implementere initiativet, var dem, som endnu 

ikke havde fået fyldt deres timeskema op, hvilket lærerne oplevede som stærkt 

utilfredsstillende.  

 

Andre lærere peger på, at de oplever beslutningsstrukturen som en udviklingsbarriere: 

 

”Altså, jeg synes jo det er en frygtelig langsommelig proces. Når man har en 

ledelse, som står og siger, at det her vil de gerne: Jamen så er det da bare med at 

komme i gang fra dag et af. Og det, der har frustreret mig, det er, at jeg ikke 

synes vores projekt er ambitiøst nok. Jeg synes, det tager alt for lang tid fra man 

begynder at snakke om, hvad man gerne vil have, til der rent faktisk sker noget i 

praksis… Vi har jo en struktur i skolevæsenet, som jeg synes er så forfærdelig. 

Vi har alt for mange led. Det skal til skoleledelsen og i udvalg, og så skal det til 

områdelederen, og så skal det tilbage til ledelsen igen, og det skal vendes i det 

ene, det andet og det tredje udvalg. Altså, hvis man har taget en beslutning om, 

at det her vil man gerne som skole, så er det søreme da bare med at komme i 

gang.” 

 

På den måde oplever flere lærere, at de gentagne gange løber panden mod en mur, fordi der 

går lang tid fra de har formuleret et satsningsområde til de får grønt lys for i praksis at føre 

det ud i livet. Det, kombineret med manglende resurser, får flere af lærerne til at indtage en 

lettere opgivende indstilling til handleplansinitiativet.  
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4.4.2 Barrierer og muligheder for handleplansinitiativet i praksis 

 

At lærerne har fundet det vanskeligt at løfte handleplansinitiativerne på det timegrundlag, 

områderne er blevet tildelt, får i særlig grad konsekvenser for de lærere, som er ansat på 

skoler med mange socialt udsatte børn og unge. De oplever det i udtalt grad som en umulig 

opgave at omsætte handleplanernes ambitioner i praksis: 

 

”Det er lidt at gøre grin med det her arbejde, når man siger, at I får 10 timer til 

at lave det her. Det er jo ikke mere end 5 møder eller sådan noget, så det kan 

du jo ikke. Altså, det holder slet ikke. Så hvis det skal rykke noget, så skal du 

have nogle, der siger, det kan godt være, at jeg kun har fået 10 timer til det, men 

jeg bruger sgu 30 på det. Men der kommer vi også fra meget forskellige skoler, 

og vi har også forskelligt klientel på de her skoler. Og vi ligger i et meget, meget 

belastet område, hvor det klientel, vi har, er meget socialt belastet, og vi har en 

stor flok indvandrere, som også er en tung gruppe. Så der er ikke i det 

lærerkollegium mange, som har det overskud, der gør, at de siger: ’Jamen det 

der, det gør vi lige. Vi ved godt, der ikke er nogle timer i det, men vi tager lige 

en tørn her i eftermiddag, hvor vi ordner det her.’ Vi har et lærerkollegium, der 

er så pressede i hverdagen på så mange andre områder, og vi har så mange 

andre udfordringer, at lærerne ikke kan overskue det, så de siger: ’Nej, jeg har 

Ahmed og Muhammed, som nu ikke har været i skole i en måned, fordi de er 

blevet sendt i opdragelseslejr eller sådan noget. Det er for mig lidt vigtigere, om 

de kommer tilbage eller hvor er de henne’. Og det bliver altså lidt vigtigere, at 

tage sig af sådan nogle ting, end om de nu lige har løbet i dag.” 

 

Mulighederne for at realisere det sundhedspolitiske initiativ i praksis opleves således meget 

forskelligt af lærerne – alt afhængig af, hvilke skoler de kommer fra. 

 

Videre har flere lærere erfaret, at deres kolleger oplever det som grænseoverskridende at tale 

med børn og forældre om eksempelvis overvægt. De oplever, som også skole- og SFO 

lederne var inde på – at de overskrider grænserne for, vor tæt en lærer kan tillade sig at gå ind 

i familiesfæren. Nogle skoler har således søgt at løse denne problemstilling ved at inddrage 

sundhedsplejersken: 

 

”Jeg har talt med sundhedsplejersken om, at der er lærere, som synes, det er 

vanskeligt at tale med børn og forældre om - hvis fx barnet er overvægtig. For 

der er mange, der oplever det som lidt grænseoverskridende, fordi en del lærere 

synes, de går ind i privatlivet. Men nu har jeg skrevet det ind i handleplanerne, 
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at lærerne skal henvise de børn til en samtale med sundhedsplejersken, hvis der 

er et problem med fx overvægt.” 

