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Indledning
Projektet Et sundt liv for anbragte unge er et partnerskabsprojekt mellem Ernæring og
sundhedsuddannelsen på VIA University College og Børnehjælpsdagen, støttet af Praksisnære
innovationsmidler 2015.
Partnerskabsprojektet har haft til formål at skabe et dannede og formidlende koncept for
anbragte unge fra døgninstitutioner, som flytter i egen bolig. Konceptets formål er at klæde de
unge på til at kunne varetage egen sundhed.
Desuden har et formål været at inddrage studerende fra Ernæring og sundhedsuddannelsen og
skabe en ramme for at arbejde innovativt med udfordringen gennem anvendelse af teorier og
metoder, som de studerende har tilegnet sig på uddannelsen.
Projektet er mundet ud i konceptet Fit, food and fun lab. Konceptet er afprøvet i et pilotprojekt,
hvor 8 unge har mødtes 3 gange over en 4 ugers periode for at lave mad, deltage i workshop om
sundhed, smag og mestring af madlavning mm. De tre mødegange blev planlagt og gennemført af
projektleder hos Børnehjælpsdagen, Anne Søderlind Henriksen, underviser og projektmedarbejder
ved Ernæring og sundhedsuddannelsen, VIA University College, Charlotte Jensen samt to
praktikanter fra Ernæring og sundhedsuddannelsen, der var involveret i projektet fra planlægning,
over gennemførelse og til og med evaluering af konceptet. Desuden deltog ved hver mødegang 24 frivillige, som er tilknyttet Børnehjælpsdagen.
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Litteratursøgning
Som udgangspunkt for udvikling af konceptet blev der udført en litteratursøgning for at afdække,
hvilken videnskabelig litteratur, der findes på området, og hvilke rapporter om målgruppen og
tidligere lignende projekter, der kunne anvendes som baggrundsviden.
Formålet med litteratursøgningen var at undersøge, hvilke faktorer, der har betydning, når det
gælder planlægning og gennemførelse af sundhedsinterventioner til målgruppe – med andre ord
at undersøge, ’hvad der virker’. For at sikre sammenlignelighed ønskede vi primært at anvende
studier og rapporter omhandlende udsatte unge fra Danmark og de øvrige nordiske lande samt
øvrige sammenlignelige europæiske lande som eksempelvis England. Dog viste det sig i løbet af
litteratursøgningsprocessen at være vanskeligt at finde europæiske studier, hvorfor også
amerikanske studier er inddraget.
Litteratursøgningen havde til formål at kaste lys over, hvilke faktorer, der er væsentlige at lægge
vægt på, når der designes sundhedsinterventioner til målgruppen. Fokus var således på faktorer af
betydning for vaneændringer. Det var derfor den metodiske tilgang og effekten af
interventionerne, vi havde i fokus. Derfor ekskluderedes studier omhandlende eksempelvis
rygning eller alkoholforbrug ikke selvom det sundhedsmæssige fokus i vores koncept er kost og i
mindre grad fysisk aktivitet.
Som udgangspunkt for litteratursøgningen blev en todelt problemformulering udarbejdet:
1) Hvordan designes sundhedsinterventioner med fokus på kost og fysisk aktivitet bedst til
målgruppen udsatte, og evt. anbragte, unge?
2) Hvilke faktorer er af væsentlig betydning, når det gælder ændring af sundhedsadfærd (kost
og fysisk aktivitet) hos udsatte, evt. anbragte, unge?
Ud fra disse to spørgsmål blev de centrale søgeord identificeret. Disse ses i figur 1.
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Figur 1: Systematisk litteratursøgningsmatrix
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Inklusionskriterier:


Europæisk forskning – senere udvidet til at inkludere også amerikansk forskning.



Unge 13-19 år.



Udsatte og/eller anbragte unge.

Eksklusionskriterier:


Voksne



Sygdomme

Databaser:
Pubmed og Cinahl. Desuden Bibliotek, Statsbiblioteket, Bibsys og Libris for relevante
rapporter/anden litteratur.
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Rapporter og evalueringer af lignende projekter
Rapport: Sund livsstil – hvad skaber forandring? (Fødevareministeriet)
Rapporten er en videnssyntese, der er udarbejdet som et litteraturstudie. Både studier og reviews
er medtaget i litteratursøgningen, og ligger til grund for den samlede metaanalyse. I rapporten er
der sat fokus på, hvad der motiverer til adfærdsændringer når det gælder sund mad og fysisk
aktivitet hos unge, mænd og mindre ressourcestærke mennesker. Videnssyntesen baserer sig på
studier, hvor interventioner med kost og evt. fysisk aktivitet er gennemført for de tre førnævnte
målgruppen. Forskningen er international, og der er desuden medtaget evalueringer af nationale
indsatser. Der er på faktorer af betydning for forandring – faktorer, som den enkelte intervention
bygger på.
Metasyntensen viser, at det ud fra den tilgængelige litteratur på området ser ud til at være
centralt at tage udgangspunkt i målgruppens vaner, adfærd og egen forståelse af deres praksis når
en intervention planlægges. Det er væsentligt at afdække viden, holdning, vaner og andre
faktorer, der har betydning for sundhedsadfærd (individuelle og strukturelle faktorer) – fx ved
hjælp af Intervention Mapping og Precede-proceed modellerne.
Af rapporten fremgår det, at det er kendetegnende for unge, at de er særligt optagede af at indgå i
et fællesskab, af egne og andres roller i fællesskabet og at have det sjovt. De handler ud fra
tidligere erfaringer – særligt succesoplevelser ser ud til at danne afsæt for senere adfærd. Effektive
interventioner for målgruppen gør brug af rollemodeller (kendte/idoler), tager udgangspunkt i
eksisterende fællesskaber og giver praktisk læring fremfor teoretiske argumenter, og de bruger
aktivt involverende undervisningsaktiviteter.
Kost- og motionsvaner og forandring heraf påvirkes af mange faktorer i komplekst samspil. Derfor
er forskellige påvirkninger nødvendige for forandring; multikomponente interventioner med fokus
på viden, værdier, holdninger, engagement, sociale kontekster, sundhedsfremmende miljøer
virker derfor bedst. Roller i sociale sammenhænge, personlige værdier, kammerater og andre
sociale påvirkninger har betydning for unges kost og for deres grad af fysisk aktivitet.
Bevidstheden hos unge om sundhed udvikles løsrevet fra forældrene, hvilket er en del af den
udvikling, de unge gennemgår fra barn til voksen.
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Fokusgruppeinterviews med unge mellem 13 og 15 år (i projektet ”Unge hjerter”) viser, at det
unge lever her og nu. De unge mener, at forebyggelse af sygdom hverken er særligt interessant
eller relevant for dem. Hvis de har faktuel viden om, hvad der kan påvirke sundheden, kender de
ikke kausaliteten bag. De unge sammensætter derimod deres viden om sundhed kreativt og
handler i høj grad ud fra egne erfaringer. De har en stærk bevidsthed om roller og sociale
gruppetilhørsforhold, og dyrker sport fordi det er sjovt og giver kammeratskab – ikke på grund af
sundhedseffekten.
Forskning viser, at unge er mere optagede af at have et sjovt og godt liv end et sundt liv. Når de
omtaler mad, handler det mere om, hvad de kan lide/ikke lide fremfor hvad der er sundt/usundt.
Sund mad forbindes med forældre og/eller andre voksne, mens fastfood med forbindes fornøjelse,
venskab og socialt miljø – og et dårligere udseende. Barrierer for at spise sundt er ifølge de unge
selv manglende tilgængelighed af sund mad i skolen, at de opfatter sund mad som dyrt samt at
der er stor tilgængelighed af og præferencer for fastfood. Unges handlinger er ofte baseret på
tidligere handleerfaringer, og psykologiske adfærdsstrategier er derfor mindre relevante når det
gælder sundhedsmæssige forandringer blandt unge. Pædagogiske teorier og metoder til
formidling af information rettet mod unge, samt undervisning, der involverer de unge aktivt, er
brugbare og giver god effekt.
At øge individuelle færdigheder (fx at kunne lave sund mad) er en strategi, der anvendes visse
interventioner. Færdigheder hænger nøje sammen med handling – især gode handleerfaringer.
Unge handler i høj grad ud fra tidligere erfaringer, og deres adfærd særligt påvirket af
succesoplevelser. I interviewprojektet ”Unge hjerter” efterspørger de unge ”hands-on”
undervisning og viden, de kan omsætte til færdigheder.
”Peer leaders” eller rollemodeller i form af kammerater har stor indflydelse på unges adfærd.De
unge er bevidste om de sociale miljøer, de befinder sig i, og om egne og andres roller. I flere
interventioner vælges peer leaders af kammeraterne, og disse hjalp med at undervise i
sundhedsemner. Studier med peer leaders har generel positiv effekt på sundhedsfremmende
adfærdsændringer. Det er dog afgørende at vælge ”de rigtige” rollemodeller i forhold til
målgruppen – derfor undersøges målgruppens normer, holdninger og værdier før der vælge
rollemodeller.
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Opsamlende fremgår det af rapporten, at barrierer for forandring hos de unge er:
-

smagspræferencer (mange unge kan lide fastfood)

-

de unge lever i nuet (er ikke bekymrede for deres helbred på lang sigt)

-

pris (sund mad opfattes som dyrt)

-

de har strategier, der ikke matcher deres hverdagsliv

Muligheder for forandring går gennem:
-

sociale netværk, peer leaders (kammerater, evt. kendte mennesker)

-

erfaringer (succesoplevelser)

-

tilgængelighed af frugt og grønt

Praktisk læring, hands-on undervisning og multikomponente strategier virker bedst, og
sundhedsinterventioner bør baseres på sundhedspædagogisk teori. Anbefalingerne er:
-

sproget bør være rettet mod unge

-

brug budskaber fra forbilleder

-

brug aktivt involverende undervisningsaktiviteter og hands-on undervisning

-

tag afsæt i unges positive handleerfaringer/succesoplevelse

-

benyt socialt netværk (kammerater) samt peerleaders

-

sørg for tilgængelighed af sund mad

-

sørg for valgmuligheder i forhold til sport/fysisk aktivitet

-

sæt fokus på mening og støtte

Slutevaluering af satspuljeprojektet Ung & sund (Sundhedsstyrelsen 2011)
Ung og sund er en sundhedsfremmende indsats for unge uden for uddannelsessystemet.
Målgruppen er sundhedsmæssigt udsatte unge i alderen 16-19 år, der er på vej ud af eller har
forladt en ungdomsuddannelse (typisk produktionsskoler eller erhvervsskoler). Casebesøg med
interview

af

projektledere,

fagprofessionelle

samt

udvalgte

unge

fra

målgruppen,

monitoreringsdata, samt telefoninterview med 55 unge er brugt som metoder til evaluering af
indsatsen.
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Der er tale om et helhedsorienteret arbejde med de unges sundhed (både KRAM faktorer samt
sociale og ressourcemæssige aspekter). I arbejdet er der ikke anvendt skarpt skel mellem fysisk og
mental sundhed. Indsatsen består af individuelle og gruppebaserede aktiviteter samt kursusforløb.
Evalueringen har samlet set vist:
-

Individuelle aktiviteter er særligt velegnede til at arbejde dialogbaseret med de unges
refleksion over egen sundhed.

-

Gruppebaserede aktiviteter er gode til at fremme de unges sociale relationer,
erfaringsudveksling og selvtillid omkring sundhed.

-

Mange unge i projekterne har fået positive oplevelser og succesoplevelser i forhold til
sundhed og styrket socialt sammenhold.

-

Der er set en del eksempler på unge, som har fået mere struktur på hverdagen og konkrete
kompetencer i forhold til at klare sig selv, fx budgetlæsning, madlavning og faste
søvnrytmer.

-

Tendens til øget selvværd og selvtillid og en sundere livsstil, fx via vægttab

-

Sundhedstjek/-profiler har i flere projekter befordret en dialog med de unge og fået dem til
at reflektere over egen sundhed.

-

Der er ikke set øget tilknytning til etableret idræt (for dyrt og konkurrencepræget), men
der ses dog en tendens til, at de unge søger dog andre motionsformer.

Det skal dog tilføjes til ovenstående, at der er tale om en noget vag evaluering. Effekterne er ikke
klart formuleret, men kan måske pege på tendenser og tjene som inspiration til fremtidige
interventioner og projekter målrette udsatte unge.

Health25: Det afsluttende holistiske sundhedstrænings- og interventionsprogram. Sport som
middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde. (EU projekt)
Indsatsen er et EU-finansieret praksisbaseret projekt. Projektet har til formål at fremme sundhed
blandt dårligt stillede unge mennesker. Formålet er mere konkret at øge sundhedskompetencer og
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fremme en sund livsstil blandt 16-20 årige unge, der er arbejdsløse eller uden uddannelse.
Indsatsen er pilottestet i Danmark, Frankrig, Irland, England og Østrig.
Der er udført spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterviews blandt deltagere i projektet.
Evalueringen vil ikke blive citeret her, da den ikke er dybdegående og desuden er behæftet med
fejlagtig information. Den vurderes derfor ikke som værende valid og ekskluderes derfor i det
videre arbejde med projektet Et sundt liv for anbragte unge.

Studier fundet ved systematisk litteratursøgning
Søgeord, søgeflow mv. er beskrevet i det metodiske afsnit af denne rapport. Nedenfor følger
resultaterne i form af et kort resumé af de anvendte studier.
Cusatis et al (1996): Influences on adolescent eating behavior
Usunde kostvaner og personlige, miljømæssige og adfærdsmæssige variable er undersøgt i dette
studie ud fra Banduras social kognitive teori (SCT). 242 High school elever var inkluderet i
undersøgelsen. Der er anvendt en skala der måler self-efficacy, selvtillid, kropsbillede,
overensstemmelse med kammerater (conformity to peers), overensstemmelse med forældre,
fysisk aktivitet, ansættelse/skolegang samt måltids- og snackmønstre. Der er ingen egentlig
intervention, men derimod en kvalitativ undersøgelse af, hvad der påvirker teenageres kostvaner.
Resultater: Hos både piger og drenge var indtaget af fedt og sukker positivt relateret (signifikant)
til deres indtag af måltider og snacks fra skolekantinen samt den samlede indtagelse af snacks. Høj
grad af self-efficacy i forhold til at træffe sunde kostvalg var associeret med lavt indtag af både
fødevarer med højt fedtindhold og højt sukkerindhold hos drenge. Pigernes indtag af mad fra
skolekantinen var positivt associeret med både deres indtag af fedt og sukker. Hyppigheden af
indtag af snacks og self-efficacy i forhold til at træffe sunde kostvalg var henholdsvis positivt og
negativt associeret med deres indtag af sukkerholdige fødevarer.
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Story et al (2002): Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors
Artiklen præsenterer en model, der er baseret på SCT, samt en økologisk (i betydningen
sociologisk) vinkel på faktorer, der påvirker unges spiseadfærd og valg af mad. I denne model
opfattes spiseadfærd som en funktion af både individuelle og miljømæssige faktorer. Fire
økologiske niveauer beskrives som miljømæssige faktorer, der har indflydelse på kostvaner hos
unge: det individuelle niveau (psykosocialt, biologisk, det interpersonelle niveau (det sociale miljø
– fx kammerater og forældre), community niveauet (det fysiske miljø; skoler, kiosker etc.) samt
samfundsniveauet (medier, reklamer, sociale og kulturelle normer). SCT begreber der omtales i
artiklen: Self-efficacy, modeling, reciprok determinisme, adfærdsmæssig kapacitet, forventninger
og forstærkning. Fælles for de to tilgange er den reciprokke determinisme; at adfærd og miljø
påvirker hinanden i begge retninger. De økologiske niveauer og hvordan de påvirker kostvaner
beskrives i detaljer i artiklen. Self-efficacy: Opfattet self-efficacy i forhold til at spise sundt er en
vigtig faktor i for sunde kostvaner hos unge. Studiet viser, at høj grad af self-efficacy er associeret
med lavere indtag af fedt- og sukkerholdige fødevarer samt oftere valg af fedtfattige snacks.

