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*Hvordan arbejder vi 
med tandsundhed 
med fokus på 
børnenes og 
familiernes værdier? 

*Hvordan arbejder vi 
med pædagogiske 
målsætninger i 
tandplejen? 
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1. Sundhedspædagogik 

2. Pædagogisk forebyggelse og 
sundhedsfremme 

3. Værdiafklaring 

4. Sundhedsbegreber 

5. Pædagogiske kompetencer 

6. SUND MUND til BYENS BØRN 
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Kobling mellem sundhed & 
pædagogik 
 

*Tandsundhed med pædagogisk blik 
•refleksioner over børnenes  læring og 

kompetenceudvikling i relation til tandsundhed 

*Pædagogik med sundhedsblik 
•refleksioner over sunde tænders betydning for 

børnenes trivsel, socialisering og læring 
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*At skabe rammer for læring, der baner vejen 
for en bedre tandsundhed  et sundere og 
bedre liv 

*At afklare forskellige sundhedsopfattelser, 
former for viden samt de værdier (både 
målgruppernes og tandplejens), der er på spil 

*At involvere forældre til småbørnene, 
skoleelever og unge i handling og forandring – i 
aktiviteter, de kan lære af og bruge i forhold til 
at fremme tandsundheden – både individuelt og 
i fællesskab 
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Både et konkret pædagogisk sundhedsarbejde 
samt de holdninger, indsigter, værdier og 
teorier, der knytter sig til arbejdet 

Klinikkens opgaver (behandling, forebyggelse, 
og sundhedsfremme) kan reflekteres og 
håndteres pædagogisk! 

Fx gennem undervisning, vejledning, 
instruktion, opfølgning, eller gruppeaktiviteter 
m. fokus på børnenes læring og 
handlekompetence 
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En 

sundhedspædagog: 

vil noget med de 

mennesker, hun/han 

arbejder med 

reflekterer over 

effekten eller resultatet 

med fokus på: 

motivation, læring og 

forandring 
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Hvor ser I de bedste muligheder for at arbejde 

pædagogisk med børnenes tandsundhed? 

På klinikken? 

I skolen? 

I sundhedscentret? 

I lokalsamfundet? 

Andre arenaer?   
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At leve  At lære  

*At leve et sundt eller 

godt liv 

*At deltage i 

læreprocesser, der 

støtter eller 

fremmer evner, vilje, 

muligheder for at 

leve sundt/godt 
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At 
beslutte 

At vide 

*At kunne vurdere, 

hvad der er 

risikabelt for én selv 

(og andre)  

*At kunne forholde sig 

til og bruge relevant 

viden/sundheds-

oplysning  
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*Man må først og fremmest skelne klart mellem 
et selvoplevet og et tandsundhedsproblem 

*Problematisk, hvis man forsøger at overføre en 
bestemt risikoproblematik til målgruppen på 
baggrund af en viden, de ikke selv anerkender 

*Dernæst må man skelne mellem sin egen og 
barnets/familiens opfattelse af det, der 
forhindrer hende/ham i at leve et godt liv:  

*Problematisk ikke at forholde sig til de værdier 
og problemer, mennesker selv oplever, de har 
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Et sundt liv er ikke kun et spørgsmål om et 
godt helbred men handler også om at leve et 
godt liv 

Derfor må vi spørge: hvilke værdier har 
familierne? 

Sundhedspædagogik er båret af intentioner, 
der er begrundet i værdier (kvalitet) 

Et hvert valg af metode og enhver begrundelse 
handler også om værdier 
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Værdier kan ikke simpelt overføres 
fra ét menneske til et andet eller fra 
én kontekst til en anden 

Sundhed er et værdibegreb 

Sundhed kan ikke simpelt overføres 
fra tandplejen til børn og unge eller 
fra én kontekst til en anden… 
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Skelne mellem: 

Individuelle værdier 

og professionelle 

værdier 

Egne værdier og 

andres værdier 

Egne værdier i andres 

øjne (alter ego) 
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Hvad er værdifuldt for mig i min hverdag på 

klinikken? 

Hvad er værdifuldt for de børn, unge eller 
forældre/familier, jeg møder? 

Hvad bliver værdifuldt for os gennem undervisning 
og dialog? 

Er der værdier på spil i forhold til bestemte grupper 
af børn? Kollegialt? 