 

 

Selvom lærerne peger på flere barrierer i implementeringsprocessen, har de generelt taget 

initiativet til sig. De beskriver initiativet som ’en del af tidsånden’ og tror, at initiativet med 

tiden vil få tildelt mere opmærksomhed og flere resurser, end de i 

handleplansimplementeringens indledende faser har oplevet.   

 

 

4.4.3 Perspektivering til daginstitutionspædagoger 

 

Daginstitutionspædagogerne har i langt højere grad end lærerne oplevet, at de på de lokale 

institutioner er blevet inddraget i det sundhedspolitiske initiativ fra starten og har haft gode 

muligheder for at deltage i udviklingen af handleplanerne. Selvom de af og til kan føle sig 

’bombarderede af alle de nye initiativer de forskellige videncentre kommer med’, har de 

generelt modtaget initiativet positivt.  

 

Deres oplevelse af at blive ’bombarderet’ kan ind imellem føles frustrerende. Særligt fordi de 

oplever, at de bliver bedt om at realisere et initiativ, udforme noget på skrift, og så går der 

ikke ret lang tid, før de bliver bedt om at fokusere på et nyt satsningsområde.  

  

”Jeg synes jo at lærerplanerne gjorde det, at man der havde tid til at fordybe sig, 

og at man havde et fælles fokus og fik en fællesskabsfølelse. Men med 

handleplanerne – også fordi der er en susen og alle de andre ting, man skal 

forholde sig til – så synes jeg lidt, det drukner. Og jeg synes, det er svært at 

holde fokus og fordybe sig i én ting.”   

 

Det er således deres erfaring, at organisationen ikke altid giver nye initiativer mulighed for at 

udvikle sig og forandre den praksis, som de ønsker at ændre. Alligevel mener de fleste, at 

handleplansinitiativet har været med til at sætte fokus på sundhedsområdet, og at det har fået 

betydning for deres praksis: 

 

”… vi kan se, at niveauet er blevet hævet. Man kan se, at der kommer et eller 

andet forhold til de her ting. Hvis vi ikke havde haft det her, havde vi ikke gjort 

så meget i forhold til de her ting. Der er jo alligevel sket noget.” 

 

Sammenlignet med lærerne oplever pædagogerne i langt højere grad, at alle er engagerede i 

initiativet. Selvom der på de enkelte institutioner har været enkelte pædagoger, som har været 
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mere engagerede i handleplansinitiativet end andre, så arbejder de så meget sammen i 

dagligdagen, at de har en oplevelse af, at vidensdelingen på områderne har gode vilkår. Det 

forhold at de flere gange har siddet og diskuteret initiativerne på sundhedsområdet har – 

som en af pædagogerne formulerer det – betydet at sundhedsområdet er ’kommet ind under 

huden på en’. Men daginstitutionerne har flere steder været belastet af stor udskiftning i 

personalegruppen, og det ses som en barriere for den praktiske implementering af 

handleplansinitiativerne: 

 

”… hvis jeg… har været med i den diskussion, så føler jeg ejerskab til det her. 

Og jeg tænker, at hvis man kommer udefra, så kommer det ikke ind på samme 

måde. Det er min oplevelse, og vi har netop haft rigtig meget udskiftning. Så 

der synes jeg, det halter, og jeg synes ikke, man kan bruge handleplaner til bare 

at læse, og så være helt med på, hvad vi snakker om.”  

 

Men ikke kun udskiftning i personalegruppen i forhold til ejerskab nævnes som en barriere. 

En anden barriere er, hvis institutionen ikke har en pædagog eller to, som brænder for 

områderne, da det er dem, der skal få de øvrige pædagoger engagerede i områderne. På den 

måde kan initiativet godt ende med at være noget, der ligger på skrift, men som ikke har 

nogen særlig indflydelse på den daglige praksis.   

 

Til forskel fra skole- og SFO ledere og lærerne giver daginstitutionspædagogerne udtryk for, 

at de har savnet en mere strømlignet skabelon, som handleplanerne kunne udformes ud fra. 

Flere oplever, at de har skullet ’opfinde den dybe tallerken på ny’, og mener, at det ville lette 

arbejdet med handleplanerne, hvis de havde en skabelon at arbejde ud fra.
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Bilag 

 

Bilag 1: Spørgeramme til analyser af handleplaner 

 

 

Handleplanens udformning? 