Werch et al (2011): Brief integrative multiple behavior intervention effects and mediators for
adolescents
479 high school elever blev randomiseret til enten intervention eller kontrolgruppe. Der var.
follow-up efter 3 måneder. Interventionen Project Active bestod af en screening, der målte 9
færdigheder, der er relateret til sundhedsadfærd, en-til-en konsultationer, hvor slides med
feedback på screeningen i form af billeder blev givet, et sæt konkrete adfærdsmæssige
anbefalinger, der havde til hensigt at øge deltagernes fysiske form, samt en personlig målsætning.
I konsultationen var der fokus på sociale images – herunder hvordan forskellige
sundhedsparameter kan påvirke en persons image. Herefter fulgte råd om sund livsstil.
Interventionsgruppen viste signifikant reduktion i alkoholindtag, både hvad angår mængde og
frekvens. Desuden sås en øgning i indtaget af frugt og grønt samt frekvensen af afslappende
aktiviteter. Der sås ingen effekt på rygning, hash, FA og søvn. Effekten af interventionen blev
medieret via ændringer i den grad af indflydelse, kammeraterne har, når det gælder indtag af

11

alkohol, samt via øget grad af self-efficacy og selvbillede, når det gælder sundhedsfremmende
adfærd (frugt og grønt samt afslapning). Interventionsgruppen forøgede deres indtag af frugt og
grønt med 0,74 portion pr. dag.

Black et al (2012): College mentors: A view from the inside of an intervention to promote health
behaviors and prevent obesity among low-income, urban, african american adolescents
Et mentor-projekt, der havde til formål at virke sundhedsfremmende og forebygge vægtøgning i
en udsat gruppe. Der var mentorsessioner hver eller hver anden uge over 3-6 mdr. Mentorer og
mentees mødtes efter skole eller i weekenden i mentees hjem eller i lokalmiljøet. Undersøgelsen
udført ved hjælp af kvalitative interviews. Fire primære fund: 1) vigtigheden af en stærk relation
mellem mentor og mentee strækker sig ofte udover de faktorer – kost og fysisk aktivitet – som
interventionen er designet til at påvirke. Der opstod ofte venskaber mellem mentor og mentee. 2)
der var bekymring fra mentorenes side omkring de unges udfordringer såsom fattigdom og
ustabile famlieforhold 3) den personlige effekt af mentorforløbet på mentorenes egne kost- og FAvaner samt karrierevalg. Mentorerne fik nye vinkler på emner relateret til sundhed. 4)
anbefalinger vedr. fremtidige mentorprogrammer
De ovenfor beskrevne studier og rapporter har tjent som videnskabelig baggrund for udvikling af
konceptet Fit, food and fun lab. Desuden har studerende på Ernæring og sundhedsuddannelsens
modul 11 arbejdet praksisorienteret med at frembringe forslag til løsninger på en udfordring
omhandlende udsatte unge og sundhed, som Børnehjælpsdagen som opdragsgiver har stillet de
studerende. Opdraget samt de studerendes produkt kan ses i bilag 1 og bilag 2.
Endvidere er der indsamlet empiri til brug for udarbejdelsen af konceptet. Den metodiske tilgang
til dette beskrives i det følgende.
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Videnskabsteoretisk baggrund for anvendelsen af interviews som
empiriindsamlingsmetode
Inden for hermeneutikken er begreberne fordomme og for-forståelse centrale. Vi mennesker
besidder alle fordomme i kraft af vores kulturhistoriske baggrund og det levede liv. Fordommene
som begreb skal forstås værdineutralt. Vi må dog være bevidste om og konfrontere vores
fordomme, da det præger os i de valg og handlinger, vi foretager. De præger således også vores
ageren i en forskningssammenhæng, og derfor er det vigtigt at være sig sine fordomme bevidst.
Derfor er det naivt – og ifølge Gadamer (2007, p. 167-170) endog fordomsfuldt – at tro sig fri af
fordomme. Forforståelsen er noget, der virker i os; noget, der er der, og som vi ikke kan undslippe.
Når man indenfor den sociologiske forskning undersøger et hvilket som helst menneskeligt
fænomen, må man som forsker derfor sætte sin egen forforståelse i spil. Forskerens egen
baggrund og samtid har stor betydning for den måde, hvorpå fænomenet, der ønskes undersøgt,
tilgås. I denne undersøgelse er det overordnede tema sundhed. Dette begreb kan vække vidt
forskellige associationer hos forskellige mennesker, og det er derfor sandsynligt, at vores
opfattelse af sundhed som begreb kun delvist stemmer overens med informanternes – gældende
for både pædagoger og unge. Informanterne kan endvidere have hver deres egen forståelse af
begrebet sundhed. Derfor startes interviewene ved at spørge informanterne, hvad de forstår ved
begrebet sundhed velvidende, at svarene kun dækker over den bevidstgjorte opfattelse af
sundhedsbegrebet hos interviewpersonerne; den indlejrede forståelse kan divergere fra de svar,
informanterne giver. Desuden er interviewpersonernes udsagn om deres oplevelser udtryk for
forskellige grader af refleksionsevne, som påvirker graden af nuancer i informanternes
beskrivelser af deres livsverden.
Forståelse er ifølge Gadamer (2007, p. 290) foranderlig og afhængig af kontekst og tid. Dette
hænger sammen med begrebet den hermeneutiske cirkel, som dækker over den antagelse, at
forståelsen af et fænomen begynder med en forståelse af fænomenets enkeltdele, og dernæst
gradvist udvider sig til en helhedsforståelse. Hos forskeren er der således tale om en
vekselvirkning mellem forskerens forståelse og det fænomen, der undersøges. I Gadamers
udlægning af den hermeneutiske cirkel er processen beskrevet som fremadskridende, hvilket
illustrerer, at tolkningen nok hviler på nogle for-forståelser, som den selv sætter, men at den dog
bevæger sig fremad mod nye forståelser. Dette kunne også betegnes den hermeneutiske dialektik,
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idet dette begreb fremhæver spillet mellem for-forståelser og nye erkendelser. Det er i denne
sammenhæng væsentligt at fremhæve, at der ikke findes forudsætningsløs viden; al viden hviler
på for-forståelser, og det er netop dialektikken mellem disse og nye forståelser, der skaber viden
(Kjørup, 1985, p. 76). Dette får betydning for empiriindsamlingsmetoden i undersøgelsen, da
anvendelse af eksempelvis spørgeskema ikke ville kunne bidrage med righoldige udsagn og
subjektive beskrivelser i samme omfang som henholdsvis de kvalitative interviews med
pædagogerne samt fokusgruppeinterviewet med de unge, der er valgt som metoder til
empiriindsamling. I denne undersøgelse produceres viden i interviewene i et samspil mellem os
som fagpersoner og informanterne, og denne vidensproduktion påvirkes endvidere af fordomme
og for-forståelser hos begge parter. Derfor tilstræbes en bevidst åben tilgang til
interviewsituationen.
Hermeneutikken udgør således den fortolkningstradition, som undersøgelsen udspiller sig
indenfor, men også fænomenologien spiller en rolle som inspiration i undersøgelsen.
Fænomenologen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), fremhæver, at et menneskes erfaring eller
syn på verden er individuelt, og at det er denne erfaring, der er grundlaget for videnskaben. Han
skriver: ”Hele videnskabens univers er bygget på den levede verden, og hvis vi stringent vil
gennemtænke videnskaben selv, vurdere dens mening og betydning helt nøjagtigt, må vi først
aktualisere denne erfaring om verden, som den er et sekundært udtryk for” (Merleau-Ponty, 1999,
p. 18). Ifølge Merleu-Ponty er et menneskes oplevede verden – fænomenerne – således det
centrale. I interviewene tilstræbes det at stille åbne spørgsmål, som kan give informanterne
anledning til at beskrive deres livsverden og de fænomener, de selv oplever som væsentlige1.

Interviewguide og informanter
To typer af interviews blev gennemført forud for projektets gennemførelse. Der blev gennemført
kvalitative interviews med 3 pædagoger, der alle arbejder på opholdssteder/institutioner for
anbragte unge. Dernæst blev der udført et fokusgruppeinterview med Børnehjælpsdagens
1

Afsnittet ”Videnskabsteoretisk baggrund for anvendelsen af interviews som empiriindsamlingsmetode” er
hentet fra Jensen, C (2013). Afhandlingen er ikke publiceret af hensyn til anonymitet for informanterne,
men kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren. Afsnittet er lettere omskrevet.
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ungepanel, der består af 10 nuværende eller tidligere anbragte unge. De nærmere forhold
omkring interviewene vil blive uddybet i det følgende.
Pædagogerne blev kontaktet telefonisk for at træffe en aftale omkring interviewene.
Efterfølgende blev de alle interviewet individuelt – enten i deres hjem eller på VIA University
College Campus N i Århus. Interviewguide kan ses i bilag 5.

Metodisk behandling af interviews med pædagoger
I det følgende fremstilles den metodiske tilgang, som er anvendt til at behandle de interviews, der
er gennemført med tre pædagoger, der alle arbejder på socialpædagogiske opholdshjem for
anbragte børn og unge. Interviewene er gennemført med det formål at indsamle ”hands-on”
erfaring med henblik på – sammen med en systematisk litteratursøgning samt et
fokusgruppeinterview med anbragte unge – at skabe et vidensgrundlag, som udviklingen af et
sundhedskoncept til målgruppen kan tage afsæt i.
Da der kun er foretaget tre interviews, er der visse begrænsninger for, i hvor høj grad, der kan
generaliseres ud fra de indsamlede data. Dette omtales i det følgende, og det skal desuden
bemærkes, at hensigten ikke har været at skabe et validt, generaliserbart datagrundlag, men
derimod at indsamle enkelte pædagogers praktiske erfaringer med at arbejde med sundhed
blandt målgruppen samt deres faglige inputs til den videre udvikling af konceptet i dette projekt.
Interviewguide

Forud for interviewene er der udarbejdet en interviewguide i et samarbejde mellem
Børnehjælpsdagen og VIA University College. Interviewspørgsmålene i denne guide er formuleret i
dagligdagssprog. Interviewene er semistrukturerede; de er hverken en åben hverdagssamtale eller
et lukket spørgeskema, men udføres i overensstemmelse med interviewguiden, der indeholder
bestemte emner (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 45). Hensigten er således at sikre, at væsentlige
temaer bliver bragt op i samtlige interviews, og interviewguiden fungerer dermed som et
styringsredskab. Dog gennemføres interviewene ikke efter en mere fast struktur, end at der er
plads og rum til at forfølge de interessante spor, der måtte dukke op i interviewene med
pædagogernee – til trods for, at disse emner eventuelt ligger i periferien af, hvad interviewet på
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forhånd forventes at afdække. Denne tilgang medvirker, at intervieweren udviser åbenhed overfor
nye og uventede fænomener, der måtte dukke op i samtalen, i stedet for at have færdige
kategorier og en fast struktur (Kvale, 2003, p. 41).
Gennemførelse af interviews

Samtlige interviews indledes med en briefing, hvor formålet med interviewet kort beskrives og
mundtligt samtykke til lydoptagelse af interviewet indhentes. Det er vigtigt at være opmærksom
på, at det kvalitative forskningsinterview ikke kan være en fuldstændig objektiv overlevering af
udsagn fra informanten til intervieweren, men at den opnåede viden produceres gennem den
mellemmenneskelige interaktion i interviewet (Kvale, 2003, p. 41). Derfor benyttes der i
interviewene

meningsafklaring

og

meningsvalidering,

hvorved

det

klarlægges,

hvad

interviewpersonen mener med sine udsagn, og om intervieweren har forstået informantens
udsagn, som han eller hun selv forstår dem. Afslutningsvist rundes interviewene af med en
debriefing, hvor informanten spørges, om han eller hun har yderligere tilføjelser eller
bemærkninger.
Transskription af interviews

Interviewene transskriberes ord for ord. Dog er der udeladt enkelte passager, som falder udenfor
konteksten af dette projekt. For et enkelt af interviewene gælder det, at det er gennemført via
telefon, hvorfor det skriftlige materiale fra dette interview består af noter nedskrevet mens
interviewet blev gennemført. De to øvrige interviews er transkriberet i fuld længde på nær enkelte
uvæsentlige passager, hvilket er markeret i transskriptionerne.

Analyse af interviews
Ifølge Kvale og Brinkmann er det ideelle interview allerede analyseret, når der slukkes for
båndoptageren. Med dette menes, at den endelige analyse bliver mere sikker, når dele af analysen
via fortolkning rykkes frem til selve interviewsituationen (2009, p. 212). I løbet af interviewene
sker der til en vis grad en kondensering og fortolkning af meningen med det, de interviewede
beskriver. Dette sker ved, at intervieweren lytter til pædagogernes udsagn, og ”sender” meningen
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tilbage i et afklarende spørgsmål, der eksempelvis kunne formuleres: ”Så du mener, at det er
væsenligt for de unge, at de har nogle gode rollemodeller i pædagogerne hvis de skal lykkes med at
ændre vaner?” Dermed har den interviewede mulighed for at svare be- eller afkræftende. Dernæst
spørges der uddybende, eksempelvis: ”Kan du nævne nogle konkrete situationer, hvor det er
tydeligt, at de unge spejler sig i pædagogernes adfærd?” for at få en mere righoldig beskrivelse af
fænomenet. Denne proces kan forløbe flere gange i løbet af et interview, og indebærer en
løbende ”direkte fortolkning” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 218).
Som analysemetode benyttes systematisk tekstkondensering, som er udviklet af Amedio Giorgi og
modificeret af Kirsti Malterud.

