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INDLEDNING

Trods den stigende opmærksomhed på børn og 

unges behov for at lege og lære gennem brug 

af kroppen samt den samfundsmæssige opta-

gethed af sundhed, så findes der forbavsende få 

undersøgelser af anbragte børn og unges fysiske 

sundhed, kondition, motorik og idrætsdeltagelse. 

SFI (2008) skriver i publikationen Børns 

udvikling og vilkår - Resultater fra SFI’s forløb-

sundersøgelser af årgang 1995, at børn og unge, 

der er anbragt uden for hjemmet, generelt er 

mindre idrætsaktive i idrætsforeninger end deres 

jævnaldrende kammerater. Selvom anbragte børn 

og unge sjældent indgår i større befolknings- og 

skolebørnsundersøgelser og SFI’s resultater 

beror på registerdata og forholdsvis få kvalitative 

undersøgelser, så er uligheden i idrætsdeltagelse 

dokumenteret i en række andre studier af børn 

og unges idrætsdeltagelse. Disse viser under et, 

at deltagelse i høj grad relaterer til forældrenes 

socioøkonomiske baggrund, samlivsstatus, 

erhvervsstatus, samt forældrenes egen idræts-

deltagelse (Nielsen et. al, 2012, Toftegaard-

Støckel, 2011). Tilsvarende viser studier fra 

Statens Institut for Folkesundhed (Andersen & 

Helweg-Larsen, 2008) og SFI (Dahl,2007), at der 

er en større sandsynlighed for, at udsatte børn er 

mindre sunde og fysisk aktive end deres 

ikke-udsatte kammerater. 

Evalueringen af 53 idrætsprojekter for udsatte 

børn og unge viser endvidere, at der kan være 

mange barrierer i forhold til at fastholde 

idrætsusikre anbragte børn i almindelige idræts-

foreninger (Ibsen et.al, 2012). Selvom der angive-

ligt findes mange eksempler på, at anbragte børn 

og unge kan dyrke idræt i en idrætsforening, så 

er det imidlertid ikke det generelle billede. 

Praksis fra anbringelsesstederne viser, at denne 

gruppe af børn og unge har vanskeligt ved at 

opretholde et aktivt fritidsliv, når barnet/den 

unge indledningsvis fjernes fra eget hjem og skal 

indgå i nye sociale sammenhænge (SFI, 2008). 

Børnehjælpsdagen er en landsdækkende upolitiks hjælpesorgani-
sation, der hver dag året rundt arbejder for anbragte børn og 
unge i Danmark.

Børnehjælpsdagen støtter de anbragte børn og unge med særlige 
events og oplevelser, der kan styrke deres selvtillid og person-
lige kompetencer.
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“ Rum for 

anerkendende 

aktiviteter 

i øjenhøjde ”
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EVALUERINGENS FORMÅL

Evalueringen af Anbragte Børn i Bevægelse (ABB) 

er en rapport om Børnehjælpsdagens indsat-

ser for at fremme den fysiske dimension i de 

anbragte børns institutionsliv, primært gennem 

afholdelse af aktivitetsbesøg, aktivitetsdage og 

aktivitetslejre på anbringelsesinstitutioner.

Hovedformålet med dette evalueringsmateriale er 

i hovedtræk at sammenfatte de vigtigste resul-

tater af de undersøgelser Syddansk Universitet 

har foretaget i forhold til Børnehjælpsdagens 

indsatser. I de følgende afsnit beskrives og ana-

lyseres de måder, hvorpå anbringelsesstederne 

arbejder med målgruppens fysiske aktivitet og 

herunder specifikt, hvordan samarbejdet med 

Børnehjælpsdagen har været i løbet af projekt-

perioden med henblik på at forstå hvorvidt, og 

i givet fald hvordan, interventionen har påvirket 

anbringelsesstederne. Lektor Jan Toftegaard 

Støckel kommer med anbefalinger til hvorledes 

ABB kan organisere sin fremtidige indsats.

I tillæg hertil har projektlederne i ABB analyseret 

og perspektiveret evalueringens hovedresultater 

i forhold til aktuelle og fremtidige indsatser samt 

sammenfattet deres anbefalinger og praksis-

erfaringer fra fem års arbejde med fysisk aktivitet 

og anbragte børn. 

Med den fysiske dimension tænkes der på 
alle de sammenhænge, hvor kroppen kan 
være i bevægelse, og begrebet omfatter alt 
fra almindelig hverdagsmotion til aktiv 
selvtransport, idrætsdeltagelse, skole-
idræt samt forskellige former for leg og 
bevægelsesaktiviteter - hvad enten de fore-
kommer som organiserede eller 
uorganiserede aktiviteter.
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ANBRAGTE BØRN I BEVÆGELSE

FRIVILLIGTEAMET

ABB skal ses i det lys, at der er mange organi-

satoriske, kulturelle og individuelle barrierer for 

fysisk aktivitet, og ABB handler netop om at 

skabe planlagte muligheder og rum for lege og 

bevægelsesaktiviteter. 

Børnehjælpsdagens aktiviteter er planlagt,

 

så de kan formidles uafhængigt af anbringelses- 

stedernes faciliteter og ressourcer. Det handler 

kort sagt om at øge de anbragte børn og unge 

adgang og lyst til bevægelse gennem forskellige 

former for idræt, leg og bevægelse.