Har vi synlige værdikonflikter i hverdagen? 
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I. Bredt og positivt 
sundhedsbegreb  

II. Biomedicinsk sundhedsbegreb  

III. Unges sundhedsbegreb 

IV. Etnisk (inuit) sundhedsbegreb   
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”Sundhed er et 

dynamisk stadium af 

fysisk, psykisk og 

socialt velvære og 

ikke kun fravær af 

sygdom og svaghed” 

To dimensioner: 

Det gode liv 

Det sygdomsfrie liv 
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Sundhed skabes af mennesker inden 
for de rammer, hvor de lærer, 
arbejder, leger og elsker 

ved at yde omsorg for andre 

ved at tage beslutninger og ansvar for 
sine levevilkår 

ved at sikre, at det samfund man lever 
i, skaber betingelser, som giver mulighed 
for at opnå sundhed 
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Sundhed er et godt 
helbred 

Sundhed er at være rask 
og frisk 

Risiko- og 
sygdomsorientering 

Effekttænkning 

Sundhed kobles til 
kroppen eller det mentale  
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Sundhed 

forbindes med det 
enkelte menneskets 
livsstil og 
risikoadfærd 

er noget det enkelte 
menneske kan 
motiveres til at tage 
ansvar for 

er noget der mere 
eller mindre frit kan 
vælges  
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Frugt og grønt og motion! 

Økologi og vitaminer 

Minus alkohol, rygning og tilsætningsstoffer 

Venner og familie (roller og gruppedynamik) 

Viden og erfaringer 

Sundhed er både noget ydre (udseende) og 
noget indre (ha’ det godt med mig selv) 

Unges sundhedsbevidsthed er individuel og 
forskellig afhængig af kontekst   

 
 
 

24-08-2014 



*

 
*”Det kunne være fedt, hvis man kunne lave en 

eller anden simulator, så man på en eller anden 
måde kunne mærke, hvordan det var. Hvis man 
kunne lave et eller andet apparat, så man kunne 
mærke, hvordan det ville være ti år senere, hvis 
man fortsatte med at gøre et eller andet. Jeg ved 
ikke, om man ville kunne lave det, men det ville 
da være interessant. Fordi jeg ikke tror, at man 
tænker over det, før man rigtig føler det eller ser 
det” 
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At være menneske 

At tingene er på rette 
plads 

Sundhed er derude 
(naturen)  

Det gælder om at 
finde sin plads i 
naturens orden… 
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Lys - 

sjæl 

Ånd - 

krop 

Navn -
identitet 
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*Hvilken 

opfattelse af 

sundhed 

dominerer jeres 

arbejde?  
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a. At have blik for børnenes og de 
unges viden og værdier 

b. At være bevidst om egne værdier – 
både professionelle og individuelle 

c. At organisere sundhedsarbejdet med 
udgangspunkt i pædagogiske mål  

d. At kombinere en tandsundhedsfaglig 
og en pædagogisk tilgang  
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 ’Up to date’ viden om sundhed og sygdom (risici) 

 Evne til at tage afsæt i børnenes, de unges eller 
forældrenes  viden, forventninger og værdier 

 Evne til at gennemføre forebyggende og 
sundhedsfremmende undervisning og skabe gode 
rammer for læring 

 Evne til at arbejde involverende 

 Evne og lyst til at arbejde tværfagligt (fx med lærere 
og sundhedsplejersker) og overskride de ’traditionelle 
fagskel’ 

 Evne til at evaluere arbejdet, både hvad angår 
børnenes udbytte og aktiviteternes umiddelbare og 
forventede effekt 
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Interesse i og lyst til at: 

arbejde med og videreudvikle 
tandplejens undervisningsprogrammer og 
undervisningsformer 

samarbejde med hinanden og andre 
(lærere, sundhedsplejersker, andre?) – 
samt indgå i kollegial supervision 

udvikle nye metoder med særligt 
henblik på forandringsstrategier 
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 Forandring i og med praksis på baggrund af intentioner 
om at forbedre praksis: 

 Vurdering af effekten af den eksisterende forebyggelse 

 Vurdering af organiseringen af arbejdet på klinikken 

 Kritisk udgangspunkt (forbedring) 

 Ledelsesmæssig strategi/reform? 