En fordel ved metoden er, at selv et lille datagrundlag er

tilstrækkeligt til at foretage en analyse (Malterud, 2012, p. 796). Den systematiske
tekstkondensering forløber over fire trin, hvor transskriptionerne indledningsvist læses igennem,
mens helhedsindtryk og intuitive temaer noteres. Ud fra de gennemførte interviews med
pædagogerne er der noteret fire gennemgående temaer: Mening/værdi, rollemodeller, socialt
netværk samt aktiv involvering. Meningsbærende enheder (MBE) identificeres, hvorefter data
omdannes til en samling af MBE, der er sorteret efter tema på tværs af de enkelte interviewede
pædagoger (Malterud, 2012, p. 796-800). Analysemetoden er kort beskrevet i det følgende:
Første trin ”Helhedsindtryk – fra kaos til temaer: Transskriptionerne læses igennem fra et
fugleperspektiv; helhedsindtryk og intuitive temaer noteres, men den egentlige analyse
påbegyndes ikke. Der formuleres en række vigtige temaer baseret på informanternes udsagn.
(Malterud, 2012, p. 796-797).
Andet trin ”Meningsbærende enheder – fra temaer til koder”: Transskriptionerne gennemgås
systematisk linje for linje for at finde meningsbærende enheder (MBE), som er tekststykker, der
belyser det, der er temaet for interviewene. Kun dele af transskriptionerne, der betragtes som
MBE af relevans for undersøgelsens formål, kategoriseres. De identificerede MBE sorteres ind
under de temaer, der blev fastlagt i første trin af analyseprocessen og gives en kode. Nye koder
kan tilføjes, hvorved temaerne fra første trin bliver uddybet og præciseret yderligere (Malterud,
2012, p. 797).
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Tredje trin Kondensering – fra kode til mening”: Her omdannes data til en dekontekstualiseret
samling af MBE (Malterud, 2012, p. 800).
Fjerde trin i analysen – ”Sammenfatning – fra kondensering til beskrivelser og begreber”: På
dette trin rekontekstualiseres tekststykkerne. Udsagnene sammenfattes til beskrivelser. Under
dette arbejde bør det løbende vurderes, hvorvidt de enkelte undergrupper har tilstrækkelig stærk
forankring i den oprindelige empiri til at lave en gyldig sammenfatning. Sammenfatningerne bør
holdes op mod de oprindelige transskriptioner for at validere fundene og sikre, at begreber og
beskrivelser stemmer overens med datagrundlaget (Malterud, 2003, p. 108-111).
Disse trin beskriver ”guld-standarden” i anvendelsen af denne metode. I arbejdet med de tre
interviews med pædagogerne er den ovenfor beskrevne metode dog forsimplet, da der er tale om
et relativt begrænset datagrundlag. Derfor vurderes det overflødigt at foretage kodninger i de
enkelte interviews. I stedet er MBE direkte sorteret ind under hvert tema. I det store hele
modsvarer den metodiske tilgang metoden, som den er beskrevet af Malterud – dog i forsimplet
form2.
Sproglige retningslinjer for læsning af citater

-

Tre punktummer … angiver pauser

-

(…) angiver udeladte, irrelevante passager

-

Indforståede eller usagte ord tilføjes i en klamme [] for fremme forståelsen af citatet for
læseren

-

Enkelte fyldord er udeladt i citaterne for at fremme læsbarheden

2

Afsnittet ” Metodisk behandling af interviews med pædagoger” er delvist hentet fra Jensen, C (2013).
Afhandlingen er ikke publiceret af hensyn til anonymitet for informanterne, men kan rekvireres ved
henvendelse til forfatteren. Afsnittet er lettere omskrevet.
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Meningskondensering af interviews
I analysen af interviewene er der identificeret følgende temaer, der fremhæves som værende af
særlig betydning for sundhedsadfærden hos målgruppen:
Mening/værdi
Rollemodeller
Socialt netværk
Aktiv involvering
Nedenfor følger de enkelte temaer med tilhørende citater (MBE) samt tekst, der har til formål at
tydeliggøre centrale pointer fra interviewene. Citaterne angives med et enkelt bogstav som gør
det muligt at skelne, fra hvilket af de tre interviews, et givent citat stammer.

Mening/værdi

Særligt to af pædagogerne betoner, at det er væsentligt at anbragte unge selv oplever en mening i
at have sunde kost- og motionsvaner. Det skal være en internaliseret værdi:
T: Det allervigtigste er, at de selv kan finde mening med det. Fordi med den kostpolitik vi har på
stedet så bliver de kun præsenteret for gode ting. Men ved at vi også skal gøre dem selvstændige
så har de også penge på egen lomme, fordi det skal vi også lære dem at gøre. Og så gør de jo
nogle ting, fx køber chokoladekiks i frikvarteret, sodavand, chips osv. som de andre gør. Men der
hvor vi kan se, at det begynder at skifte, det er egentlig, når det når dertil at de selv kan finde
mening med det eller selv kan begynde at mærke, at ”ej, det blev bare en rigtig træls eftermiddag,
da min frokost bestod af 2 poser Kims chips. Så fik jeg faktisk lidt kvalme” og så kan man begynde
at snakke om, at det kan være, de næste gang skal nøjes med at købe 1 pose og 3 stykker frugt i
stedet for, og næste gang igen bliver det noget andet”
T: Jeg har lige stået og bagt proteinboller med ham [en anbragt 18-årig ung] to gange i sidste uge
fordi han gerne vil lære at lave det selv til han skal flytte, og hvordan kan man fryse det ned og han
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er med til det og han laver selv mad tre gange i ugen nu fordi han snart skal flytte. Han går meget
op i at få meget protein og han har nærmest en fedtprocent lig nul. Han har fundet meningen med
det, og siger selv nu; ”T, jeg fik et rundstykke her i weekenden sammen med kæresten, og hun
spiste 2½ og jeg kunne ikke engang spise det halve, så fik jeg det helt dårligt”. Så han er der nu,
hvor man næsten kan diskutere om det er blevet for meget, men han har fundet meningen med
det, for han kunne også før trøste sig selv med en stor pose matadormix til 30 kr, når han havde
det dårligt, det er kun seks år siden, han gjorde det, så han er helt sikkert en succeshistorie i vores
optik, han kan mærke det nu.
U: Det er en kultur, der skal ændres (…). Man er nødt til at følge med indtil det [sunde vaner] gror
af sig selv. Og det kan godt tage lang tid. Hvis du har 16 års kultur for ikke at bevæge dig, jamen så
skal du måske have 16 år på den anden side før du er selvkørende. Før at du faktisk helt inde i dig
selv synes det er en god idé.
U: Det er det der med, at de gerne vil blive gode til et eller andet der kommer først (…). Når de så
kommer ind og mærker den der fornemmelse af at lave noget sammen med andre, der har værdi,
så har de den der værdi, så gror det af sig selv.
U: Det er en lang proces at få vendt om. Du kan godt gøre det, mens du har dem i din varetægt for
der har du mulighed for at sætte nogle rammer, men det tager lang tid, før det bliver
implementeret i dem selv og ligesom grundfæstet, at det er faktisk rigtig nok, jeg burde nok ikke
spise det der.

Rollemodeller

Samtlige af de interviewede pædagoger fremhæver, at rollemodeller er væsentlige, når det
handler om at give anbragte unge sund(ere) kost- og motionsvaner. Særligt pædagogerne på
opholdsstederne opfattes som væsentlige rollemodeller, da disse voksne omgiver børnene meget
af tiden og i høj grad er med til at præge dem samt sætte rammerne for deres levevis. En enkelt
pædagog foreslår dog også brugen af kendte rollemodeller som eksempelvis en idrætsmand/-
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kvinde, der selv har været anbragt som barn og/eller ung. Dette tænkes at kunne bruges i
eksempelvis et endags-arrangement, der har til formål at fremme sundheden hos målgruppen.
U: Forbilleder, folk de ser op til. De ord har meget magt. Du kan jo gå med en pædagog, der har 30
års erfaring, men de vil sådan set skide på, hvad han siger, for han er bare en f****** pædagog.
Og så træder der en fodboldspiller ind, der knap nok har taget sin 10. klasse, men han er
pissedygtig med fødderne, og så tænker de, ”Wauw, ham vil jeg være!”. Hvis man kunne få nogle
fornuftigt tænkende idrætsprofiler til at promovere sagen for sig, så tror jeg man står godt. For det
der med at have de forbilleder, som de kan se op til, et eller andet hvor de kan se, ”nå, det er det
jeg kan blive. Han er jo faktisk pæn og han har jo faktisk klaret sig godt”
U: Det gode eksempels magt er stort, for der er mange af de knejter, man ville kunne få fat i hvis de
kunne se, at det ikke bare er ham her Hellerup-drengen, at Michael Laudrups søn kan blive god til
fodbold, det er måske ikke nogen overraskelse for os, men at en knejt som er fjernet fra sit hjem og
er vokset op på en institution og faktisk er blevet en kæmpestor idrætsprofil. Vi har jo været med i
nogle af de der julearrangementer hvor nogle fodboldspillere kommer, og de falder altså lidt på
røven over det. Det kan godt være med til at løfte noget (….). Mange af dem har ikke mange kort
på hånden, og det er sjældent nogle trumfer, de sidder med, så det der med at der kan åbne sig en
mulighed for at gøre et eller andet med sig selv som måske ikke lige forudsætter, at du skal sidde
på skolebænken 7 timer om dagen, det tror jeg godt kunne være en åbenbaring for nogle af dem.
(…)
T: Der tænker jeg egentlig, at det vigtigste er, at det [viden om sundhed] bliver implementeret i
pædagogerne fordi det er os, der kører strukturen. Så hvis vi får at vide, at vi skal noget, så kan vi
formidle det, kan man sige.
T: Vores børn er langtidsplaceret, så mange af dem bor der i mange år, så de vaner, de får
implementeret ude hos os er noget, der forhåbentlig sætter sig så dybt i dem, at det er noget, de
tager med i deres voksenliv, så der tænker jeg, at vores rolle er rigtig vigtig fordi de er der en stor
del af deres liv inden de skal ud i voksenlivet. De har ikke fået det hjemmefra, så vi bliver endnu
mere vigtige.
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E: Vi lægger vores værdier ned over de unge/børnene, da de er her over lang tid i mange år. Deres
opfattelse af sundhed ligner vores da de følger os, vi præger dem.
U: Det jeg godt kunne lide ved den der måde [projekt Sundt hjem], det er, at det var jo personalet,
de voksne, først og fremmest, som er med og får nogle snakke om, hvad det egentlig er, vi gør,
inden de fører det videre. Chancen er lidt større for at det fungerer.
U: Men vi har jo som institution har vi jo en stor opgave at få dem lært og uddannet i, hvad du skal
proppen ned i indkøbskurven. Altså simpelthen tage dem med ud og handle. (…) Det der med at få
sat tingene i relief. Sammenhængen mellem, hvor meget du propper i munden og hvor stor din røv
er. Det kan være en stor udfordring at få de ting koblet sammen.

Socialt netværk

Udover betydningen af rollemodeller, fremhæves betydningen af de sociale netværk også af
pædagogerne. Et gennemgående synspunkt er, at det sociale netværk påvirker alle menneskers
adfærd, men i særlig grad i teenagealderen, hvor identitetsdannelsen og løsrivelsen fra primære
voksne i særlig høj grad foregår. Pædagogerne mener, at dette også kan have betydning for
sundheden hos de anbragte unge:
T: Han styrketræner en del sammen med nogle kammerater, og de drikker proteinpulver, og på den
måde er han blevet inspireret. Så jeg vil sige, noget af det er vores prægning på det, men det er i
den grad også socialt betinget – at han er blevet inspireret socialt til det via hans netværk.
T: Men jeg tænker rigtig meget, at for at få implementeret noget, hvis de skal tage det [læring om
sundhed] til sig, så skal de selv være en del af det, og så skal det være socialt. Det skal ikke være
enmandsprojekter. Jeg tænker at det er sammen med andre, i samspil med andre, hvor det bliver
relationer, at de tager det til sig.
T: Men det der er, jeg havde tre søskende med, der var også rigtig meget socialt i det. Når de
snakker om turen [Fit ´n´ food camp] nu, så er det også rigtig meget de andre børn. Så for dem er
det også det der med at mødes med nogle ligeværdige, det betyder rigtig meget for dem. (…) Det
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fungerer rigtig, rigtig godt for dem, det der med at møde andre anbragte børn. Og så lave de der
lidt almindelige ting med dem. Så et socialt koncept, hvor man er i samspil med andre mennesker,
så er det nemmere at lære dem noget der.
E: Vi har været på fit ´n´ food camp gennem Børnehjælpsdagen. Det var godt at de opdagede, at de
andre også snakker om det [sundhed]
U: Børn, der er marginaliserede af alle mulige årsager, der er behovet for at komme ud og være
sammen med andre omkring noget fælles – og der er det faktisk lige meget, om det er det ene eller
det andet, bare de kommer ud og er med i noget – og hvor de så får bevæget sig samtidig, der tror
jeg faktisk at der i højere grad er brug for det hvis man kommer fra et hjem eller en kultur hvor der
ikke bliver lagt så meget vægt på det.
U: jeg tror på, at mange af de psyko-sociale problemer de har, dem kunne man faktisk godt
påvirke, hvis man fik dem aktiveret ude i nogle fællesskaber. Og når jeg siger aktiveret, så mener
jeg ikke, at de skal ned og stå og kigge sig i et spejl og se på sig selv og løfte nogle håndvægte fordi
det kan godt være, at det har den fysiske sundhedsfremmende virkning, men så tager du alt det
andet fra. Alt det der med fællesskab og få en værdi i en gruppe – så er det jo væk. Så det der med
at træne med mig selv for mig selv, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror rigtig meget på at gøre
det i fællesskaber sammen med andre.
U: Ja, den [spejlingen i voksne] er meget vigtig. For mange af dem har ikke haft en forælder eller en
onkel som de kunne spejle sig i og se lige netop det der. Man kan jo se, at mange af dem kommer
måske fra en kultur, hvor det der med at bevæge sig og svede, det er faktisk noget, vi helst skal
undgå. Når vi har det godt, så sidder vi ned og slapper af. Det der med, at der hvor man har det
godt, hvor man har det bedst, faktisk kan være der, hvor man render rundt og laver et eller andet,
det ligger meget fjernt. Så det skal jo implementeres i dem på en eller anden måde (…) så de
mærker værdien (…) og får værdien ind i kroppen.
U: Igen, det gør ikke noget at være forpligtet overfor et fællesskab, for det gør også, at det ikke er
ligemeget, om du kommer eller ej. Og der er altså en forskel, for nede i træningscentret, hvor du
står alene med din håndvægt, der er de sådan set ligeglade med, om du er der eller ej, bare du
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betaler dit kontingent. Men i en forening er der nogen, der regner med du kommer (…). Der er en
kæmpe forskel, for der er du faktisk med. Der er noget ejerskab (…).