 

Frivillig hjælp udgør en vigtig del af 
grundstenen i ABB og Børnehjælpsdagen.
De frivillige fungerer som aktive med-
spillere under aktivitetsbesøg, 
aktivitetsdage og lejre, hvor 
de udfører opgaver, som alle 
bidrager til Børnehjælps-
dagens arbejde med at give 
anbragte børn og unge posi-
tive oplevelser i forbindelse med 
fysisk aktivitet.
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ABBs TILTAG

Aktivitetsbesøg: En til tre timers aktiviteter 

med ABBs projektledere og frivillige, der tager 

udgangspunkt i leg og bevægelse samt i den en-

kelte institutions børne- og ungegruppe, ønsker 

og fysiske rammer. 

Aktivitetsdag: Større events hvor der gives 

mulighed for at prøve attraktive og anderledes 

aktiviteter i selskab med ligesindede. Aktivitets-

dagene tilrettelægges så de favner målgruppen 

bredt i henhold til geografi, alder og indhold. 

Sportsarrangementer: I samarbejde med 

lokale sportsklubber og idrætsforbund tilbydes          

billetter til diverse kampe og turneringer inden 

for forskellige idrætsgrene.

Fokusforløb: Et dybdegående og længerevar-

ende forløb for institutionerne. Forløbene har 

forskellige indsatsområder alt efter institution-

ernes behov. Omdrejningspunktet er udvikling for 

både børn og unge samt personalet. Formålet er, 

at institutionen skal få ny teoretisk og praktisk 

viden inden for emner som kost, tillid, motorisk 

udvikling, fysisk aktivitet  m.fl.

Oplæg: Oplæg for personalegruppen omkring et 

tema. Temaet tilrettelægges ud fra den enkelte 

institutions ønsker og behov med fysisk aktivitet 

som gennemgående tema. Også pædagogiske og 

sundhedsrelaterede temaer udbydes.

Kursus: Kurser som inspirationskilde til perso-

nalet, hvori indgår vejledning og ideer til, hvordan 

fysisk aktivitet kan anvendes og integreres i 

børnenes hverdag. 

siden 2008:

siden 2007:

siden 2010:
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Aktivitetsmappen: 

Denne er udarbejdet med henblik på at give 

inspiration til at anvende fysisk aktivitet i arbejdet 

med børn og unge. 

Download aktivitetsmappen på: www.bhd.dk



ABBs TILTAG

Aktivitetslejre: En 3 dages aktivitetslejr med 

fokus på bevægelsesglæde, kompetencegivende 

oplevelser og udeliv for ca. 30 børn og unge.    

For personalet er der indlagt et kursus i 

pædagogisk idræt.

Temadage: En temadag hvor der sættes spot 

på en sportsgren eller et tema. Her inviteres flere 

institutioner, og dagen kan være for både børn 

og/eller voksne.

Fodboldcamp: En fire dages camp hvor 

børnene kan træne færdigheder inden for fod-

bold, øve sig i sociale kompetencer og høste 

oplevelser sammen med andre anbragte børn. 

Der inddrages desuden teori inden for relevante 

temaer, og der sættes fokus på personlig 

udvikling for det enkelte barn.

 

Projekt Sundt Hjem: Et 12-14 ugers forløb der 

sætter intensivt fokus på personalets funktion 

som rollemodeller for sundhed samt 

institutionens omgang med fysisk aktivitet og 

kost i hverdagen.

siden 2011:

siden 2012:
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UDVIKLINGEN - ABB

I 2007 påbegyndte Børnehjælpsdagen projektet 

ABB og indledte samarbejde med i alt 13 insti-

tutioner i Østjylland. Siden da har der været en 

gennemsnitlig tilvækst på mere end 27 institu-

tioner om året (se tabel, s. 9). Udviklingen er 

sket i takt med ABBs geografiske udvidelse til 

Nordsjælland, at aktivitetsbesøgene er blevet et 

mere velkendt tilbud for målgruppen, samt at der 

er blevet udviklet nye tilbud 

som blandt andet inspirationsoplæg, personale-

kurser, fokusforløb, samarbejde med sports-

klubber og aktivitetslejre.

Antallet af børn er steget markant som et 

naturligt resultat af stigningen i antallet af insti-

tutioner, samt det faktum, at flere børn er delta-

gende i aktivitetsbesøg og aktivitetsdage på de 

enkelte institutioner. Den seneste behovsanalyse 

i Børnehjælpsdagen viser, at fysisk aktivitet er det 

mest efterspurgte tilbud blandt institutionerne, 

og alt tyder på, at efterspørgslen på disse tilbud 

vil være stabil eller stigende i de kommende år. 

Antallet af frivillige personer har ligeledes ud-

viklet sig siden 2007, hvor ABB gjorde brug af 13 

frivillige, der i alt brugte 278 timer svarende til 21 

timer per frivillig. I 2012 er dette tal steget til 46 

frivillige, og de har i gennemsnit bidraget med 

37 timer, hvilket næsten er en fordobling. ABB 

har grundet stigende behov for frivillighjælp gjort 

mere for at synliggøre behovene for frivillige, og 

efterfølgende har det ført til en stigende inter-

esse for at være frivillig hos ABB.

I takt med at ABB har udvidet sine tilbud, har 

ABB ud fra en observation af behov samt en sti-

gende efterspørgsel ligeledes rettet opmærksom-

hed mod personalet på institutionerne. 