 Klinikpersonalets pædagogiske kompetencer 
(udviklingsbehov), ønsker og mål  

 

 Forudsætning: ægte deltagelse og engagement  
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*Hvad er ”det 
bedre”? 

*Hvad bør helt 
konkret ændres 
og hvorfor? 
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*Cariesundersøgelse 
(2008): 4 X så stor 
‘carieserfaring’ hos 
børn med ikke-dansk 
baggrund (N = 12.706) 

*Handleplan (2008) 

*Sundhedspædagogisk 
udviklingsprojekt 
(2010) 

*Evaluering (2012) 
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*Formål: at fremme 

tandsundheden i 

småbørnsfamilier og 

blandt elever på 

udvalgte heldagsskoler 

*Ved at styrke forældre 

og børns beslutnings- 

og handlekompetencer 
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*Hvordan gør vi tingene anderledes – hvad er det nye? 

* Kobling mellem tandsundhed og børnenes/familiernes 
hverdagsliv? 

*Hvad vil det sige at bryde med det, vi plejer at gøre? 

*Hvordan støtter vi hinandens bedst i det 
sundhedspædagogiske arbejde? 

*Hvordan bedømmer vi, om vi når målene – om det virker?  

*Hvordan skal evalueringen gribes an?  

*Hvordan spreder vi de nye metoder? 

*Hvordan går vi i dialog med kliniklederne om de 
udfordringer, vi ser på det sundhedspædagogiske område?  
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*Tidligere oplevelser/erfaringer 

*Hverdagens rutiner (praksis) på 

tandklinikkerne ved de tre heldagsskoler 

*Praksis på skolerne 

*Samarbejde og praksis i 

sundhedscentrene/lokalområderne 

*Klinikledernes ambitioner og opbakning 
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*Fokus på ulighed i 
tandsundhed 

*Tidlig kontakt (1 år) 

*Hyppig fortsat vejledning 

*Udvikling af pædagogiske 
metoder 

*Lærersamarbejde på 
heldagsskolerene 

*Tværfagligt samarbejde  
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*De 1årige børn og deres forældre 

* Etablere kontakt til alle, udvikle mødet 

* Fokus på forældrenes viden og kompetencer 

 

*Børn og unge på heldagsskolerne 

* Nye undervisningsprogrammer – mål, struktur, form og 
indhold 

 

*Klinikpersonalets pædagogiske kompetencer 

* Kompetenceudvikling (nogle få eller alle?) 

* Implikationer i hverdagen 
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*Kontakt til stort set alle småbørn – fokus på 

værdier, relationer, formidling og forståelse 

*Klasseundersvisning på de tre heldagsskoler - fokus 

på aktiv deltagelse og undervisningsmetodeudvikling 

*Undervisning på ’etniske privatskoler’ 

*Forældremøder på heldagsskolerne 

*Udvikling og afprøvning væld af nye involverende 

tansundhedsfremmende aktiviteter! 
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*Datamateriale udarbejdet af projekttandplejerne før 
og efter gennemførslen af aktiviteterne 

*Anden skriftlig dokumentation (løbende dokumenteret 
af projektmedarbejdere) 

*Kvantitative opgørelser over deltageraktivitet, 
cariestal m.m. (Annette)  

* Individuelle interviews med forældre, elever, lærere, 
klinikmedarbejdere, -ledere og projektmedarbejderne 

*Observationsstudier: aktiviteter på skolerne og 
undervisning i klasserne 

  Rapport  
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*Særdeles positiv effekt på børn og forældres 
bevidsthed om, viden og holdninger til forhold, der 
påvirker tandsundheden 

*1 års kontakten fungerer fint (obs. sprog) 

*Tænder spiller en rolle i skolebørnenes liv! 

*Samarbejdet m lærerene er varierende 

*Klinikassistenterne har udviklet deres relations- og 
kommunikationskompetencer 

*Projekttandplejerne har udviklet en række nye 
pædagogiske kompetencer! 
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*Ledelsesopbakning! 

*Fokus på pædagogisk kompetenceudvikling  

*Bedre samarbejde m sundhedsplejerskerne 

*Optimering af undervisningen i klasserne 

* Involvering og samarbejde med lærerne 

*Daglig tandbørstning i alle klasser (pædagogopgave) 

*Mere værdiorienterede forældredialoger 

*Undgå forståelsesbrist - brug af tolke 

*Gode relationer og ‘forbilleder’ for børnene 
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