Aktiv involvering

Et fjerde tema, der bliver berørt i interviewene, er betydningen af at involvere børnene, når det
handler om aktiviteter, der har til formål at fremme sundheden. De tre pædagoger fremhæver alle
projekter i regi af Børnehjælpsdagen, som de via deres institution har deltaget i sammen med de
anbragte børn og unge. Særligt ”Fit ´n´food” camp fremhæves meget positivt, og det beskrives,
hvordan det, at de unge blev aktivt involveret i aktiviteterne havde en god virkning. På samme vis
fremhæver pædagogerne betydningen af, at børnene og de unge i dagligdagen er involveret i
aktiviteter som fx madlavning.
E: Hvis man skal gøre noget på den korte bane, så skal man hele vejen rund om kosten. Det skal
smage godt, dufte godt, se godt ud. Det er vigitgt at inddrage børnene så de går i duften af maden.
Jo mere, de kan være med, jo bedre.
E: Vi har haft en naturvejleder ude, der lavede mobiltelefon-gps-løb. Det viste, at man kan bruge
skærme til noget andet – det snakkede de [børnene] om flere mdr. efter. En slags moderne
orienteringsløb. Jo mere man kan bruge dette – jo mere man kan holde dem i aktivitet uden regler
og begrænsninger, jo bedre. Det er godt at involvere skærme i den fysiske aktivitet.
T: det at få noget ejerskab over det og det kender alle jo, at hvis man har stået og brugt to timer i
køkkenet på et eller andet, så er det jo fantastisk at sætte sig til bords og spise sit eget værk. Og
det ejerskab kan de få på helt lige vilkår som mig selv hvis ikke næsten mere fordi det bliver en
succes for dem, og de har mange nederlag i deres liv, så det handler om at give dem successer.

Sammenfatning

Ovenstående temaer viser eksempler på de væsentligste pointer, der kom frem i interviewene
med pædagogerne. Meningskondenseringen har vist, at der er visse sammenfald mellem
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pædagogernes udsagn og fremhæver, at der er faktorer, der ifølge de tre interviewede pædagoger
finder særligt vigtige, når det omhandler sunde kost- og motionsvaner hos anbragte unge. De fire
temaer giver et udgangspunkt for det videre arbejde med at udvikle et koncept til målgruppen.

Fokusgruppeinterview med ungepanel
Fokusgruppeinterviewet som metode blev valgt, da vi vurderede, at dette ville give mere
righoldige udsagn end individuelle interviews med målgruppen. I fokusgruppeinterviews er det det
sociale samspil, som producerer de empiriske data – det er med andre ord i diskussionen mellem
respondenterne, at viden opstår. Der er fokus på indholdet i respondenternes diskussion fremfor
interaktionen mellem deltagerne, selvom dette også er nævnt i transskriptionen hvor det skønnes
relevant for indholdet. Dette indebærer, at vi i særdeleshed er interesserede i den viden, der
produceres i ungepanelet, og i mindre grad i den enkeltes erfaringer (Halkier 2008; Halkier i
Brinkmann og Tanggard, 2011).
I interviewet blev der anvendt en interviewguide, der kan ses i bilag 6. Desuden blev
informanterne i løbet af interviewet bedt om at tegne to tidslinjer, der angiver, hvordan det i
deres optik tidligere er gået, og hvordan det går nu med henholdsvis kost og motion. Skabelonen
for tidslinjerne kan ses i bilag 7, og tre eksempler på tegnede tidslinjer kan ses i bilag 8. Disse
tidslinjer har til formål at illustrere udsving i livsstilen, der kan markere signifikante begivenheder i
informanternes liv, som har påvirket deres levevis. Samtidig danner tidslinjerne et visuelt grundlag
for fokusgruppeinterviewet, som gør det muligt at spørge ind til, hvornår og hvorfor livsstilen er
ændret, for derigennem at indfange det undersøgte fænomen. Tidslinjerne illustrerer hver
informants personlige oplevelse af egen livsstil, men ikke desto mindre vurderes tidslinjerne som
en relevant værktøj i fokusgruppeinterviewet, da de fungerer som et afsæt for diskussion, og gør
det muligt for informanterne at spejle egen livsstil i de øvrige informanters via et konkret, visuelt
redskab.
VIA medarbejderen, Charlotte Jensen, fungerede som interviewer og moderater. Da de fleste
respondenter mødte hinanden for første gang i forbindelse med fokusgruppeinterviewet, var der
ikke indledningsvist tale om en livlig diskussion mellem deltagerne, men som interviewet skred
frem, blev udsagnene mere righoldige og deltagerne forholdte sig i stigende grad til hinandens
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udsagn. Interviewerens rolle var derfor også at hjælpe diskussionen på vej ved at stille sonderende
spørgsmål, der fungerede som meningsafklaring og meningsvalidering, hvorved det klarlægges,
hvad interviewpersonenerne mener med deres udsagn, og om intervieweren har forstået
informanternes udsagn, som de selv forstår dem (Launsø et al, 2011, p. 143).

Rekruttering af informanter
Informanterne blev rekrutteret af Børnehjælpsdagen. Informanterne indgår i et ungepanel, som
skal mødes flere gange. Mødet, hvor fokusgruppeinterviewet blev gennemført, var første gang,
ungepanelet mødtes. 10 tidligere anbragte unge deltog i fokusgruppeinterviewet.

Bearbejdning af interviews
Fokusgruppeinterviewet med ungepanelet blev transskriberet – dog blev enkelte passager, der
blev vurderet som irrelevant for interviewets emne ved gennemlytning, udeladt. Transskriptionen
kan ses i bilag 9.
Transskriptionen af interviewet blev i lighed med interviewene med pædagogerne samt
resultaterne af den systematiske litteratursøgning anvendt som udgangspunkt for udvikling af
konceptet. Dermed blev den indsamlede teori og empiri anvendt synergetisk til at kvalificere
konceptet og sikre, at det baserer sig på tilgængelig viden samt relevant praksiserfaring fra
henholdsvis målgruppen og de pædagoger, der arbejder indenfor feltet.
I det følgende vil konceptet blive beskrevet, og implikationer for anvendelse af konceptet i praksis
vil blive udfoldet.
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Beskrivelse af konceptet
I dette afsnit beskrives det udarbejdede koncept Fit, food and fun lab.
Konceptet henvender sig til anbragte unge i alderen 15-22 år, som skal klædes på til at stå på egne
ben i egen bolig. Det kan både være anbragte unge som er på vej ud i udslusning eller efterværn
og det kan være unge som allerede er kommet i egen bolig.
Indhold
Det overordnede koncept består af tre mødegange på ca. 4 timer, hvor de unge introduceres til en
kombination af teori om de 10 kostråd og praksis med bl.a. praktisk madlavning, som er en fast del
af konceptet alle tre mødegange. Derudover består konceptet af et hæfte, som indeholder viden
om følgende temaer; ”Ung til ung – fortællinger fra en anbragt og tidligere anbragt ung”, ”De 10
kostråd”, ”Dagskosteksempler”, ”Opskrifter”, ”Økonomi og indkøb”, ”Det sociale omkring
måltider”. Temaerne er præsenteret på en simpel og visuel måde, som henvender sig til de unge
og alle opskrifter er bygget op med trin for trin vejledning ved hjælp af billeder. Hæftet anvendes
alle tre mødegange som grundmateriale til at løse diverse opgaver og aktiviteter.
Mødegang (1)
Program
1.
2.
3.
4.
5.

Kl. 16.00 - ankomst og velkomst
Kl. 16.10 - icebreaker
Kl. 16.40 - introvideo til refleksion – unge til ung
Kl. 16.50 - refleksionsøvelse
Kl. 17.00 - 4 workshops
a. holdquiz
b. køkkenleg
c. dagskost
d. energi og vitaminer
6. Kl. 18.00 - praktisk madlavning
7. Kl. 19.00 - spisning og afrunding

Beskrivelse
1. Ankomst og velkomst
Det er altafgørende at der fra starten er en positiv og varm stemning, når de unge træder ind af
døren og møder de sundhedsprofessionelle. Dette kan gøres ved at dække små borde med duge,
lys, afdæmpet musik og lidt lækre snacks f.eks. en frisk presset juice, chiayoghurt med frugt,
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bananpandekager, smoothies, tørrede frugt og nødder, grønt med dip eller lignende. Udover det
fysisk rum er det vigtigt at de unge tages i mod af smilende og interesserede voksne og at der
allerede her startes en dialog og der arbejdes på en positiv relation til de unge.
I introduktionen præsenteres de sundhedsprofessionelle kort med navn og rolle, og dagens
program præsenteres kort. De unge præsenteres for ”Fit, food and fun lab – hæftet” og der kan
med fordel skrives navn på. Hæftet udleveres den sidste mødegang. Desuden kan det være en
fordel at forberede en icebreaker til mødegang (1).
Materialer:
Velkomstsnack
Te, kaffe, vand med lime/appelsin
Duge, lys, servietter
2. Icebreaker (eksempel)
Man går rundt i blandt hinanden og giver hånden til den første person man møder. Dernæst
fortæller man hvad man hedder, hvor gammel man er og hvor man bor. Når alle har sagt goddag
til hinanden så fortæller man i næste runde igen sit navn, sin livret og en fritidsinteresse osv.
3. Introvideo til refleksion – ung til ung
De unge introduceres til emnet ”Sundhed” igennem en video, hvor en anbragt ung fyr og en
tidligere anbragte unge kvinde fortæller om deres liv som anbragt. De fortæller bl.a. om hvordan
deres sundhed har været igennem anbringelsen, både når det har været godt og skidt.
Baggrunden for brugen af anbragte unge i videoen er ”ung til ung metoden”, som ifølge flere
studier medfører en større åbenhed og refleksion, da de unge kan relatere til den anden unges liv.
Videoen har som formål at igangsætte deltagernes refleksion over eget liv og sundhed og give
dem oplevelsen af, at der er andre lige som dem, som også har haft gode og dårlige perioder.
Derudover har videoen til formål, at vise de unge, hvordan andre anbragte unge har gjort og hvilke
overvejelser de har gjort sig både før de flytter i egen bolig. Og desuden give dem et indblik i
hvordan andre har grebet det an, når de er flyttet og pludselig står på egne ben i forhold til at få
eller fastholde en sund livsstil. Ydermere kan de unge rollemodeller give deltagerne gode tips til,
hvad de i praksis kan gøre for at fastholde en sund livsstil når de flytter i egen bolig.
Materialer:
Video
Afspiller og lærred
4. Refleksionsøvelse
De unge inddeles i grupper på 3-4 personer. Gruppen får hver 3 store stykker papir/flipovers med
3 forskellige overskrifter. Hver overskrift præsenteres af den sundhedsprofessionelle i et fælles
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forum med givne eksempler til hver overskrift. Det er vigtigt at der er en voksen som hjælper de
unge med refleksionsøvelsen og stiller spørgsmål, hvis gruppen går i stå. De unge få ca. 15 min til
at reflektere over de tre spørgsmål og skrive deres svar ned på deres papir. Herefter spørger den
sundhedsprofessionelle ind til de enkelte spørgsmål i plenum, hvor de unge har mulighed for at
komme med deres refleksion og svar på de enkelte spørgsmål.
Overskrifter kan se ud som følgende:
-

Hvad er en sund livsstil for dig?
Hvad kan gøre det nemmere for dig at leve sundt?
Hvad kan gøre det sværere for dig at leve sundt?

Materialer:
mellemstore sprittusser
3 store stykker papir f.eks. fra flipover til hver gruppe
5. Workshops
De unge inddeles i grupper på 3-4 personer og roterer fra den ene workshop til den anden.
a. Holdquiz – de 10 kostråd
Holdquizzen er bygget op efter de 10 kostråd og består af 16 spørgsmål, som bredt spørger ind til
kostrådene (ved bilag 1). Først skal de unge prøve at svare uden hjælpemidler og derefter finde
svarene i ”Fit, food and fun lab - hæftet” i afsnittet om de 10 kostråd. Quizzen har flere formål:
-

At de unge får arbejdet med de 10 kostråd og dermed skabe refleksion over deres egen
situation i forhold til de enkelte råd.
At de unge skal samarbejde omkring en opgave og prøve at finde frem til de rigtige svar
At de får brugt hæftet aktivt med tanken om, at de bruger hæftet efter forløbet afsluttes.

Undervejs i quizzen gøres opgaverne praktiske og visuelle ved at inddrage fødevarer. Her er
udvalgt tre eksempler.
Spis fuldkorn:
Til dette kostråd udfordres de unge med en lille smagstest. Her ristes både toastbrød helt uden
fuldkorn og toastbrød med fuldkornsmærket. De skæres ud i mundrette bider og gemmes under
et viskestykke. De unge i gruppen bedes om at lukke øjnene og får at vide, at de skal smage på
noget de kender og noget de fleste mennesker spiser hver dag. Man må gerne spytte ud, hvis man
ikke kan lide at få brødet ind i munden. Først smager de unge på den ene brødtype og bagefter på
den anden. Derefter kan den sundhedsprofessionelle spørge ind til følgende:
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-

Hvordan smagte de to stykker brød?
Kunne I smage forskel?
Hvilken en kunne I bedst lide?

Herefter tages en snak om, hvad forskellen er på fuldkornsbrød og hvidt brød i forhold til mæthed,
smag mm. Man kan også som en udvidet opgave tage et stykke fuldkornsbrød og et stykke hvidt
toastbrød og bede de unge om at presse det sammen så meget de kan, for at give dem en
fornemmelse af hvor lidt et stykke hvidt toastbrød fylder i maven.
Spis mindre sukker:
Til dette kostråd udfordres de unge med en gættekonkurrence, hvor de får f.eks. en tallerken med
tre flødeboller og en tallerken med en hindbærsnitte samt en håndfuld sukkerknalde. De unge skal
placere alle sukkerknaldene og dermed gætte, hvor mange sukkerknalde der er i henholdsvis 3
flødeboller og 1 hindbærsnitte. Når de unge har gættet, snakkes om hvor meget sukker de spiser
og hvad man kan gøre for at spise mindre sukker. Derudover kan der også her tages en snak
omkring, hvordan mindre sukker kan øge energiniveauet i hverdagen.
Spis mindre salt:
Til dette kostråd udfordres de unge med en gættekonkurrence, hvor de skal gætte hvor meget salt
det max anbefales at spise dagligt. Herefter viser den sundhedsprofessionelle hvor meget salt der
max anbefales dagligt og giver et eksempel på hvor meget salt der kan være i pålæg, færdigretter,
fastfood mm.
Materialer:
Brødrister
3 stykker hvidt toastbrød
3 stykker fuldkornstoastbrød
Sukkerknalde
3 flødeboller
1 hindbærsnitte
1 pose salt + skeer
2 x ”Fit, food and fun lab – hæfte”
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b. Køkken – skær og gæt
I denne workshop har de sundhedsprofessionelle stillet alle grøntsager og frugter, som skal bruges
til de friske forårsruller, frem i køkkenet. Her skal gruppen af unge i første omgang gætte hvor
meget 600 g frugt og grønt er og samle det i en bunke. Når de mener at de har svaret, vejes det
valgte frugt og grønt. Der tages en dialog med de unge om, hvor meget frugt og grønt de får,
hvilke typer og hvordan de tilbereder dem. Derefter præsenteres dagens frugt og grønt og de unge
skærer grønt og frugt ud efter eget valg. Husk at spørge ind til om de f.eks. har skåret en mango
eller avokado ud før og giv dem et fif til, hvordan man på en nem måde kan skrælle og skære dem
ud. De unge bliver ved med at snitte indtil de resterende grupper er klar til at bytte.
Materialer:
Frugt og grønt til opskriften ”Friske forårsruller”
Skærebrætter + knive
1 vægt

c. Dagskost
Her præsenteres de unge til begrebet ”energi” og ”dagskost” og bliver introduceret til hvor meget
energi en normalvægtig og fysisk aktiv kvinde og mand bør indtage dagligt. Der er på forhånd lavet
et eksempel med afsæt i de 10 kostråd. De sundhedsprofessionelle har lagt en masse billeder af
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forskellige fødevarer og retter ud på et stort bord. Billederne inddeles efter kategorier f.eks. ”Frugt
og grønt”, ”Kød og pålæg”, ”Drikkevarer”, ”Brød, kartofler og diverse kornprodukter”, ”Aftensmad
– retter”, ”Frokost- retter”, ”Mellemmåltider”, ”Slik og diverse”.
Den sundhedsprofessionelle har nu til opgave at guide gruppen igennem opgaven ved først at
præsentere opgaven. Det kunne gøres på følgende måde:
6. I får 8000 KJ (kvinde)/ 10000 KJ (mand) i ”penge” til at købe billeder for. På bagsiden af
hvert billede står hvor mange KJ fødevaren eller retten indeholder. I lægger jeres KJ i en
bunke hver gang I køber noget.
7. I skal i gruppen sammen forsøge at sammensætte 2 dages kost for en person med afsæt i
de 10 kostråd. I kan bruge ”fit, food and fun lab – hæftet” som inspiration og tjekke op på
de 10 kostråd.
Opgaven kan udvides med en 3 dages kost eller mere hvis de unge har nemt ved opgaven
og finder det interessant.