Her ses en markant stigning, da antallet af 

pædagoger der har deltaget i aktivitetsbesøg, 

aktivitetsdage, oplæg, spot-dage eller fokusfor-

løb, er steget fra 92 til 1259 personer. Dette tal 

forventes at stige yderligere i 2013 grundet ABB’s 

udvidede tilbud indenfor oplæg, kurser og sund-

hedsfaglige tilbud.
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Tabel 1. ABB - nøgletal

hele
landet:

Institutioner:

Pædagoger:

Frivilligtimer:

Børn:

Frivillige:

Sponsorater i kr.:

2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012:

13

92

278

72

13

2.000

39

372

1737

1069

36

165.747

48

343

1785

920

32

215.455

52

479

844

1169

27

156.813

94

757

1648

1536

41

285.738

149

1259

1719

2117

46

655.130

8



POSITIV VIRKNING

“HER OG NU”
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MÅLGRUPPEN

Den primære målgruppe:

Den primære målgruppe er anbragte børn og 

unge i Danmark. Denne målgruppe udgør ca. 

15.000 børn og unge i alderen fra to år til 18 år. 

Den sekundære målgruppe:

Den sekundære målgruppe for projektet er det 

pædagogiske personale på institutionerne. 

Ressourcesvage børns motivation for deltagelse 

i fysiske aktiviteter afhænger i høj grad af denne 

faggruppe samt den viden og erfaring de har med

fysisk aktivitet.

En indirekte målgruppe er de frivillige i ABB som 

består af ca. 32 personer (2012), der primært 

kommer fra Idræts-, lærer-, pædagog-, ernæring 

og sundheds-, ergoterapi- og fysioterapiuddan-

nelserne. Samarbejdet med ABB genererer brug-

bar viden og erfaring i deres videre pædagogiske 

arbejde med målgruppen.

  

Inddragelsen af de sekundære målgrupper har 

således til sigte at hjælpe den primære 

målgruppe – anbragte børn.  

En pct. af alle børn og unge bor ikke sammen med 
deres forældre.

Der bliver anbragt flest unge i alderen 12-17 år.

85 pct. af anbringelserne er frivillige, 15 pct. 
er tvangsanbringelser. 

Anbragte børn og unge har større risiko for at være mar-
ginaliseret, blive involveret i kriminalitet, blive forældre i 
en tidlig alder samt have psykiske lidelser. 

Kilde: Vidensbaserede indsatser for anbragte børn - Socialt Udviklingscenter SUS og Trygfonden 2012 - 2013
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Evalueringen af ABB er foretaget af lektor Jan 

Toftegaard Støckel, to bachelorstuderende og 

en kandidatstuderende ved Institut for Idræt og 

Biomekanik ved Syddansk Universitet. 

Evalueringsrapporten bygger på en kombination 

af deltagerobservation og kvalitative forskn-

ingsinterviews på i alt seks anbringelsessteder i 

Østjylland og på Sjælland. De deltagende insti-

tutioner er anonymiseret i denne evaluering. 

Undersøgelserne blev gennemført i løbet af 

sommeren og efteråret 2012 og foregik med 

forskellig varighed. Nogle besøg var afgrænset 

til nogle få timer, mens det i andre tilfælde blev 

fundet muligt og relevant at være til stede flere 

dage i træk. 

Alle besøg blev tilrettelagt så de foregik i 

forbindelse med ABBs - aktivitetsbesøg. 

Aktivitetsbesøgene er blevet gennemført af 

Børnehjælpsdagens idrætsuddannede projekt- 

ledere og projektmedarbejdere. 

I flere tilfælde er aktivitetsbesøgene gennemført 

med støtte fra frivillige hjælpere. De omfattende 

metodiske overvejelser, der knytter sig til at 

foretage empiriske undersøgelser på anbrin-

gelsesstederne, er beskrevet i detaljer i såvel 

bachelorprojektet som kandidat-afhandlingen, 

hvorfor der henvises til Børnehjælpsdagens 

hjemmeside, hvor den nævnte litteratur vil være 

at finde som pdf-filer: http://www.bhd.dk

 

METODE FOR EVALUERING
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Hvor godt når aktiviteterne ud til de anbragte 

børn og unge? Ud fra de gennemførte obser-

vationer kan det konkluderes, at Børnehjælps-

dagens aktiviteter har en spontan effekt på 

børnenes fysiske aktivitetsniveau og bevægelses-

glæde samt at ABB’s aktiviteter har en positiv 

virkning ’her og nu’. Denne konklusion bygges 

på det faktum, at Børnehjælpsdagens aktiviteter 

generelt har formået at fremkalde glæde og 

bevægelse i forbindelse med aktivitetsbesøgene. 

Et af de besøgte anbringelsessteder har forankret 

fysisk aktivitet i den daglige pædagogiske prak-

sis, og personalet udtrykker stor tilfredshed med 

ABB’s tilbud og uddyber, at tilbuddet supplerer 

og styrker deres eksisterende indsatser. 

På de fem øvrige anbringelsessteder fremstår 

den daglige fysiske aktivitet som mere sporadisk 

og tilfældig. Det sporadiske og tilfældige hænger 

sammen med, at der ikke kunne dokumenteres 

obligatoriske aktiviteter, der kunne sikre eller 

garantere fysisk aktivitet for alle børn og unge i 

hverdagen. På to ud af de tre institutioner, hvor 

der er gennemført heldagsobservationer, er der 

så lidt daglig struktureret fysisk aktivitet, at ak-

tivitetsniveauet angiveligt må karakteriseres som 

utilstrækkelig i forhold til Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger (2012). Den visuelle vurdering af 

det fysiske aktivitetsniveau er naturligvis 

behæftet med en betydelig usikkerhed, fordi der 

kun er tale om forholdsvis få timers deltager-

observation på et stærkt begrænset udvalg af 

anbringelsessteder. Til gengæld har anbringelses-

stederne været bekendt med evaluators fokus 

og tilstedeværelse, hvorfor man må antage, at 

den observerede praksis kunne være udtryk for 

’bedre-end-sædvanlig’ praksis. 