Giver handleplanens udformning indtryk af, at forfatter er engageret i problematikken, har 

brugt meget tid og energi på den (fx højt refleksionsniveau)? 

 

- Eller er udformningen af handleplanen stedmoderligt behandlet?  

 

Målsætninger  

- Hvilke former for målsætninger italesættes i handleplanerne?  

- Sættes fokus på motion, fødevarer, indemiljø, mobning, glæde, lærernes stressniveau 

etc.? 

 

Begrundelser og forventninger  

- Hvilke begrundelser og argumenter fremsættes i forhold til sundhedsfremmende 

initiativer?  

- Hvad forventer de at opnå med de formulerede mål?  

- Kobles initiativer vedrørende kost og motion til elevernes læringspotentialer, 

koncentration, eller er det målet, at skolens overvægtige børn skal tabe sig? 

 

Inklusion/eksklusion  

- Er der fokus på nogle bestemte grupper af børn (beskrives grupper fx som de 

”overvægtige”, ”to-sprogede”, eller ”dem, som ikke har fritidsaktiviteter”) 

- Og/eller tænkes alle elever ind i forhold til sundhedsfremmende initiativer og praksis  

 

Hverdag eller begivenhed  

- Er der tale om initiativer/praktikker, som indgår som en del af hverdagen? 

- Lægges fokus på begivenheder så som temauge en gang eller to om året, den årlige 

motionsdag eller lignende.? 

 

Sundhedsbegrebet i handleplanen  

- Hvor snævert/bredt formuleres det, og er det orienteret mod sundhedsfremme eller 

forebyggelse? 

-  Handler det om glæde og trivsel, indlæring, vægt, fravær af sygdomme eller? 
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Handlekompetence 

- Italesætter handleplanerne pædagogiske strategier for elevengagement i forhold til 

handleplanernes formulerede målsætninger? 

- Er det målet at børnene bevidstgøres om sunde/usunde valg - eller reguleres 

rammerne for det sunde/usunde valg af de voksne uden børnenes involvering? 
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Bilag 2: Invitationer til deltagelse i fokusgruppeinterview 

 

 

København 6. februar 2009 
 
Invitation til fokusgruppeinterview 

 
Videncenter for Børnesundhed, Århus Kommune, har indgået et samarbejde med Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, om at evaluere kommunens 
implementering af handleplaner for kost og bevægelse i skoler og dagtilbud.  
  
Vi vil i den forbindelse invitere en repræsentant fra jeres skole, som har en nøgleposition i 
arbejdsprocessen med udformning og implementering af handleplanerne, til at deltage i et 
fokusgruppeinterview. Omkring 10 andre skoler vil deltage i interviewet. 
 
Interviewene afholdes i Atletion, NRGI Arena, Stadion Allé 70, mødelokale 13, 1.sal: 
 
Den 11.marts 2009, 10-12 
 
Den 11.marts 2009, 13-15 
 
Den 12.marts 2009, 10-12 
 
Den 12. marts 2009, 13-15 
   

Hensigten med interviewene er at afdække, hvilke muligheder og barrierer I har oplevet i 
forbindelse med udformning og implementering af handleplanerne for kost og bevægelse. Vi 
er opmærksomme på, at deltagelse i interviewet skal koordineres med jeres øvrige 
arbejdsopgaver. Jeres erfaringer med arbejdsprocessen er imidlertid værdifuld viden for 
alle, som ønsker at beslutte og iværksætte sundhedspolitikker og handleplaner i fremtiden. 
Det er derfor vores store håb, at I har mulighed for at lade en repræsentant deltage i 
interviewet. 
 
Jeres repræsentant bedes tilmelde sig hos Tinna Stengaard, tinnas@aarhus.dk  
senest tirsdag, den 3.marts. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bettina Bach, forskningsassistent 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
 
 
Har skolen i øvrigt spørgsmål til undersøgelsen, er I velkomne til at rette henvendelse til: 
 
Henriette Hansen   eller  Bettina Bach  
Videncenter for Børnesundhed  Århus Universitet 
Postboks 4069   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
Grøndalsvej 2   Institut for Didaktik 
8260 Viby    Tuborgvej 164 
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E-mail: hhansen@aarhus.dk  2400 København NV 
Tlf.: 2920 4425   E-mail: beba@dpu.dk 

Tlf: 2015 2787 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
København 24. marts 2009 

 
 

Invitation til fokusgruppeinterview 

 
Først og fremmest vil vi gerne takke for Jeres deltagelse i vores første fokusgruppeinterview 
vedrørende kommunens implementering af handleplaner for kost og bevægelse i Århus 
Kommunes skoler. Jeres engagement er et stort og betydningsfuldt bidrag til vores 
evaluering af de processer, som et sådant initiativ igangsætter. 
 