Materialer:
Madbilleder
KJ ”penge”
”Fit, food and fun lab – hæfte” med opslag på de 10 kostråd
d. Energi vs. vitaminer
Denne workshop har til formål at give de unge en ide om, hvor mange KJ der er i chokolade vs.
frugt/Grønt eller et måltid mad. Aktiviteten skal give dem et visuelt billede af, hvor store
mængder af mad man kan spise uden at der er store mængder energi (KJ) i og hvor lidt chokolade
man kan få for samme mængde energi (KJ). De unge skal forsøge at placere den mængde
chokolade, som de mener indeholder samme mængde energi (KJ) som forskellige mængder af
frugt og grønt eller måltider. Derudover er formålet at den sundhedsprofessionelle inddrager en
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dialog med de unge om, hvor mange vitaminer man får ved at spise frugt og grønt eller et måltid
mad og at chokoladen kun bidrager med tom energi. Det er her oplagt at snakke om ens
energiniveau i hverdagen. Giv undervejs eksempler på hvilke vitaminer og mineraler der er i f.eks.
et par af grøntsagerne.
Eks. Broccoli indeholder meget C-vitamin, som er med til at forebygge af vi bliver forkølet og
generelt syge. Desuden indeholder en broccoli E-vitamin som er med til at holde huden ung og
flot.
Materialer
1 plade Rittersport med nødder
Frugt og grønt eller retter som svarer til mængden af energi i chokoladen

6. Praktisk madlavning
I denne aktivitet laves de friske forårsruller færdige og der laves pestosnegle som et supplement.
Opgaverne fordeles til grupperne og de sundhedsprofessionelle skal sørge for den gode stemning
ved at lave lidt sjov og der kan også sættes musik på, da det også understøtter den gode stemning
i køkkenet. Derudover er opgaven her at støtte de unge undervejs i køkkenet i forhold til, hvordan
man håndterer og skærer forskellige råvarer samt hvornår maden er færdigbagt, stegt osv.
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Materialer:
Opskrifter i fysisk form
Fødevarer (indkøbsliste)
Plan over holdopdeling og hvor meget mad der skal laves i hver enkelt gruppe
Evt. køkkenudstyr hvis der er mangler

7. Spisning og afrunding
De unge får at vide i god til, hvornår maden skal anrettes og sættes på bordet. Her er det vigtigt at
de sundhedsprofessionelle har overblikket over hvor langt de forskellige grupper er og hvem der
evt. har brug for hjælp for at blive færdige til tiden. Hvis der er grupper som er færdige før tid, kan
de sættes til at dække et pænt bord og hjælpe de andre med at bliver færdige. De
sundhedsprofessionelle samler de unge og maden præsenteres i detaljer. Spørg gerne åbent hvem
der har lyst til at præsentere de enkelte retter. Maden sendes rundt og der spises og hygges. Til
slut kan der spørges ind til, hvordan eftermiddagen har været og hvornår næste møde er samt
hvad det overordnede temaer.
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Mødegang (2)
Program
1.
2.
3.
4.

Kl. 16.00 – ankomst og snack
Kl. 16.30 – smagskompasset
Kl. 17.30 – praktisk madlavning
Kl. 19.00 – spisning og afrunding

Indhold:
1. Ankomst og snacks
Det er altafgørende at der fra starten af er en positiv og varm stemning når de unge træder ind af
døren og møder de sundhedsprofessionelle. Dette kan gøres ved at dække små borde med duge,
lys, afdæmpet musik og lidt lækre snacks f.eks. frisk presset juice, chiayoghurt med frugt,
bananpandekager, smoothies, tørrede frugt og nødder, grønt med dip eller lignende. Udover det
fysisk rum er det vigtigt at de unge tages i mod af smilende og interesserede
sundhedsprofessionelle og at der allerede her startes en dialog og der arbejdes på en positiv
relation til de unge. Dagens program præsenteres og aktiviteterne starter.

2. Smagsworkshop
Denne workshop har til formål at give de unge erfaringer med at bruge smagskompasset og gøre
dem bevidste om, hvordan man kan bruge de forskellige smage i madlavningen. De unge
præsenteres for en gruppe fødevarer som er gjort klar i små glas med teskeer. Alle unge får en
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spiseske, som de kan bruge til at smage med. Hver enkelt råvarer præsenteres og der smages. De
unge skal i gruppen gætte på hvilken smag fødevaren hører til. Der er lavet skilte til hver smag på
et bord og fødevarerne flyttes hen under hvert skilt efter hånden som de unge gætter. Når de har
forsøgt at placere fødevarerne gennemgås de og sættes på de rigtige pladser. Her efter får de
unge hver i sær til opgave at lave en dressing med afsæt i to grundingredienser f.eks. cremefraiche
og sennep eller olie og ingefær. De unge må smage dressingerne til med andre ingredienser og
krydderier efter eget valg. Til sidst smager de unge og den sundhedsprofessionelle på alle
dressingerne og der evalueres på smagssammensætningerne. I denne sammenhæng kan der med
fordel skabes en dialog med de unge om, hvad smag betyder for at vi bliver tilfredsstillet, når vi
spiser og hvad det betyder for vores mæthed og herunder at vi generelt spiser mindre når
smagssansen stimuleres.

Navn på fødevarer
Rød peber
Grøn peber
Champignon
Parmesan
Feta
Oliven
Syltede agurker
Citronsaft
Honning

Primære smag
Sød
Bitter
Umami
Umami
Salt
Umami
Surt
Surt
Sødt
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Eddike
Ketchup
Sennep
Peanutbutter
Cremefraiche
Soya
Ingefær
Hvidløg
Salt
Peber
Olie
Mørk chokolade
Grape

Surt
Umami
Stærk (ikke grundsmag)
Umami
Surt
Salt
Bitter
Bittert
Salt
(Stærk) ikke grundsmag
Bitter
Bitter

3. Praktisk madlavning
De unge skal lave en kødret og en grøntsagsret som begge er; simple, billige, og hurtige at lave. De
skal derudover lave 4 forskellige snacks som er en blanding af mellemmåltider og alternativer til
dessert. Formålet er at give dem et kendskab til sunde alternativer til snacks samt, hvordan man
bruger grøntsager i madlavningen. Her kan det italesættes hvordan det rent økonomisk også er en
fordel at bruge grøntager i madlavningen.
Det kunne f.eks. være retter som:
Chili sin carne
Frikadeller med nudelsalat
Sprøde kikærter
Sunde æbleskiver
Banan-is (konfekt)
Æblemuffins
Materialer:
Opskrifter i fysisk form
Fødevarer (indkøbsliste)
Plan over holdopdeling og hvor meget mad der skal laves i hver enkelt gruppe
Evt. køkkenudstyr hvis der er mangler
4. Spisning og afrunding

37

De unge får at vide i god til, hvornår maden skal anrettes og sættes på bordet. Her er det vigtigt at
de sundhedsprofessionelle har overblikket over hvor langt de forskellige grupper er og hvem der
evt. har brug for hjælp for at blive færdige til tiden. Hvis der er grupper som er færdige før tid kan
de sættes til at dække et pænt bord og hjælpe de andre med at bliver færdige. De
sundhedsprofessionelle samler de unge og maden præsenteres i detaljer. Spørg gerne åbent hvem
der har lyst til at præsentere de enkelte retter. Maden sendes rundt og der spises og hygges. Til
slut kan der spørges ind til hvordan eftermiddagen har været og hvornår næste møde er samt
hvad det overordnede tema er.

Mødegang (3)
Program
1. Kl. 16.00 - ankomst og snack
2. Kl. 16.20 - workshops
a. madplaner og økonomi
b. mærkninger
3. Kl. 17.20 - praktisk madlavning
4. Kl. 18.50 - spisning, afrunding og evaluering

1. Ankomst og snack
Det er altafgørende at der fra starten af er en positiv og varm stemning når de unge træder ind af
døren og møder de sundhedsprofessionelle. Dette kan gøres ved at dække små borde med duge,
lys, afdæmpet musik og lidt lækre snacks f.eks. en frisk presset juice, en chiayoghurt med frugt,
bananpandekager, smoothies, tørrede frugt og nødder, grønt med dip eller lignende. Udover det
fysisk rum er det vigtigt at de unge tages i mod af smilende og interesserede
sundhedsprofessionelle og at der allerede her startes en dialog og der arbejdes på en positiv
relation til de unge.
Materialer:
Velkomstsnack
Te, kaffe, vand
Duge, lys, servietter
2. Workshops
De unge inddeles i 2 grupper. De to grupper starter i hver deres workshops og bytter undervejs.
a. Madplaner og økonomi
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Formål et med denne aktivitet er at give de unge færdigheder i at lægge en madplan der følger de
officielle kostråd. Derudover at give dem gode råd i forhold til anvendelse af rester og at holde sig
indenfor et lille budget samt lære dem om mindskning af madspild. Først introduceres opgaven:
-

I skal i gruppen lave en madplan, som I er enige om, over måltider til 4 dage,
Madplanen skal baseres på de officielle kostråd som er i hæftet
I skal lave indkøbsliste og prisoverslag på ca. 5 måltider pr. dag.
I har et budget på 150 kr. til de 4 dage, så I skal tænke meget økonomisk og genbruge
råvarer

Under aktiviteten er det den sundhedsprofessionelles opgave at guide de unge igennem og få dem
på rette spor hvis de f.eks. køber meget dyre råvarer eller hvis de ikke tænker på at genbruge
råvarer i løbet af de 4 dage, så der er mindre spild mm. Deres budget er 150 kr. (svarer til ca. 1100
kr. i måneden). Til at lave prisoverslag kan de finde en vejledende pris på hjemmesiden: osuma.dk:
https://osuma.dk/butik/604/top-100 . Hjælp de unge undervejs med at holde styr på hvor meget
de har købt og hvor mange penge de har tilbage.
Forslag til spørgsmål:
For mange penge brugt:




Hvor kan man spare henne?
Er der noget der er overflødigt?
Hvad koster det at bege selv i forhold til at købe brød?

For lidt penge brugt:



Har i købt efter de officielle kostråd?
Har i købt nok mad?

Sundhed:


Har i planlagt efter de officielle kostråd?

Materiale:








Computer
Papir
Kuglepenne/blyanter/tuscher
Lommeregner
”Fit, food and fun lab” hæftet
Evt. “mit kokkeri” som inspiration til opskrifter
Printe madplansskabelon
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b. Mærkninger og indkøbsguide
Formålet i denne workshop er, at de unge bliver bevidste om forskel på kvaliteten af forskellige
fødevarer ved at kikke på bl.a. varedeklarationer. De unge præsenteres for forskellige fødevarer
f.eks. færdigretter, hvidt toastbrød, en drikkeyoghurt, pålæg mm. Her kan bl.a. inddrages dialog
omkring e-numre og forskellige mærkninger; fuldkornsmærket, nøglehulsmærket, økologimærket,
GDA-mærket. Her er det oplagt at gå i dialog med de unge omkring fibre, salt, sukker, fedt,
sprøjtemidler, dyrevelfærd, portionsstørrelser mm.
Gode pointer kunne f.eks. være:
-

-

At købe nøglehulsmærket og fuldkornsmærket er en god guide når man køber ind
Økologiske fødevarer indeholder ikke store mængder af tilsætningstoffer, der er ikke
brugt sprøjtemidler og der er fokus på dyrevelfærd. Dog kan økologi være dyrt, så et
alternativ er at gå efter danske fødevarer.
GDA- mærket kan være misvisende, eftersom den portionsstørrelse som er angivet er
misvisende
Selvom mange fuldkornsprodukter kan være dyrere end hvedeprodukter så giver
Fuldkornsprodukter giver en større mæthed og flere næringsstoffer dvs. value for
money

Materialer:
Forskellige fødevarer (gerne fra forskellige fødevaregrupper)
Mærkningerne
3. Praktisk madlavning
De unge skal lave opskrifter med fisk og sunde desserter som er; simple, billige, og hurtige at lave.
Formålet er at give dem et kendskab til og positiver smagsoplevelser med fisk. Derfor er det vigtigt
at fisken laves på en ungdommelig måde f.eks. ved at lave det som noget fastfood lignende ex en
burger. Derudover er formålet at de lærer, hvordan man på en simpel og sund måde laver
desserter.
Det kunne f.eks. være retter som:
-

Fiskeburger
Spizy laks
Havregrynscookies
Kakaokugler (dadelkonfekt)

Materialer:
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Opskrifter i fysisk form
Fødevarer (indkøbsliste)
Plan over holdopdeling og hvor meget mad der skal laves i hver enkelt gruppe
Evt. køkkenudstyr hvis der er mangler