Børnehjælpsdagens aktivitetsbesøg repræsen-

terer et positivt modstykke til hverdagen, og 

det fremgår klart af deltagerobservationerne. 

Børnenes adfærd vidner om, at det ikke er 

normalt for dem, at de indgår i aktiviteter som 

foregår på tværs af alder og køn. De spontane 

sociale effekter af dette er vanskelige at udtale 

sig om, da evalueringsgruppen ikke har tilstræk-

kelig indsigt i de individuelle børns habitus og 

derfor ikke kan udtale sig om eventuelle foran-

dringer som følge af deltagelse. 

Børnehjælpsdagens programmer for disse 

målgrupper fremstår velplanlagte og motorisk 

stimulerende for alle børn uanset forudsætninger. 

Børnehjælpsdagens personale optræder fagligt 

kompetente, i forhold til den pædagogiske ud-

fordring det er at gennemføre fællesaktiviteter og 

undervisningsdifferentiere i forhold til en mål-

gruppe præget af stor spredning mht. alder, køn

og social udsathed. 

EVALUERINGS HOVEDKONKLUSIONER

12



Det fremgår af observationerne, at flertallet af 

børnene deltager aktivt i de ABB planlagte lege, 

spil og bevægelsesaktiviteter. Det er primært 

de lidt ældre teenagere, der har sværest ved at 

opretholde deltagelsen over længere tid, og det 

ses, at de, i kortere eller længere tid, glider ud 

af aktiviteterne. Målgruppen af unge teenagere 

ser generelt ud til at have svært ved at kapere 

spilleregler, sociale normer og irettesættelser fra 

voksne eller andre børn. Målgruppen af udsatte 

børn og unge, og her især de ældre, ser ud til 

i særlig grad at bære konflikter fra tidligere på 

dagen eller ugen med ind i aktiviteterne. 

Generelt er der meget få konflikter at spore 

mellem ABB’s personale og de anbragte børn. 

Børnehjælpsdagens personale og disses pæda-

gogiske tilgang bærer præg af stor tålmodighed i 

forhold til de børn, der har svært ved at oprethol-

de deltagelsen i længere tid ad gangen. 

Det kan konkluderes, at Børnehjælpsdagens per-

sonale er meget velkomment på anbringelsesst-

ederne. Særligt de mindre børn viser tydelige 

tegn på glæde og genkendelse, når de får øje på 

Børnehjælpsdagens personale, hvor de eksem-

pelvis tilbyder at hjælpe med at bære rekvisitter, 

fortæller små historier om hvad de kan eller giver 

knus. Det ser også ud til, at det er et frirum for 

de anbragte børn, når der er ABB aktiviteter. 

Det kan hænge sammen med, at ABB i nogen 

grad kan gøre det mere legitimt at lege og 

deltage på tværs af de roller og normer, der 

angiveligt hersker i hverdagen, end personalet 

der ofte må tage del i kontinuerlige konflikter og 

opdragelsesroller.

Personale og ledelse på anbringelsesstederne 

fortæller samstemmende, at de finder samarbe-

jdet med Børnehjælpsdagen godt og værdifuldt. 

De fremhæver, at børnene glæder sig meget til 

at Børnehjælpsdagens voksne skal komme, og 

det skinner tydeligt igennem i forbindelse med 

interviewene, at personalerne på anbringelsesst-

ederne har tillid til og er trygge ved Børnehjælps-

dagens personale, fordi de har erfaret, at de er 

dygtige, engagerede og professionelle i deres 

omgang med børnene. 

Hvor godt modtages ABBs aktiviteter 

af personalet?

På baggrund af de observationer og fokusgrup-

peinterview, der er blevet afholdt på de seks 

anbringelsessteder, findes der, hos personalet, 

en betydelig uoverensstemmelse mellem sproget 

om vigtigheden af fysisk aktivitet og den ob-

serverbare hverdagspraksis. Generelt taler man 

på anbringelsesinstitutionerne om vigtigheden 

og prioriteringen af fysisk aktivitet, men når det 

gælder aktiv selvtransport, udeleg, fysisk ak-

tive lege og bevægelsesaktiviteter i hverdagen, 

så fremstår disse former for hverdagsaktiviteter 

sporadiske og usystematiske. 
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Det er tydeligt, at den fysisk aktive leg og 

bevægelse eller manglen herpå hænger sam-

men med institutionspersonalets egne bev-

ægelsespræferencer. På en institution er der 

tre mænd, der efter eget udsagn regelmæssigt 

igangsætter nogle af de boldspilsaktiviteter, de 

brænder for. På en anden institution taler en 

mandlig afløser om, at mængden og karakteren 

af fysisk aktivitet er helt tilfældig og sammen-

hængende med, hvem der lige er på arbejde. 

På en tredje institution findes der i højere grad 

en kultur for, at man mest taler om leg og bev-

ægelse, men kun sporadisk levner rum, mulighed 

og engagement til at udføre den i praksis.

Evalueringsgruppen finder, at den ledelsesmæs-

sige prioritering af fysisk aktivitet har stor betyd-

ning for, hvordan institutionerne skemalægger 

og prioriterer fysisk aktivitet. Det er evaluators 

opfattelse, at anbringelsesstederne generelt 

forholder sig positive, men også lidt afventende 

til Børnehjælpsdagens tilbud. Anbringelsesin-

stitutionerne har svært ved selv at følge op på 

ABB aktiviteterne og eksempelvis selv afprøve 

de aktiviteter Børnehjælpsdagens personale har 

gennemført. Hos anbringelsesstederne taler man 

om, at der er mangel på ressourcer og at de 

kommunale besparelser er skyld i, at det er svært 

at gå mere ind i samarbejdet. 