Som et led i evalueringen er vi også interesserede i at undersøge, hvilke muligheder og 
barrierer de fagpersoner, som har været involveret i initiativet, møder, når handleplanerne 
skal omsættes i en praktisk virkelighed. Hvor vi i det første fokusgruppeinterview var 
optagede af, hvilke implementeringsstrategier initiativet med handleplaner igangsatte, er vi 
i dette interview interesserede i at få indsigt i, hvad initiativet betyder for det daglige 
arbejde med børnene. Vi vil derfor gerne invitere en repræsentant med det 
erfaringsgrundlag fra Jeres skole til at deltage i et fokusgruppeinterview på et af følgende 
tidspunkter: 
 
Mandag d. 27. april kl. 10.00 – 12.00 
Mandag d. 27. april kl. 13.00 – 15.00 
 
Interviewene afholdes i Atletion, NRGI Arena, Stadion Allé 70, mødelokale 13, 1.sal. 
   

Jeres erfaringer med arbejdsprocessen er som sagt værdifuld viden for alle, som ønsker at 
beslutte og iværksætte sundhedspolitikker og handleplaner i fremtiden. Det er derfor vores 
store håb, at I har mulighed for at lade en repræsentant deltage i interviewet. 
 
Jeres repræsentant bedes tilmelde sig hos Tinna Stengaard, tinnas@aarhus.dk  
senest d. 20. april 2009. 

 
Med venlig hilsen 
Bettina Bach, forskningsassistent 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
 
 
Har skolen i øvrigt spørgsmål til undersøgelsen, er I velkomne til at rette henvendelse til: 
 
Henriette Hansen   eller  Bettina Bach  
Videncenter for Børnesundhed  Århus Universitet 
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Postboks 4069   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
Grøndalsvej 2   Institut for Didaktik 
8260 Viby    Tuborgvej 164 
E-mail: hhansen@aarhus.dk  2400 København NV 
Tlf.: 2920 4425   E-mail: beba@dpu.dk 

Tlf: 2015 2787 
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Bilag 3: Spørgerammer 

 

Spørgeramme til fokusgruppeinterview med områdecheferne 

- 1½ times interview m. 3 informanter 

 

 

Strukturel organisering og positioner 

 

• Hvordan ser I Jeres rolle i forhold til projektet om handleplanerne: 
sparringspartnere, rådgivere, budbringere, tilsynsinstans? 

 

• Hvordan har I oplevet kontakten til skolen i arbejdet med handleplanerne?  
- har skolerne virket imødekommende – eller har der været modstand? 
- Hvorfor?  

 
 
Handleplanernes indhold 

 

• Hvordan opfatter i dette initiativ (udformning af handleplaner) i forhold til UVM’s 
Fælles Mål faghæfte for det timeløse fag ”Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab” – er det de samme curriculære mål – og hvis ikke: På hvilken måde 
adskiller det sig?  

 

• Har I minimumskriterier for handleplanernes indhold og målsætninger?  
 

• I hvilken udstrækning bør det indgå i undervisningen (skolens kerneopgaver) og 
fritid? 

 

• Har I forventninger og krav til skolernes pædagogiske overvejelser om, hvordan 
børnene sættes i stand til at vælge et sundere liv? (Ikke hvad, men hvordan) 

 

 

Jeres evalueringer af handleplanerne 

 

• Stilles der krav til processuelle mål? Kriterier i forhold til skolernes succeskriterier og 
egne evalueringer 

 

• Hvad gør I, hvis handleplanerne ikke er udformet i overensstemmelse med Jeres 
intentioner og forventninger? 
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• Opererer I ud fra specifikke kriterier (standardiserede)? 
 

• Mener I, at det ville være en god idé at have specifikke beskrivelse af, hvad der skal 
være i handleplanerne og hvordan? 

 
 
Andre væsentlige forhold for processen, som vi ikke er kommet omkring i interviewet? 
 

 

Spørgeramme til skole- og SFO ledelse 

- 2 timers fokusgruppeinterview m. max 13 informanter 

 

 
Strukturel organisering mellem kommune og skoler 

 

• Hvordan har I oplevet kontakten mellem områdecheferne og Jer?  
 