4. Spisning afrunding og evaluering
De unge får at vide i god til, hvornår maden skal anrettes og sættes på bordet. Her er det
vigtigt at de sundhedsprofessionelle har overblikket over hvor langt de forskellige grupper er
og hvem der evt. har brug for hjælp for at blive færdige til tiden. Hvis der er grupper, som er
færdige før tid kan de sættes til at dække et pænt bord og hjælpe de andre med at bliver
færdige. De sundhedsprofessionelle samler de unge og maden præsenteres i detaljer. Spørg
gerne åbent hvem der har lyst til at præsentere de enkelte retter. Maden sendes rundt og der
spises og hygges. Da dette er den afsluttende mødegang evalueres først i fællesskab og den
sundhedsprofessionelle kan spørges ind til hvordan de unge har oplevet forløbet og bør her
være nysgerrige på, hvad de unge har lært og hvad de kan tage med hjem. Her er det vigtigt at
lave uddybende spørgsmål, hvis der er unge som har interessante udsagn som man kan gå
mere i dybden med. Herefter udleveres et evalueringsmateriale til den enkelte unge og den
sundhedsprofessionelle støtter de unge som har behov for hjælp til at udfylde den undervejs.
Afslutningsvis kalder den ansvarlige sundhedsprofessionelle den enkelte unge op til sig, hvor
den unge får sit diplom, en kogebog, sit hæfte og evt. et knus hvis det falder naturligt. Her kan
den sundhedsprofessionelle forberede de unge ved at fortælle hvad der skal se og evt. nævne
at der også udleveres knus til dem som har lyst. Lav gerne til sjov med det, så der er en
afslappet og hyggelig stemning. Der siges tak for denne gang og husk at rose de unge for deres
indsats.
Materialer:
Diplomer
Gave til de unge - Kogebog evt. ”Mit kokkeri”
”Fit, food and fun – hæfte”
Evalueringer
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Evaluering af koncept
Generelt for de 3 mødegange gjaldt det, at der var en god stemning. De unge gav udtryk for at
have haft en god aften, og der var mange smil og grin at spore i løbet af aftenen. Sundhed blev
dermed vendt til noget sjovt.
De indledende refleksionsøvelser ved de to første mødegange havde til formål at bevidstgøre de
unge om, hvad sundhed henholdsvis en sund ret er eller kan være, og at facilitere diskussion
blandt de unge. Den første gang virkede dette efter hensigten til trods for, at de unge ikke alle
kendte hinanden, men de fik alligevel diskuteret forskellige perspektiver på sundhed. Det
fungerede godt at indlede refleksionsøvelsen ved at se en video produceret til dette forløb, hvor
to unge fra ungepanelet interviewes omkring sundhed og deres egne vaner, og hvor man ser de to
unge snitte frugt og grønt i et køkken. Dette fik deltagerne på sporet af emnet, og gav dem inputs
til at tale om sundhed efterfølgende. Dog bør videoen redigeres yderligere så den bliver kortere,
og så der indgår flere ”levende scener”, hvor man eksempelvis ser unge mennesker lave mad og
spise sammen. Der er optaget yderligere under Fit, food and fun labs aktiviteter, så det er muligt
at redigere videoen til fremadrettet brug.
Den næste refleksionsøvelse ved den efterfølgende mødegang fungerede knap så godt. Her var
oplægget, at de unge skulle diskutere, hvad en sund ret er, og hvad der kan indgå i den. Dette
emne forekom at være mere abstrakt for de unge, og diskussionen udeblev stort set.
Ved alle tre mødegange deltog frivillige fra Børnehjælpsdagen. De frivillige var alle unge
mennesker i 20’erne, der var gode til at kommunikere med deltagerne og som tog aktivt del i
madlavningen. Disse frivillige viste sig at have stor betydning for forløbets afvikling og for den
gode stemning, og det antages, at deres funktion som rollemodeller har været af stor betydning.
I løbet af de tre mødegange deltog de unge i en række aktiviteter relateret til sund levevis.
Madlavningen var naturligvis central ved alle tre mødegange, og denne optog en stor del af tiden.
De unge var engagerede i madlavningen og gav udtryk for begejstring for retterne om end nogle af
dem var nye for dem.
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Af øvrige aktiviteter indgik quizzer, sammensætning af dagskost ved hjælp af billeder, smagstests
med fokus på grundsmage, menuplanlægning, gætteleg omhandlende energiindhold i chokolade
kontra grøntsager samt flere andre aktiviteter. Generelt kan det siges, at aktiviteterne gav
mulighed for nogle væsentlige snakke omkring sundhed med de unge, og flere af dem virkede
appellerende på de unge idet de indgik i aktiviteterne med engagement og interesse. Dog virkede
de aktiviteter, hvor de unge skulle foretage sig noget aktivt (som fx at røre en dressing
indeholdende alle grundsmage) mest engagerende.
De aktiviteter, der havde til formål at visualisere aspekter omkring sund mad (fx energiindhold i
udvalgte fødevarer, dagskost til henholdsvis en unge kvinde og en ung mand og lignende)
fungerede godt i forhold til at engagere de unge, men kom til at handle uforholdsmæssigt meget
om energiindhold på bekostning af viden og snakke om øvrige næringsmæssige forhold, fx
vitaminer og mineraler, kostfibre mv. Derfor er hensigten at ændre på en række af disse aktiviteter
inden næste gennemførsel af forløbet, så der kommer mere fokus på ernæringen i form af mikroog makronæringsstoffer samt fødevaregrupper og deres sundhedseffekt (eller mangel på samme),
og mindre fokus på energiindholdet alene.
Ved hver mødegang afsluttedes aftenen med at alle deltagere, frivillige, ledsagende pædagoger
samt arrangører spiste den tilberedte mad sammen. Hver ret blev præsenteret, så der var fokus på
maden og processen med at tilberede den. Det fungere godt at spise sammen, der var alle tre
gange en hyggelig stemning, og de unge gav udtryk for at kunne lide maden. På trods af de
forskelligartede udfordringer, flere af de unge har med at indgå i sociale fællesskaber, kunne de
alle ”være i” situationen, og virkede til at have det godt under spisningen.
I den fremadrettede anvendelse af konceptet foreslås det på baggrund af evalueringen, at der
inddrages flere aktiviteter/workshops, der fx har fokus på grundlæggende redskaber til at læse
varedeklarationer, at ”gennemskue” kvaliteten af forskellige fødevarer samt at kende og anvende
mærkninger (fx Nøglehulsmærket, Fuldkornsmærket, GDA m. fl.). Ligeledes kunne der med fordel
inkluderes flere aktiviteter med fokus på smag, mæthed og sensorik.
Ved afslutningen af 3. mødegang blev de unge bedt om at evaluere forløbet skriftligt ved hjælp af
et spørgeskema. Der var generelt meget stor tilfredshed med forløbet. De unge fandt det sjovt og
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lærerigt, og flertallet angav, at forløbet med fordel kunne have haft flere mødegange. Flere af de
unge angav desuden, at forløbet havde givet dem lyst til at mødes til et lignende forløb med unge
en anden gang. Dette bakkes op af, at de unge på aftenen blev tilbudt at deltage i et nyt forløb
med et lignende fokus (Kitch’n’cool), hvor 4 af de deltagende unge i dette forløb har valgt at
fortsætte.
For at afdække den mulige effekt på oplevelsen af handlekompetencer i forhold til at kunne leve
sundt, når man bor selv, blev projektet evalueret mundtligt gennem en uformel snak med de unge
over spisningen af maden. Her gav flere udtryk for, at de havde mod på at lave sund mad, når de
flytter for sig selv, og at forløbet havde lært dem nye færdigheder og givet dem ny viden i relation
til mad og sundhed.

Konceptets implementering og anvendelse
Konceptet Fit, food and fun lab er udviklet med henblik på videre anvendelse i Børnehjælpsdagens arbejde.
Konceptet vil konkret blive anvendt i et landsdækkende kursusforløb for tidligere anbragte unge, der
således er et efterværnsprojekt. Efterværnsprojektet er en samling af flere tilbud målrettet udsatte unge. I
kursusforløbets regi indgår også tilbud om kurser for fagpersonale – dette vil dog ikke blive uddybet
yderligere i denne sammenhæng. Kursusforløbet har til hensigt at gøre det unge klar til at bo for sig selv,
både hvad angår sundhed, økonomi og andre parametre af betydning for det at kunne mestre at bo selv.
Kursusforløbet starter op i 2016, hvor kommunale netværksgrupper for tidligere anbragte unge får tilbudt
en række kurser. Der er planlagt 4 kurser; økonomi og IT, mental robusthed, fysisk aktivitet samt Fit, food
and fun lab. Fit, food and fun lab indgår således på lige fod med de øvrige kurser, og er ét af 4 tilbud i et
sammenhængende kursusforløb. Kursusforløbet planlægger at involvere 1000 tidligere anbragte unge over
en 3-årig periode.
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Bilag 1: Udfordring fra Børnehjælpsdagen til modul 11 studerende
Projektets titel

SPOT på sundhed – for anbragte børn og unge

Projektet kort fortalt

Vi har et ønske om at I planlægger og udfører et
event med workshops (en eftermiddage eller
aften)som har til formål at øge de unges viden og
bevidsthed omkring det at have en sund livsstil.
I må meget gerne tænke ud af boksen og komme
med kreative løsninger.

Baggrundsoplysninger for projektet/kontekst for
udfordringen

Anbragte børn og unge kommer ofte fra hjem, hvor
de er vokset op med en usund livsstil. De er derfor i
mindre grad end deres jævnaldrende, klædt på til at
tage vare på egen sundhed. Det er en stor
udfordring for døgninstitutionerne at varetage
denne opgave, da det både kræver en viden,
kompetencer og ressourcer at ændre de anbragtes
vaner.
Vi oplever at mange pædagoger gerne vil hjælpe de
unge med at spise sundere og være mere fysisk
aktive, men de ved ikke, hvordan de skal gribe det
an i praksis. Derfor er der et stort behov for at lave
tiltag, som øger de unges bevidsthed omkring en
sund livsstil og giver dem redskaber til at tage
ansvar for egen sundhed.
Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen arbejder med at øge sundheden
hos anbragte børn og unge, men vi mangler hænder
og ressourcer til at kunne nå ud til endnu flere
unge. Jeres projekt kan være med til at give os
mulighed for at nå ud til flere unge og forhåbentlig
påvirke flere anbragtes sundhedsadfærd.
Læs om Børnehjælpsdagen:
http://bhd.dk/anbragte-born/institutioner/sundthjem
www.bhd.dk

Forventninger til teamets løsningsforslag

Workshops af praktisk karakter hvor;
-

De unge arbejder med sunde råvarer
og får en oplevelse af at; ”Det er nemt
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-

og lækkert at leve sundt”.
De unge får ”opgaver” og/eller tests af
praktisk karakter omkring fysisk
aktivitet og kroppen (hvordan virker
kroppen).
Der udarbejdes en projektbeskrivelse
for at give mulighed for at lave flere
lignende arrangementer i fremtiden.

Projektets målgruppe(r)

I definerer aldersgruppen, men vores største
målgruppe ligger i spændet fra 13-18 år.
Mange af de anbragte børn har en anderledes
adfærd end andre jævnaldrende pga. omsorgssvigt,
ADHD og andre udfordringer.
Mange har brug for faste rammer og tryghed.

Kontaktperson(er)

Anne Henriksen, Projektleder Børnehjælpsdagen
I er velkomne til at kontakte Anne, hvis I har
spørgsmål.
ah@bhd.dk
tlf. 27 28 72 58

Budget og økonomiske rammer for projektet

Børnehjælpsdagen financierer afholdelse af en eller
flere spotdage efter nærmere aftale, herunder
transport og materialeudgifter under forudsætning
af, at de kan afholdes på Campus Århus.
Dog må I meget gerne forsøge at skaffe sponsorater
til råvarer mm.
Vi har et sponsorat på frugt og vandflasker.

Andre relevante oplysninger
(fx projektorganisering, overordnet tidsramme mv.)

Anne Henriksen vil være sparringspartner på
projektet. Børnehjælpsdagen skal godkende
projektet inden det udføres i praksis og Anne vil
være til stede under afholdelsen af projektet.
Børnehjælpsdagen sørger for alt det praktiske i
forhold til målgruppen i forbindelse med afholdelse
af spotdagen.
Børnehjælpsdagen vil gerne have en evaluering fra
arbejdsgruppen og vil ligeledes selv lave en
evaluering.
Børnehjælpsdagen har planer om at lave et

48

kursusforløb, der skal tilbydes til unge, der er på vej
til at flytte fra institutionerne. Et ”kursus” i at stå på
egne ben – kostmæssigt, fulgt op af
”repetitionsdage” de næste 4 år til og med 22 år.
Den beskrevne spotdag forestilles at være en
”forløber” til dette ”kursus”..
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Bilag 2: Produkt fra modul 11 studerende til Børnehjælpsdagen
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Bilag3: Praktikopslag Børnehjælpsdagen
Børnehjælpsdagen søger studerende
Børnehjælpsdagen er en organisation, som arbejder for at forbedre anbragtes børn og unges vilkår
i Danmark. Vi tilbyder anbragte børn og unge særlige oplevelser, aktiviteter og events, der har til
formål at styrke deres selvværd og udvikle deres kompetencer. Herunder arbejder vi med at øge
sundheden hos målgruppen, som er særligt udsatte i forhold til ulighed i sundhed.
Jeg søger en eller to studerende, som har lyst til at arbejde tæt sammen med mig, primært i
forhold til at udarbejde et nyt formidlingsmateriale omkring sundhed til unge. Arbejdet vil foregå
både på vores kontor i Århus C, men der vil også være dage hvor du/I kan arbejde hjemmefra og
dage med ture ud af huset.
Jeg søger en eller to studerende som:






arbejder selvstændigt
er nytænkende og ønsker ar arbejde med idéudvikling
brænder for at arbejde med sundhedsformidling fra forskellige platforme
kan lide at arbejde med mad og udvikling af opskrifter
ser unge som en spændende målgruppe

arbejdsopgaver:



Forberedelse og afholdelse af events med fokus på praktisk madlavning
og sundhed til anbragte unge
Udvikling af formidlingsmateriale om sundhed, sund kost og fysisk
aktivitet i bogform/e-learning til unge .

Med venlig hilsen
Anne Henriksen, Projektleder Børnehjælpsdagen
Kontakt: ah@bhd.dk, 27287258
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Bilag 4: Praktikopslag VIA University College, Ernæring og
sundhedsuddannelsen
Praktik
Praksis erfaring med at udvikle og gennemføre koncepter

Børnehjælpsdagen vil lave et dannende og formidlende koncept for unge anbragte fra
døgninstitutioner, som flytter i egen bolig. Dette koncept vil klæde de unge på til at varetage deres
egen sundhed, både i forhold til at spise sundere og være mere fysisk aktive. Mulige koncepter er
temadage og/eller netværksarrangementer og/eller anvendelse af apps.
Ernæring og Sundhedsuddannelsen vil udvikle, gennemføre og teste dette koncept sammen med
Børnehjælpsdagen. I september til oktober forventer vi at kunne gennemføre det udviklede
koncept. Projektet starter i maj, hvor vi udfører en litteratursøgning og gennemfører kvalitative
interviews. Hvis muligt må I gerne være med på sidelinjen der.
Vi vil gerne bruge to-tre studerende, der kan være med til at gennemføre selve konceptet, komme
med gode ideer, et andet og nyt syn på projektet og arbejdskraft.
Vi tilbyder:
Et professionsrelevant projekt, hvor I har mulighed for at bruge de kompetencer, I har lært i
uddannelsen
Mulighed for at sætte jeres præg på projektet i samråd med medarbejdere fra VIA UC
Kompetent vejledning
Børnehjælpsdagen er en landsdækkende hjælpeorganisation, der arbejder for anbragte børn og
unge i Danmark. Anbragte børn og unge er en udsat gruppe i det danske samfund, også når det
gælder sundhed. Børnene har typisk været udsat for omsorgssvigt og tillidsbrud, der gør, at de har
sværere ved at få livet til 'at lykkes'. Anbragte børn og unge har derfor brug for en ekstra
håndsrækning, hvis de skal udvikle sig til at blive velfungerende og aktive samfundsborgere på lige
fod med alle andre. Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn og unge gennem positiv
opmærksomhed og særlige aktiviteter og events, der styrker deres selvværd og udvikler deres
kompetencer (http://www.bhd.dk/om-os).
Send en ansøgning til Marianne Zangenberg Lynggaard, marz@viauc.dk senest d.20.maj 2015

55

Bilag 5: Interviewguide, pædagoger

Tema
Begrebsafklaring

1 Hvad forstår du ved sundhed/hvad betyder sundhed for dig?
2 Kan du komme med nogle eksempler på det?

Vægtning af
sundhed i
fht unge
anbragte
Faktorer af
betydning
for vaneændringer

3 Hvordan forstår du begrebet sundhed i forhold til de unge?

Praktiske
implikation
er

7 Hvad er din erfaring med, hvordan man bedst ”fanger” de unge, hvis de fx
skal lære noget nyt?

4 Hvor vigtigt mener du det er, at de unge har sunde kost- og motionsvaner?
5 Hvad menerdu er væsentligt for, at de unge kan ændre deres kost- og
motionsvaner i en sundere retning?
6Har du erfaringer med, hvad der virker i fht at fremme de unges sundhed?