Evalueringsgruppens tolkninger af interviews og 

observationer går i den retning, at Børnehjælps-

dagens aftaler om aktivitetsbesøg i vid udstrækn-

ing bliver anvendt som en kærkommen aflastning, 

som glæder både personale og børn. Ved flere 

interviews på forskellige institutioner fremhæver 

institutionspersonalet, at Børnehjælpsdagen giver 

dem et pusterum, når de kommer og gennem-

fører aktiviteter. Dette er for så vidt ret interes-

sant, fordi ’aflastning’ og ’pusterum’ omtales som 

noget, der giver institutionspersonalet mulighed 

for at indtage andre og mere frie roller. Denne 

positive italesættelse af afbræk fra den sædvan-

lige struktur kan være et vink om, at personalet 

også kan have det ambivalent med den omfat-

tende struktur og rutineopbygning. 

Der hvor pædagogerne aktivt deltager i aktiv-

iteterne, ser det ud til, at det er betydelig lettere 

at få børnene med, de virker gladere, og der er 

færre konflikter. En af de vigtigste positive kon-

sekvenser ved at pædagogerne deltager aktivt 

og deler praksis med børnene er, at de bedre kan 

hjælpe og støtte det enkelte barn, ligesom de let-

tere kan tage konflikter i opløbet. 
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“ Som frivillig i Børnehjælpsdagen 

gør du en forskel, som kan mær-

kes inderst inde. Det giver sam-

tidig en masse erfaring og inspi-

ration i forhold til mit studie. ” 

Frivillig ved ABB
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Der kunne være et stort potentiale forbundet 

med, at institutionerne gør mere ud af aktiv 

deltagelse og efterfølgende evaluering, fordi det 

antages, at disse handlinger vil bidrage til at 

skabe større ejerskab blandt personalet til fysisk 

aktivitet, da den personlige og kropslige erfar-

ingsdannelse har stor betydning for personalets 

selveffektivitet og lyst til at engagere de anbragte 

børn og unge. 

Under såvel formelle interviews som uformelle 

samtaler angiver institutionernes personaler en 

række yderligere årsager til manglende imple-

mentering eller igangsættelse af fysisk aktivitet: 

BARRIERER OG MULIGHEDER 

Manglende tid i det daglige pga. mange andre vigtige pædago-
giske, sociale, administrative og praktisk/logistiske opgaver. 

Manglende erfaringer med motorik, leg og idræt.

Manglende personalemæssig opbakning i det daglige, hvis en 
pædagog skal gå fra til leg/bevægelse.

Frygt for at børnene skal komme til skade (fx i forbindelse 
med aktiv selvtransport – cykelture).

Bekymring for at børnene skal lide overlast eller nederlag 
(fx cykelture, fodboldkampe osv.).
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De forhold, der er beskrevet i ovenstående 

afsnit, er udtryk for generelle betragtninger og 

tolkninger, som kan uddrages af det indsam-

lede empiriske materiale. Men det hører med 

til fortællingen, at der findes eksempler fra alle 

institutioner, der går i den modsatte retning af 

de generelle konklusioner. På en institution går 

stort set al praksis og tale i den modsatte retning 

af evalueringens generelle konklusioner, fordi 

man her har etableret en bevægelsesvenlig kul-

tur, hvor der er sammenhæng mellem det, man 

taler om er vigtigt, og det man rent faktisk gør. 

På yderligere en institution findes der en stærk 

italesættelse af idræt og bevægelse som ’noget 

vigtig’ samtidigt med, at disse personaler har 

stærke kompetencer indenfor krop og bevægelse. 

På institutionerne er der således et nærliggende 

potentiale i forhold til, at institutionen kunne 

gøre mere brug af ABBs ressourcer. 

Selvom institutionerne udtrykker stor tilfredshed 

med aktiviteterne, så bærer hverdagspraksis 

meget få spor af, at man gentager de foreviste 

aktiviteter. Det kan derfor tolkes i den retning, at 

påvirkningen fra Børnehjælpsdagen ikke stemmer 

overens med personalernes egne præferencer 

og mere generelt institutionernes kulturelle og 

organisatoriske praksis.

Afslutningsvis synes det rimeligt at konkludere, 

at Børnehjælpsdagen gennem projekt ABB har 

formået at etablere positive samarbejdsrelationer 

om bevægelsesaktiviteter på anbringelsessteder 

og gennem aktivitetslejre. Børnehjælpsdagens 

intervention har haft en positiv indflydelse på 

italesættelsen af fysisk aktivitet hos de person-

aleteams, evalueringen har truffet. Der er et stort 

potentiale for Børnehjælpsdagen i forhold til at 

intensivere samarbejdet med de mange anbrin-

gelsessteder, fordi der tilsyneladende endnu er 

et stort udækket behov for at fremme den fysiske 

dimension på en pædagogisk veltilrettelagt måde 

i de anbragte børns liv.  
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Evalueringens hovedresultater giver anledning 

til opstilling af en række anbefalinger i forhold 

til den fremadrettede strategi og indsats for 

ABB. Anbefalingerne skal ses i det lys, at der 

siden begyndelsen i 2007 nærmest har været en 

eksponentiel vækst i udviklingen af samarbejder 

med anbringelsessteder og dermed en stor ud-

vikling i antallet af aktivitetsbesøg og kontakter 

til personale og børn. ABB har vist sig at være et 

tilbud, som er efterspurgt af anbringelsessteder, 

og som har en positiv værdi for de deltagende 

børn. Der er interessante perspektiver i at udvikle 

ABB kvalitativt og/eller kvantitativt indenfor de 

følgende fire scenarier: 