• Hvordan har I oplevet, at Kommunen har formuleret opgaven over for skolerne?   
 

• Er der afsat ekstra timer til udformning og implementering af handleplaner – eller 
tages de ud af det eksisterende timebudget?  

- Hvis der er tilført ekstra resurser, hvem har så tilført dem 
(kommunen, skolen)? 

 
 

Strukturel organisering lokalt 

 

• Hvordan er opgaven med udarbejdelse af handleplanerne konkret blevet uddelegeret 
på de enkelte skoler? 

 

• Hvem har stået for udarbejdelsen, og hvem er involveret i implementeringen? 
 

• Har organiseringen været tværfaglig? (Er der fx en form for ’hybrid organisering’ 
med andre eksterne interessenter (fx sportsklubber, SFO, frivillige))?  

 
 

Curriculum 
 

• Ser I handleplanerne som noget andet end det som bør foregå i timerne eller mener 
I, det skal indgå i timerne?  
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• Ser I indholdet i handleplanerne som en beskrivelse af eksisterende praksis, eller 
sætter I nye/anderledes mål? 

 

• Hvordan opfatter I arbejdet med udformning af handleplaner i forhold til UVM’s 
Fælles Mål faghæfte for det timeløse fag ”Sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab” – er det de samme curriculære mål?  

 
– og hvis ikke: På hvilken måde adskiller det sig?  

 

• Er det Jeres oplevelse, at I – ift. initiativets indholdsmæssige og pædagogiske sider – 
har været/er klædt på til at varetage opgaven? 

 

• Mener I, at arbejdet med handleplanerne et midlertidigt forsøgsprojekt eller noget, 
der skal fortsætte? 

 
 
Ejerskab og evaluering 

 

• For hvem er det arbejde I gør her vigtigt? - Ledelsen, lærerne, eleverne, forældrene? 
 

• Hvad er Jeres kriterier for, hvornår initiativerne i handleplanerne er en succes?  
 

• Hvordan engagerer og informerer I (Jer som har stået for udformning af 
handleplaner), skolens øvrige lærere? 

 
 

Andre væsentlige forhold omkring processen, som vi ikke er kommet omkring i interviewet? 
 
 
Spørgeramme til skolernes lærere  

- Fokusgruppeinterview af 2 timers varighed med max 5 informanter 

 

 

Strukturel organisering på skolerne 

 

Hvordan er I blevet involveret i initiativet om handleplaner på kost- og bevægelsesområdet? 

- Hvem har taget kontakt (pædagogisk leder, skoleleder etc.)?  

- Har I været med udvalg? 

- Har I haft kontakt til videncentret? 

- Hvilken rolle har I haft? 
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- Har der været andre lærere involveret? 

- Hvilken kontakt har der været til andre lærere ift. at videreformidle 

budskabet/engagere skolens øvrige lærere? 

 

 

Curriculum 

 

- Tænker I handleplansinitiativet som noget, der primært skal sætte sine aftryk 

i undervisningen eller i frikvarterer, frokost, særlige temadage/temauger? 

 

- Hvordan ser I handleplanerne i forhold til UVM’s Fælles Mål (”Sundheds- 

og seksualundervisning og familiekundskab”), så det samme eller noget nyt? 

 

- Mener I, at initiativet med handleplanerne i forhold til indhold og 

konsekvenser for praksis har været klart formuleret?  

 

 

Hverdagens praktik 

 

Hvad har handleplanerne betydet for Jeres praksis? 

- Har handleplanerne været beskrivelse af eksisterende praksis eller er der sat 

nye mål? 

- Hvis praksis er ændret, på hvilken måde er den blevet ændret? 

- Har den ændret Jeres forhold til børnene (er der ting, som I oplever I skal 

tage vare på nu, som I ikke tænke så meget over før)? 

 

 

Ejerskab og evaluering 

 

For hvem er det arbejde I gør vigtigt? 

- ledelsen, lærerne, eleverne, forældrene, politikerne? 

- Oplever I, at I har mulighed for at gennemføre de ting I gerne vil på 

området? 

� Barrierer: hvori består de? 

� ledelsen, kolleger, børnene, forældrene, kolleger? 

 

 

- Har I kriterier for, hvornår Jeres initiativer har været en succes? 
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- Hvilke? 

 

 

- Er der noget, som vi ikke har været omkring,   

 
 

 

 

 

 