8 Hvad er din erfaring med, hvilke faktorer der har betydning for, at de unge
fastholder/ikke fastholder nye vaner? Har du konkrete eksempler?

Ansvar

9 Hvis ansvar mener du det er, at de unge har sunde kost- og motionsvaner?

Motivation

10 Hvad mener du kan motivere de unge til at få sundere vaner?
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Bilag 6: interviewguide, ungepanel
Tema
Begrebsafklaring

Fortid

Nutid
1 Hvad forstår I ved ordet sundhed/hvad
betyder sundhed for jer?
- Kost – hvad er en sund/usund kost?
- Fysisk aktivitet – hvad betyder det
for dig?

Fremtid

2 Kan I komme med nogen eksempler på
det?
Tidslinje –
kost og
motion
(Tidslinje –
trivsel)

Faktorer af
betydning
for vaneændringer

3 Hvordan
har
sundheden i
din
barndom
været?
(Prøv at
tegne en
tidslinje for
kost og
motion (og
evt.
derefter
trivsel)).

(Individuelle spørgsmål)
4 Hvordan er sundheden nu/hvor sundt
lever du nu?
5Hvis du nu skal tænke på, hvordan det går
med sundheden nu i forhold til i din
barndom, hvordan skal tidslinjen så se ud
lige nu? (OBS på antal – om det kan lade sig
gøre pga. gruppen str.)

6 Hvad betyder noget for, om I har sunde
vaner?
7 Hvad er det der gør, at det kan gå godt
eller mindre godt med at leve sundt?
8 Er det vigtigt for jer at leve sundt?

Efficacy
beliefs

Peer
leaders

9 Hvordan er jeres tiltro til jer selv mht at
leve sundt nu? (Mht kost og motion)
10Tror I, det er vigtigt for jeres kammerater
at leve sundt?
11Har jeres kammeraters vaner indflydelse
på, om I lever sundt eller ej?
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Motivation

12 Hvor motiverede er I for at spise sundt
og dyrke motion?
13 Hvad er det, der motiverer/demotiverer
jer?
14 Kan I komme i tanke om nogle
begivenheder eller situationer, der særligt
har motiveret jer? Eksempler?
15 Hvis I kigger lidt bagud, har der været så
perioder, hvor I har følt jer mere eller
mindre motiverede for at fastholde de
sunde vaner? Hvorfor?

Forandringer i
oplevelsen
af kost,
motion –
identitetsdannelse
Fremtid

16 Betyder det mere eller mindre for jer at
leve sundt nu i forhold til tidligere?

17 Hvis du skal I skal
se lidt frem i tiden, fx
til når I flytter i egen
lejlighed, hvordan ser
det så ud med
sundheden til den tid,
tror I?
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Bilag 7: Tidslinjer - skabelon
Barndom
Kost
Motion