1. Status quo: ABB fastholder det nuværende 

aktivitetsniveau uden ændringer

Ad 1. I dette scenarie gør institutioner brug ABB 

som gratis ressourcetilførsel, hvor der stilles mini-

male krav til institutionerne og disses implemen-

teringsprocesser. Tilbuddet fastholdes, fordi det 

virker, og fordi såvel personale som børn værd-

sætter indsatserne. Mulige anbefalinger der ikke 

grundlæggende laver om på tilbuddets aktuelle 

indhold og karakter:

I forbindelse med aktivitetsbesøget anbefales 

det, at begge parter gør mere ud af at afstemme 

de gensidige forventninger til aktiviteternes form, 

indhold og personalets roller.

Det vil ligeledes foreslås, at der gennemføres en 

fast evaluering af dagens aktiviteter, hvor det 

er muligt at samle op på pædagogiske gevinster 

og udfordringer. Denne anbefaling har til formål 

at øge det praktiske samarbejde mellem anbrin-

gelsesstedet og ABB, ligesom det potentielt kan 

øge personalets involvering og ejerskab.

2. Kvantitativ udvikling: ABB udvider 

samarbejdet med flere anbringelsessteder i 

andre landsdele.   

Ad 2. Der findes angiveligt et stort behov for at 

fremme den fysiske dimension i mange anbragte 

børns hverdagsliv, og derfor kunne det være en 

vigtig prioritering, at give flere børn og unge mu-

lighed for at få glæde af aktivitetsbesøg, aktiv-

itetslejre mm.

Det er de samme anbefalinger fra punkt 1 som 

gør sig gældende her.

ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVER  
fra Jan Toftegaard Støckel

18



19

3. Kvalitativ udvikling: ABB udvikler de eta-

blerede samarbejdsrelationer med henblik på 

øget implementering af den fysiske dimension i 

børnenes hverdagsliv.

Ad. 3 De aktuelle samarbejdspartnere udtrykker 

stor tilfredshed med ABB’s ydelser. På trods af 

den generelle positive italesættelse af ’fysisk 

aktivitet, leg og bevægelse’ oplever man på 

mange anbringelsessteder, at det i hverdagen 

kan være svært at skabe rum og rammer til 

aktivitet. Nogle personaler udtrykker usikkerhed 

på, hvordan de skal gribe de fysiske aktiviteter 

an. Anbefalingerne går derfor på handlinger, som 

ABB kan bidrage med i forhold til kvalitet:

Etablering af samarbejdsaftaler med anbringelsesstederne med 
særlig fokus på klare implementeringsmål.

Praktisk involvering af hele personalegruppen i en daglig 
struktur, hvor fysisk aktivitet implementeres i hverdagstrans-
port, undervisningen (for de anbringelsessteder hvor undervis-
ningen foregår på stedet), fritidsaktiviteter inde og ude, lejre 
og ferieformer.

Intensivere indsatsen for at stimulere til at personalet i andre 
sammenhænge igangsætter de aktiviteter ABB foreviser.

Øget samarbejde omkring tilrettelæggelse, gennemførelse og 
evaluering af fysiske aktiviteter der kan forbindes til anbrin-
gelsesstedenes pædagogiske mål og praksis. 

Udvikling af særlige interventioner for de mest 
bevægelsesusikre børn.

4. kvalitativ og kvantitativ udvikling: 

Kombination af 2+3



Følgende afsnit vil uddybe, hvorledes ABB be-

tragter målgruppen, evalueringens hovedresul-

tater og hvordan ABB ønsker at bringe disse i spil 

i ABB’s fremtidige praksis.

ABB’s samarbejde med målgruppen

ABB’s projektledere oplever i langt de fleste 

tilfælde en god og positiv tilknytning til de 

anbragte børn, hvilket stemmer overens med 

evalueringens konklusioner. 

Projektleder Susanne Jensen udtaler: 

”Når de først kender os, så oplever jeg, at 

vi betyder noget for dem. De husker os, 

og de husker de gode oplevelser, de har 

sammen med os.” 

ABB’s projektledere oplever også tilfælde af 

tilbageholdenhed og skepsis hos nogle børn og 

unge, når de skal i gang med aktiviteter, men når 

de først er med, glemmer de som regel alt om 

tid og sted. I det arbejde oplever ABBs projek-

tledere, at den personlige relation og den tillid, 

der opbygges mellem den enkelte og dem eller 

de frivillige, meget betydningsfuld. At barnet eller 

den unge ved, hvad ABB står for, og kan gen-

kende ABB’s projektledere og frivillige fra gang til 

gang, er helt afgørende for, hvorvidt de har lyst 

til at deltage i aktiviteterne. 