+

-

6 år

8 år

10 år

12 år

14 år

Nu
Kost
Motion

+

-

14 år

16 år

18 år

20 år

22 år
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Bilag 8: Eksempler på tidslinjer – fokusgruppeinterview med ungepanel
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Bilag 9: Transskription af fokusgruppeinterview med ungepanel
(Interviewerens spørgsmål og udsagn er markeret med fed. Det er ikke angivet, hvem af
informanterne der har givet hvilke svar, men mellemrum mellem tekststykker markerer, at der er
tale om forskellige informanters udsagn. Tekst i kursiv angiver observationer eller korte referater
af samtale, der er relateret til, men som ikke er relevant for interviewets emne. (…) angiver
udeladt, irrelevant samtale).
Hvad betyder sundhed for jer?
Jeg tænker at man har det godt og sådan noget. At man er glad.
Ja, det ligger jo lidt i ordet, at man er sund og rask og har det godt og man har energi og kan stå op
osv.
Ja, og passer på sig selv.
Passer på sig selv hvordan?
Jamen både med, hvordan du spiser og også hvordan du opfatter dig selv, det er vel også en vigtig
del af sundhed, tænker jeg.
Så sundhed det er meget mere end gulerødder og løbeture, hører jeg jer sige – det er også
hvordan man har det og hvordan man trives, måske?
Det handler også om at man ligesom er ærlig overfor sig selv. Jeg har haft en spiseforstyrrelse, og
der kan man godt virke overfor andre som om man er det mest sunde menneske i verden, og så
samtidig være megausund, fordi man bare behandler sin krop som lort (…)
Altså sundhed kan jo forstås på mange måder, det er både den der fysiske sundhed men også den
mentale del.
Andre input?
Hvis vi tager en lille del af sundheden ud, nemlig kosten. Hvis jeg siger sund kost, hvad tænker I
så?
En god varieret kost med nogle proteiner og noget salat. Uden så mange kulhydrater.
Hvorfor det?
Fordi kulhydrater er svære at nedbryde for kroppen og det danner sig om til fedt og man tager på
det så det handler om at spise kulhydrater med måde.
Med det du siger med varieret – også at spise en masse små gange i løbet af dagen i stedet for at
så tager man lige morgenmad og så venter man til aften, for det er også pisseusundt.
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Jeg vil sige, at det der med kulhydrater, det er jo ikke dem alle sammen, der er dårlige. Det handler
jo også meget om, hvilke nogle man spiser. (…)
(diskussion om kulhydrater vs. protein)
Så sund kost kan være forskellige ting, men det er i hvert fald noget med at få en varieret kost
og nogle forskellige næringsstoffer?
(der nikkes/ja)
Hvad med fysisk aktivitet eller idræt, bevægelse, hører det også ind under sundheden, at man er
aktiv?
Flere: mmm, ja.
Meget.
Er det vigtigt?
Meget vigtigt. Ikke kun nu men også til fremtiden. Hvis man passer på sin krop, det kommer til at
gavne en.
Så du tænker på lang sigt, når man bliver ældre?
Ja, men også her i nuet, at man bliver glad. Det kan også reducere stress og mange ting.
(…)
Man får mere energi af at træne.
(personlig historie om smerter pga. tæsk og træning)
Jeg er fucking doven, jeg vil helst løbe på et løbebånd indenfor, men jeg ved godt, at hvis jeg har
det dårligt, skal det foregå udenfor fordi så får man frisk luft på samme tid, hvilket også er vigtigt
når man ryger. Så både at træne og få frisk luft har jeg fået at vide, at det er pænt pissevigtigt for
ikke at ødelægge sig selv fuldstændigt.
Løbeture udenfor kontra løbebånd, hvorfor er det bedre at løbe udenfor, synes du?
Udenfor der er der frisk luft og også omgivelserne kan være meget mere beroligende. Men det
kommer jo også an på, hvad man vil. (…)
Det kommer også an på hvor man er. Jeg bor midt på Nørrebro, og det er ikke fordi man lige løber
en tur, så skal man i hvert fald gå et sted hen hvor man kan løbe i en park. Jeg kan godt lide at
træne i et træningscenter fordi så kan man høre musik og lave andre ting, altså vægte og sådan
noget. Og hvis jeg så vil have noget natur, jeg elsker at gå ture om aftenen, og på den måde kan
man godt komme ud og få frisk luft fordi jeg er også meget enig i at det er en meget vigtig del af
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den der sundhed også fordi man afstresser sit hoved og man tænker nogle vildt gode tanker, når
man går.
Så omgivelserne betyder også en hel del?
Ja, men træning er også generelt bare godt for psyken fordi det udløser nogle endorfiner, der bare
gør, at din hjerne kan slappe mere af. Man bliver bare generelt gladere og mere positiv, når man
træner.
Så der er både en fysiologisk effekt og mere mental effekt af træning?
(bekræftes omkring bordet)
(der tegnes en tidslinje for barndom – rød og gul er for kost, blå og grøn er for fysisk aktivitet)
En informant viser sin tidslinje: Da-da-daa! Så usund er jeg! (der grines)
Vil du sige noget om den – kost- og motionsvaner?
Man har en far, der ikke tænker over det, og bare siger, kan du ikke bare tage en mad, for jeg gider
ikke lige lave aftensmad. Man hopper mange måltider over fordi at man lige har travlt med at ens
andre småsøskende får noget at spise og man har ikke lige overskud til selv at spise og hvis man
har, er det bare lige en nutellamad hist og pist og det eneste motion jeg havde tid til det var at
følge mine småsøskende i børnehave eller fritidshjemmet og så kunne jeg løbe til skole for at nå
det (…).
Er der andre, der vil sige noget om deres?
I min barndom boede jeg på et opholdssted hvor de var rigtig sunde og de gik også meget op i, at
vi gik til en sport. Vi fik altid salat til maden og vi spiste sundt så jeg var altid tynd, da jeg var lille.
Så flyttede jeg fra hjemmet og så gik det bare ned ad bakke.
Hvad var det der gjorde, at det gik ned ad bakke?
Jeg stoppede, jeg begyndte at ryge, jeg begyndte at ryge hash og så blev jeg bare ligeglad. Så var
det bare sådan, at jeg hellere ville have junk.
Okay, men var der noget der gjorde, at du fik det sådan, at du hellere ville have junk?
Jeg tror bare det var sådan en krise, teenage… skulle være teenagebesværligt. Og så det
opholdssted, hvor jeg bor nu… Det gamle opholdssted fra min barndom, der måtte man ikke bare
tage maden. Man spiste morgen, middag og aften sammen med de andre. Hvor jeg bor nu, er
køleskabet altid åbent, så man kan bare spise. Så de fleste der kommer der tager på, og jeg har
taget 30 kg på siden jeg flyttede ind.
(Informannt spørger:) Og hvor lang tid har du boet der?
6 år. De første 10 kg kom efter et halvt år.
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Medarbejder hos Børnehjælpsdagen: Hvad synes du om de to former?
Jeg kan jo ikke lide, at jeg har taget på, så jeg kan bedst lide formerne med at… Det er selvfølgelig
ikke fedt når man er sulten, og man ikke bare må tage men alligevel, det var ikke fordi, at hvis jeg
var lige ved at dø, at så måtte jeg ikke taget noget, så jeg kan bedst lide den form som var der hvor
jeg var barn.
Så det er nemmere, hvis der er mere faste rammer?
Ja, sådan er det i hvert fald for mig.
Ja. Er der andre, der vil fortælle om deres?
Ja, jeg kan godt fortælle om midt. Det hernede, det var dengang, jeg boede hjemme hos min mor,
der var meget sådan noget færdigkøbt mad, slet ikke sundt, og hun kunne slet ikke lide grøntsager,
så før jeg flyttede på opholdssted havde jeg slet ikke prøvet at smage salat, det var helt vildt. Som
12-årig flyttede jeg på børnehjem hvor jeg så begyndte at spise sundere, og da jeg så blev ældre
begyndte jeg at dyrke noget mere motion, fordi vi havde sådan et pointsystem så der var lidt
konkurrence i det, og så kunne man ligesom vinde noget ved at dyrke noget mere motion. Det
motiverede lidt en og jeg begyndte at tabe mig en del. Jeg var rigtig stor som barn. Så flyttede jeg
så ud for mig selv, og dernede [børnehjemmet] havde der også været faste rammer for, hvor
meget man måtte spise og sådan noget. Så flyttede jeg ud for mig selv og så tog jeg rigtig meget
på. Og så siden jul har jeg tabt 15 kg.
(klap og jubel)
(…)
Der er et sjovt mønster i, at når man bor hjemme hos sine forældre så går det skidt, og når man så
bliver anbragt så går det godt. Det synes jeg, det ser ud som om.
Mit, det er omvendt.
Mit det er også omvendt.
Det er mit faktisk også.
Mit det er sådan, at da jeg boede hjemme, der var vi alle sammen sådan, vi var næsten på alder
med hinanden så vi var meget ude, vi var næsten ikke indenfor, det var dengang, der ikke var
iPhone…
(latter)
… så vi spillede meget fodbold med alle i nabolaget. Da jeg så blev teenager så gik det helt galt, så
tænkte jeg fuck det hele, så spiste jeg hvad jeg havde lyst til og så opdagede jeg, at der var noget,
der hed McDonalds…
(latter)
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… og junkfood og sådan noget. Nu er det sådan her, jeg løber nogle gange og jeg spiser sundt
nogle gange men det er ikke sådan at hvis jeg ikke spiser sådan her nogle gange, så dør jeg. Jeg kan
godt spise McDonalds nogle gange og så sådan her (som de sunde snacks på bordet) nogle gange.
Det går sådan opad og det bliver også bedre, når jeg bliver ældre, eller det håber jeg da.
Hvad er det der gør, at du tror det bliver bedre, når du bliver ældre?
Det er bare ligesom nu, at så bliver jeg bedre til madlavning.
(…)
Min den ser sådan her ud. (…) Jeg kan bare huske, at med min kost, tror jeg det var sådan nogen
lunde normalt. Ikke mega mange grøntsager, men heller ikke usundt, meget sådan dansk mad. Og
så blev jeg ældre, og så blev jeg usund. Med motion var det faktisk bedre, dengang jeg ikke var så
gammel, der var jeg rigtig meget ude og gå med min mor. Så blev jeg ældre, og så var der heller
ikke så meget motion.
Der er flere af jer, der siger det her med, at I blev teenagere eller ældre og så gik det ned ad
bakke – hvorfor det, hvad sker der med sundheden, når man bliver ældre?
Dovenskab! (bekræftes rundt om bordet).
(…)
Det meste er jo dovenskab. Det er nemmere bare at gå ned at købe en durum end at lave sund
mad.
Det er der, hvor man går fra at være barn, og ens forældre bestemmer hvad man spiser og hvornår
man spiser det, hvis man ikke spiser op, er der en eller anden straf. Når man bliver 10-12-14 år får
man lov til at smøre sin egen madpakke og spise sin egen madpakke og forældrene er måske ikke
så meget hjemme. Så styrer man det meget mere selv og har måske lyst til at spise chocopops hele
dagen og så kan man bare gøre det, og det er jo det hjernen gerne vil have – fedt og sukker. Og
det handler måske også om, at man er i et stadie, hvor man er lidt ligeglad med, hvad der sker, for
man kan ikke se, hvordan kroppen reagerer. Så er det først, når man bliver lidt ældre at man tager
på eller får dårlig hud, så det er meget naturligt.
Jeg synes også, at det betyder meget, at man spiser sammen med nogen. At man har det der
selskab. Hele vejen gennem min barndom har det betydet meget, efter jeg blev anbragt, at vi
havde faste spisetider, så havde man mere lyst til at sætte sig ned og spise og man fik spist. Når
man så flytter hjemmefra, så er man bare sig selv, og så er det ikke så vigtigt. Jeg synes, det har
betydet meget for mig at få en kæreste, for så er man ligesom afhængig af, at han også skal have
noget at spise, så er man ligesom to. (…)
(…) Jeg tror det har meget at sige, hvad man har været vant til som barn, når man bliver teenager
(…). Når man bliver teenager – alt det, jeg har gjort som lille, som min far har været ligeglad med,
det er jeg stoppet med som teenager fordi nu gider jeg ikke. Nu er det gået op for mig, at han er
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ligeglad, så hvorfor skal jeg gøre det. Der er ingen grund til at prøve at få hans opmærksomhed
med noget, han er ligeglad med.
Når man er lille er der regler, og så når man bliver ældre, bestemmer man selv, og så kan man lige
så godt gøre det.
Så vil man bare trodse reglerne.
Ja, reglerne er til for at blive brudt.
Men hvad skal Anne og jeg så gøre, når vi skal lave et koncept til nogle, der er lidt yngre end jer
– hvordan skal vi undgå det her med, at man får lyst til at bryde reglerne?
Måske bare fortælle dem, at det handler meget om selvtillid, når man bliver ældre, man bliver jo
meget mere selvbevidst og det… Jeg ved fx godt at jeg er stor (…).
Men jeg tænker også, at det har noget at gøre med, som vi også har snakket om tidligere, det
behøver ikke være lutter sundt hele tiden. Der skal også være plads til at så kan du lige få
spaghetti med rigtig pasta den ene aften (…). Men også at man gøre det sjovt for de unge at lave
maden, at de hjælper med at lave maden, at det ligesom bliver sjovt at lave det, og at det er noget
man gør sammen, det ville nok hjælpe lidt.
Jeg tror også bare, at der er mange der måske erstatter et eller andet, altså hvor de trøstespiser.
Det har jeg gjort. Jeg var misbruger og det første opholdssted jeg kom på, der begyndte jeg at
spise helt vildt fordi jeg skulle erstatte det med et eller andet. Jeg tog også 20 kg på.
Der var en der sagde, at der var et opholdssted hvor det ligesom var lukket, eller de bestemte
hvornår –
Det synes jeg også er en god idé.
(Der samtykkes rundt om bordet)
Og så måske hvis der er noget frugt eller et eller andet.
Det synes jeg ikke.
Det opholdssted jeg kom på der var der meget, der stod bare kage eller franskbrød eller
nattevagten havde bagt et eller andet, så der var altid alt muligt usundt man kunne putte på, altså
nutella i skabene. Det var virkelig sjældent at man kunne få et ordentligt stykke frugt (…).
Man kunne også godt tænke mere på motionen. Der hvor jeg boede, det var døgnbehandling og
der var ikke nogle steder, du lige kunne træne, vi kunne lige gå ned ad vejen, det var hvad vi
måtte. Så det kunne man godt tænke over, at lave nogle flere aktiviteter, sådan fysiske aktiviteter.
Det der med, at man må spise her og her og her, jeg synes, man skal gives dem lov til ting
indimellem, for så har de ikke lyst til at bryde de der regler, så må de det jo i forvejen. Det er
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ligesom at have en teenager, i stedet for at sige du må ikke drikke, så sige du må godt drikke to
genstande (…)
Det er faktisk rigtigt, for jeg kan huske, at dengang jeg skulle komme hjem tidligt, der valgte jeg
bare at blive væk og så ligeså snart jeg fik lov at bestemme, så kom jeg jo lige hjem.
(…)
Lige tilbage til det der med motionen. På mit opholdssted havde vi hver uge en tur til en
svømmehal, og der var det forskellige svømmehaller hver uge (…), det synes jeg faktisk, var rigtig
godt. Man var sammen, og enten tog man med eller også måtte man finde et andet sted at være,
for huset blev låst af, så du har et valg om at tage med. Så blev der ligesom gjort en udflugt ud af
det, det synes jeg var skidegodt.
Det er virkeligt vigtigt at man laver sådan nogle arrangementer. De prøvede også på mit
opholdssted, men det var altid sådan, at man selv kunne vælge, så vi var måske… ofte mig, for jeg
gad godt (…), vi var måske 3 der var afsted, og så var der 2 af dem, der gav op på halvvejen. Og det
er virkelig ærgerligt, for vi har lavet nogle virkeligt sjove ting nogle gange, men ofte er det bare
blevet, ”nå okay, så gik det i vasken” (…).
Vi skal lige gøre det samme igen med at tegne, men nu for jeres nuværende alder. Rød og gul er
kost, blå og grøn er motion. Hvis I vil, må I meget gerne tegne også, hvordan I tror, det kommer
til at se ud fremad.
(…)
Hænger trivsel sammen med kost og motion?
Ja, helt klart. Det kommer an på, hvordan du har det. Jeg havde det virkelig dårligt, da jeg boede
hjemme hos min mor, hvor jeg passede på min lillesøster, og hvor jeg blev nødt til at lave mad. Og
jeg var jo ikke særlig gammel, så det blev for det meste bare til pasta, så det er jo ikke særlig sundt
overhovedet. Så der er den [tidslinjen] jo svungen rigtig meget alt efter, hvordan min mor havde
det og hvad hun lige var i stand til og havde lyst til. Så jeg synes, at trivslen har rigtig meget med
det at gøre.
Der er også mange unge, der tager på, når de kommer et godt sted hen. Hvis de har haft det rigtig
svært og de så kommer et sted hen, hvor de har det godt, og man ikke skal være mor for sine små
søskende og ligesom kan være teenager for sig selv, har de en tendens til at tage på, fordi de er et
sikkert sted.
(…)
Jeg vil gerne fortælle lidt om min. Den går ned fordi da jeg var 12 fik jeg anoreksi, men det var ret
kortvarigt. Jeg kom mig ret hurtigt, men jeg kom mig ikke rigtigt, jeg begyndte bare at skjule min
spiseforstyrrelse i stedet for og endte med at få bulimi. Det havde jeg i tre år (…). Jeg kunne sidde
og planlægge en dag, hvor jeg kunne tage ned og købe en masse mærkelige ting for at spise det
hele og bare kaste det hele op igen. Og det var ikke, jeg var ikke sammen med nogen, jeg havde
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ikke noget socialt liv, for jeg kunne ikke holde min egen krop ud. Det var virkelig slemt, så jeg
prøvede at gøre alt muligt for at blive rask, og det resulterede i, at jeg tog en del på, for jeg
prøvede at tvinge mig selv til at lade være med at kaste op, men jeg fik stadig de der behov for at
spise alt muligt crap, så jeg tog en del på, som jeg har tabt det meste af nu. Men grunden til, at
den [tidslinjen for kost] går op her ved 17-18 år, er fordi jeg går fra at være vegetar til at blive
veganer (…). Det gjorde, at jeg kunne styre min kost, fordi det der med, som nogle siger, at det er
okay at gøre nogle ting, som ikke er okay, altså at spise usundt og sådan noget, det har aldrig
fungeret for mig, for jeg har ikke kunnet styre det. Så for mig er det sådan, at al det mad, jeg ved,
jeg ikke kan administrere, det har jeg bare cuttet fuldstændig ud af min kost. Nu har jeg det faktisk
helt vildt godt, jeg er sund og jeg træner.
(…)
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det der tidspunkt – som måske for nogle af jer er
nu, og for nogle er det ude i fremtiden – hvor I skal flytte ud i jeres egen lejlighed, hvordan det
er gået med sundheden? Vi talte om tidligere, at det kan være svært at få lavet mad selv. Hvis
Anne og jeg skal lave noget, der skal hjælpe unge mennesker, der skal flytte i deres egen
lejlighed til at få sundere kost- og motionsvaner, hvad skal det så være?
Noget der er billigt at lave.
Noget der er billigt og noget der er nemt at lave. Når du står i en lejlighed har du ikke lyst til at stå
og lave det helt vilde store måltid, fordi så sulten er man heller ikke. Så vil jeg hellere spise
rugbrød.
Så nemt og billigt?
Dengang jeg flyttede hjemmefra kunne jeg slet ikke finde ud af at lave mad, for det har virkelig
ikke interesseret mig selvom at på mit opholdssted skulle vi hjælpe med at lave mad, men hvis vi
ikke ville, så kunne vi bare gå, og det er også fint nok. Jeg interesserede mig ikke for det, så var det
i hvert fald kun teoretisk, jeg havde aldrig fingrene i det. Når man så kom ud kom jeg til at spise
kylling og kartofler hver evig eneste dag, og det bliver man bare træt af i længden, så jeg synes
bare… Til at starte på spiste jeg mega usundt, for så kan man bare finde noget, der er let, og nu
synes jeg bare, at når man først får øjnene op for, at det er interessant at lave mad, så laver jeg
mad hver eneste dag og spiser sundt og sådan noget. Det har virkelig betydet meget.
Så det er måske også noget med at have færdighederne til at kunne lave mad?
Ja.
Da jeg flyttede ud, levede jeg stort set udelukkende af nudler det første halve år. Det gjorde, at jeg
tog ekstremt meget på, og det er også det, der gør, at jeg holder mig fra kulhydrater nu fordi jeg
fik så stort et forskud af det. Så det der med, at man skal ikke kun finde det, der er lettest at lave,
man skal finde det, der er lækkert, det er hurtigt, og det er ikke så svært (…).
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Hvis I nu skulle forestille jer noget, der kunne hjælpe jer eller andre i samme situation med at
have sunde kostvaner, altså fx at komme på kursus hos Anne og lave sunde snacks, eller spise
sammen med andre – er der noget, I kunne forestille jer ville være godt?
Det med at spise sammen med andre det gør bare en kæmpe forskel. Jeg er lige flyttet sammen
med en veninde, og før det har jeg boet for mig selv i tre år (…). Men da jeg flyttede ud for mig
selv, der var det lige præcis det der med, at man gider bare ikke, så jeg spiste også meget pasta
med et eller andet eller ris eller nudler. Så begyndte meget at gå ned og købe en pose frosne
grøntsager og smide dem i brød med dåsebønner på. Det er også på en måde sundt, men det er
bare ikke fedt at spise sådan noget på en måde kedelig mad hver dag. Det der med at spise
sammen med andre, det er virkelig – man kan slet ikke undervurdere det.
Da jeg startede på uni lavede vi sådan en madklub, hvor vi er fire piger, der stadig laver mad
sammen en gang om ugen, det synes jeg, jeg nyder meget. Så får man lavet noget forskelligt mad
og så får man også lige knævret lidt samtidig med.
Det var noget andet, jeg ville sige, det der med at invitere nogle venner med hjem og splejse om
noget, det fungerer også.
Jeg har også gået til noget, der hed… jeg mener det hed Kick eller sådan et eller andet. Så mødes
man to gange om ugen og den ene gang laver man mad, og den anden gang har man idræt
sammen. Det varer 2 timer hver gang, og det var noget af det, der hjalp mig rigtig meget, hvor jeg
tabte mig. Jeg havde gode venner der, og jeg var så heldig, at da jeg startede der fandt jeg ud af, at
en af mine kammerater gik der i forvejen, så det var ikke fordi jeg stod forever alone, så det var
rigtig fedt (…).
(Debriefing)
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Bilag 10: Evalueringsskema, deltagere

Fit, food and fun lab
Evaluering
Vi vil meget gerne høre din mening om forløbet. Derfor bedes du sætte ét kryds i hvert af de
følgende spørgsmål. Til sidst i spørgeskemaet er der plads til, at du kan skrive kommentarer.
Hvad synes du overordnet om forløbet?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt
Hvor sjovt har det været at deltage i forløbet?
o Meget sjovt
o Sjovt
o Hverken sjovt eller kedeligt
o Kedeligt
o Meget kedeligt
I hvor høj grad har du lært noget om sund kost?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad
I hvor høj grad har du lært noget om madlavning?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad
I hvor høj grad har du lært nye færdigheder, som du kan bruge,
når du skal lave mad efter forløbet?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad
Hvad synes du om det udleverede hæfte?
o Meget godt
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o
o
o
o

Godt
Hverken godt eller dårligt
Dårligt
Meget dårligt

I hvor høj grad tror du, at du vil bruge hæftet efter forløbet? (fx læse gode råd, lave mad efter
opskrifterne etc.)
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad

Hvad synes du om følgende aktiviteter:
- Sammensætte dagskost ud fra billeder?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt
-

Gætte energiindholdet i chokolade sammenlignet med frugt og grønt?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt

-

Quiz om kostråd?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt

-

Refleksionsøvelser, fx hvad sundhed betyder og hvad der kendetegner en sund kost?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt
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-

Smagstests, hvor grundsmage skulle gættes og der skulle laves en dressing med alle
grundsmage?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt

-

Lave en madplan med beregning af ca. pris?
o Meget godt
o Godt
o Hverken godt eller dårligt
o Dårligt
o Meget dårligt

I hvor høj grad har du lært noget af følgende aktiviteter:
- Sammensætte dagskost ud fra billeder?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad
-

Gætte energiindholdet i chokolade sammenlignet med frugt og grønt?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad

-

Quiz om kostråd?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad

-

Refleksionsøvelser, fx hvad sundhed betyder og hvad der kendetegner en sund kost?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad
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-

Smagstests, hvor grundsmage skulle gættes og der skulle laves en dressing med alle
grundsmage?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad

-

Lave en madplan med beregning af ca. pris?
o I meget høj grad
o I høj grad
o Hverken høj eller lav grad
o I lav grad
o I meget lav grad

Forhold dig til følgende udsagn (sæt X):
Fit, food and fun lab…
Enig

Uenig

Ved ikke

… har haft for få mødegange
… har haft for mange mødegange
… har haft et passende antal mødegange
… har været sjovt
… har haft en god og hyggelig stemning
… har været lærerigt
… har givet mig større lyst til at lave mad
… har givet mig større tro på, at jeg kan lave sund mad
… har inspireret mig til at spise flere grøntsager
… har inspireret mig til at spise mere fisk
… har lært mig at lave sunde snacks, jeg ikke kendte i forvejen
… har givet mig lyst til en anden gang at mødes med nye
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mennesker for at lave mad og spise sammen i et lignende
forløb
… har givet mig lyst til på egen hånd at mødes med nye
mennesker for at lave mad og spise sammen, fx i en madklub

Evt. kommentarer til forløbet:
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