ABB oplever målgruppen som en gruppe af børn 

og unge, der har brug for særlig omsorg og 

positiv opmærksomhed. Evalueringen peger på, 

at det særligt er teenagerne, der har svært ved 

at indgå i ABBs aktiviteter. ABB’s projektledere 

kan i visse tilfælde genkende dette, men erfarer 

ligeledes at de unges reaktion oftest udspringer 

fra gnidninger i de interne sociale strukturer 

mellem institutionens børn, unge og person-

ale, da det for mange teenagere i målgruppen 

af anbragte er vigtigt at opretholde en bestemt 

facade/attitude. ’Det er kedeligt’ er en ofte hørt 

sætning fra teenagegruppen - en reaktion, der, 

ifølge ABB’ s egne observationer, oftest bunder i 

usikkerhed og angsten for at fejle. ABB er derfor 

meget opmærksom på denne del af målgruppen 

og forsøger at afholde aktiviteter, der appellerer 

til teenagegruppen og som ligeledes er med til at 

bløde op for interne hierarkier på institutionen. 

ABBs kommentarer til evalueringens 
 
Udarbejdet af projektleder Iben Sundtoft Poulsen
hovedkonklusioner
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ABB oplever, at det særligt for målgruppen af 

anbragte teenagere er værdifuldt at være

aktive med ABB, da det også er med til at 

styrke relationerne mellem de unge og de delta-

gende pædagoger.

 

ABB har siden 2007 erfaret, at det ofte er 

børnenes humør og sindstilstand på dagen, der 

afgør karakteren af aktiviteterne og intensiteten 

af de fysiske udfoldelser. 

ABB vurderer derfor, at det er yderst vigtigt, at 

pædagogikken kontinuerligt udvikles, så projek-

tledere og frivillige opnår stigende sikkerhed i at 

differentiere i aktiviteterne og være omstilling-

sparate, således at de kan imødekomme mål-

gruppen bedst muligt. ABB mener at lykkes med 

dette i langt de fleste tilfælde. 

En pædagog udtalte i forbindelse med en 

ABBs aktivitetslejr: ”Vi har erfaret, at der 

er flere børn fra vores institution som vil 

kunne deltage i jeres aktiviteter.” 

ABB stræber efter at bevare kvaliteten og blikket 

for det enkelte barn i deres videre arbejde. Ifølge 

ABB er en af de positive gevinster ved aktivitets-

besøgene, at børnene gang på gang oplever, at 

der er plads til alle, og at de bliver anerkendt og 

respekteret for dem de er, og det de kan. ABBs 

projektledere oplever, at særligt aktivitetslejrene, 

der forløber over flere dage, bidrager positivt til 

den anbragtes selvopfattelse. 

De oplevelser og de kropslige erfaringer, børnene 

får gennem og de kropslige erfaringer, børnene 

får gennem lejrens aktiviteter, gør positivt

indtryk og lagres i større eller mindre grad i 

deres hukommelse. 

En pædagog skrev følgende i en takkemail 

efter fire dages aktiviteter med ABB: 

”Vi fik tre begejstrede drenge hjem, de 

er virkelig vokset mht. selvtillid og tro på 

egne talenter - og kondien fik vist også et 

ryk opad.”

Børnehjælpsdagens løbende evaluering og 

udtalelser fra anbragte børn samt pædagoger 

vidner om, at aktiviteterne ud over den positive 

’her og nu effekt’ øger børnenes tro på egne 

evner, deres handlekompetence samt deres 

følelse af autonomi.

ABBs møde med anbringelsesstedernes 

personale:  Overordnet set så oplever ABB 

personalegruppen som imødekommende og 

meget glade for de aktive tilbud, som det også 

konkluderes i evalueringen. ABB oplever dog en 

stor forskel på det pædagogiske personale, når 

det kommer til deres egen indsats for at im-

plementere og bakke op om fysisk aktivitet på 

institutionerne. ABBs projektledere giver udtryk 

for, at de møder dem, som er helt med på beatet 

omkring fysisk aktivitet, dem som gerne vil have 

noget inspiration, og så dem som i højere grad 

skal overtales og overbevises om, at fysisk akti-

vitet og kropslighed er vigtigt. 
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” Jeg vil gerne det her 

hver dag og altid. ”

Anbragt barn, Valdemarhus
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I henhold til pædagogernes egen deltagelse ser 

ABB en stor spredning i motivation og engage-

ment. I overensstemmelse med evalueringens 

hovedresultater oplever ABB, at personalet på 

anbringelsesstederne har tillid til og er trygge 

ved ABB og deres aktiviteter med børnene. ABB 

ønsker dog, at institutionerne i fremtiden udnyt-

ter tilbuddene og projektledernes tilstedeværelse 

til mere end blot ’en kærkommen aflastning’ eller 

et pusterum. ABB ønsker ligeledes at være et 

læringsrum, hvis aktiviteter kan inspirere i en så 

høj grad, at aktiviteterne overføres til institution-

ernes egen praksis. 

Grundet sidstnævnte sætter ABB i 2013 større 

fokus på temaet ’rollemodeller for fysisk aktiv-

itet’. ABBs projektledere har siden 2009 taget 

bevidst afsæt i pædagogisk idræt, der omgås 

idrætten med pædagogisk omtanke, i en positiv, 

energisk og anerkendende tone overfor børnene. 

I 2013 ønsker ABB at udvide med et sundheds-

fagligt fokus, der skal sætte yderligere fokus på 

vigtigheden af hvorledes personalerne med egen 

krop og ageren kommunikerer budskaber om fy-

sisk aktivitet. ABB mener, at der i aktiviteterne er 

en unik mulighed for at skabe stærkere relationer 

børnene imellem eller mellem barn og pædagog 

samt et udsøgt potentiale for pædagogen i at 

fremstå som ’den gode rollemodel’ for barnet.

Projektleder Merethe Raundahl udtaler 

efter erfaring med ABBs aktiviteter siden 

2007: ”Afgørende er det, at pædagogerne 

deltager aktivt og viser vejen – det gør en 

klar forskel i hvorvidt børnene deltager og 

i hvilket omfang.”

At institutionerne har svært ved selv at følge 

op på ABB aktiviteterne og afprøve disse, er et 

område ABB projektledere vil drage et mere mål-

rettet og indgående fokus på i fremtiden. 

ABB vil stræbe efter, at den fremtidige indsats 

bliver målrettet det arbejde, der består i at op-

fordre til samt vejlede i at overføre ABBs viden og 

aktiviteter til institutionernes hverdag.  

ABBs afsæt i ’pædagogisk idræt’ som idrætsligt 

fundament tjener netop som eksempel for, 

hvorledes idrætten med fordel kan praktiseres 

for denne målgruppe. Denne viden formidler ABB 

allerede i 2012/2013 gennem tilbud om fokusfor-

løb, oplæg og kurser.
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Evalueringen skønner, at forandringer i kulturen 

omkring fysisk aktivitet vil kræve mere helhed-

sorienterede pædagogiske indsatser og priorit-

eringer fra anbringelsesstedernes side. ABB er 

enige i den betragtning, at det kræver, at både 

personale og ledelse opprioriterer fysisk aktivitet 

som en del af alle dagligdagens gøremål. 

Yderligere kommentarer til evalueringens 

hovedresultater: På baggrund af evalueringen 

hvoraf det fremgår, at der er en øget sandsyn-

lighed for, at udsatte og anbragte børn og unge 

er mindre sunde og fysisk aktive end tilsvarende 

jævnaldrende, så bekræftes ABB og 

Børnehjælpsdagen i, at deres særlige indsatser 

for at styrke den fysiske dimension i anbragte 

børns hverdagsliv en vigtig og relevant opgave. 

ABB er bevidste om, at der er mange organisa-

toriske, kulturelle og individuelle barrierer for 

fysisk aktivitet for denne målgruppe. ABB ønsker 

således at drage fokus mod at være medaktører i 

arbejdet med at reducere sådanne barrierer. 

Det er ABBs overbevisning at en tidlig, dybde-

gående dialog med den institution, hvorpå der 

skal afholdes aktive tiltag kan afklare nogle af 

disse barrierer. Her kan som eksempler nævnes 

større fokus på det enkelte barns behov samt 

tidlig og langsigtet planlægning af datoer for 

besøg, således at forudsigeligheden for barnet 

og overskuddet fra institutionens fremmes.  

ABB oplever at kunne imødekomme mange barri-

erer ved at fastholde et længerevarende samar-

bejde med institutionerne. 

De institutioner, der har deltaget flere gange i 

ABBs aktiviteter, opleves som mere villige og ind-

forståede med, at idrætten er et rum, der bringer 

følelser i spil, og hvor konflikter kommer og går. 

ABB oplever at langt de fleste institutioner, der 

tidligere har deltaget i ABBs aktivitetslejre, hvor 

ABB netop arbejder med at afprøve grænser, 

ønsker at deltage igen. 

At der i de fleste tilfælde ikke kunne dokumen-

teres obligatoriske aktiviteter på institutionerne, 

der kunne sikre eller garantere fysisk aktivitet for 

børnene, giver ABB en indikation om, at indsats-

en for at sikre anbragte børns aktive fritidsliv bør 

intensiveres, og at den fremtidige indsats med 

fordel kan koncentreres omkring udvalgte insti-

tutioner med det formål at være med til at sikre 

kulturen omkring fysisk aktivitet som vedvarende 

og veletableret. 

ABB oplever, at der på mange institutioner er et 

stort potentiale for at kunne drage nytte af ABBs 

og Børnehjælpsdagens ressourcer, og der er et 

stort potentiale for Børnehjælpsdagen i forhold 

til at intensivere samarbejdet med de mange 

anbringelsessteder, fordi der tilsyneladende er et 

stort udækket behov for at fremme den fysiske 

dimension på en pædagogisk veltilrettelagt måde 

i de anbragte børns liv. 
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ABBs anbefalinger til institutionerne

2525

ABB anbefaler, at et samarbejde begynder med en fælles-
briefing på et personalemøde, hvor projektlederen opsætter en 
samarbejdsaftale med institutionen ud fra dennes behov.

Hvis den fysiske aktivitet ønskes implementeret som en fast 
del af hverdagen ude på institutionerne for anbragte børn og 
unge, kræver det, at det prioriteres fra ledelsens side, og at 
der bliver udstukket retningslinjer for, hvordan man ønsker 
fysisk aktivitet i hverdagen, samt hvem der er primus motor på 
aktiviteterne og samarbejdet med ABB.

For at opnå det fulde udbytte af samarbejdet med ABB kræver 
det, at institutionerne selv tager initiativ til at afprøve og 
gentage de aktiviteter, som er blevet forevist af ABB. Det 
kræver naturligvis en institutionel prioritering samt en-
gagerede medarbejdere. Formidlingen af en aktivitet, uanset 
karakteren af den, er helt afgørende for, hvordan den bliver 
modtaget af målgruppen.

ABB mener, at ledelsens opprioritering er en nødvendighed for 
at imødekomme nogle af de barrierer, evalueringen peger på, 
der omfatter manglende tid og manglende opbakning.

Læs også:
Læs yderligere om idræt for udsatte børn.

Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten (Bjarne Ibsen, 
Eigil Jespersen, Jan Toftegaard Støckel, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen, Institut for Idræt og Biomekanik, 
Syddansk Universitet, 2012)

Idræt for alle, Breddeidrætsudgvalgets rapport
(Kulturministeriet, 2009)
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