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1 Baggrund 

Skejby erhvervsområde har i løbet af få år samlet ca. 25.000 vidensmedarbejdere og studerende på et rela-
tivt lille geografisk område.  Som uddannelsesinstitution med beliggenhed midt i dette område giver det 
unikke muligheder for at arbejde sammen med praksis om sundhedsfremme og forebyggelse.  
 
Formålet med pilotprojektet var tilbage i efteråret 2012, at afdække om uddannelserne på VIA University 
College, Campus Aarhus N kunne håndtere de logistiske udfordringer i, at invitere medarbejdere fra om-
kringliggende virksomheder til deltagelse i sundhedstilbud varetaget af de studerende, samt om medarbej-
derne havde lyst til at deltage i disse sundhedstilbud. 
Det stod klart efter pilotprojektperioden i efteråret 2012, at det er muligt for uddannelserne at håndtere 
den logistiske opgave i samarbejdet, og at medarbejdernes har lyst til at deltage i de sundhedsfremmende 
tilbud på Campus Aarhus N. 
 
Centralt i arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladsen i Skejbyområdet står den nu etablerede er-
hvervsforening Business Park Skejby. Denne forening arbejder ud fra en netværksbaseret tilgang bl.a. med 
trivsel på- og mellem virksomhederne, og samtidig skabe muligheder for netværksdannelser på tværs af 
virksomhederne i Skejby erhvervsområde. En stor del af arbejdet med trivsel er baseret på sundhedstilbud 
til medarbejderne. Ideen er, at virksomhederne i området tager initiativ til at etablere egne sundhedstilbud 
for egne- og eksterne medarbejdere i området hvorved mangfoldigheden øges, ligesom kommunikation og 
netværksdannelse mellem medarbejderne på tværs af virksomhederne etableres. Det er dette arbejde der 
sigter mod Skejby som ”verdens sundeste erhvervsområde”. 
 
Med Campus Aarhus N og dens sundhedsfaglige uddannelser centralt placeret i området, er det oplagt at 
fortsætte arbejdet ind i dette netværk. Uddannelserne på Campus Aarhus N kan med deres know how in-
denfor sundhedsfremme, volumen i forhold til studerende der kan deltage i arbejdet, og kompetencer in-
denfor forsknings- og udviklingsarbejde bidrage til arbejdet i netværket, med helt centrale ressourcer frem 
mod målsætningen om Skejby som ”verdens sundeste erhvervsområde”. Samtidig vil deltagelse i det sund-
hedsfremmende arbejde i netværket give uddannelserne unikke muligheder for at inddrage praksis i de 
studerendes curriculære og ekstracurriculære aktiviteter. Projektet søsættes nu imidlertid halvårligt med 
afvigende tilbud forår og efterår.  
 
I foråret 2014 så de tilbudte aktiviteter således ud:  

 
- Styrketræning - begyndere       
- Styrketræning – Avanceret    
- Løb – begynder       
- Løb – Let øvede        
- Livsstilskursus 
- Sportsernæring 

 
- Løbestilsanalyse (Indgår ikke i indeværende evaluering) 
- Motiverende Samtale (Indgår ikke i indeværende evaluering) 
- Individuelt rygestopforløb (Udbudt, men ikke afviklet) 
 

Indeværende evaluering vil tage udgangspunkt i afviklingen af ovenstående tilbud og have det overordnede 
fokus, at evaluere VIA University Colleges studerendes udbytte ved deltagelse som instruktø-
rer/undervisere.  
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1.1 Evalueringens formål  

Formålet med evalueringen er derfor, at undersøge de studerendes udbytte ved deltagelse i projektet. Det 
vil sige hvorvidt de studerende kan omsætte teori til praksis, dygtiggøre sig som instruktø-
rer/undervisere, hvorvidt de opnår kendskab til praksis (i området sundhedsfremme/forebyggelse), samt i 
hvor høj grad deltagelse i projektet bidrager til, at de studerende opnår kendskab til og får erfaringer med 
professionsrelateret arbejde indenfor nye jobområder. 
 
Der kan af datamaterialet udledes tendenser, som bidrager til at efterleve 
evalueringens formål og kan anvendes i en fremadrettet udvikling/implementering af tilbud i Projekt Skejby 
– Trivsel i Verdensklasse. 
 

1.2 Spørgeskemaundersøgelse 

Efter afslutningen af forårets sundhedstilbud, udfyldte respondenterne et elektronisk spørgeskema. Spør-
geskemaundersøgelsen undersøger de studerendes oplevelser ved deltagelse i projektet. Det var her rele-
vant at undersøge deres oplevelse af rekrutteringsprocessen, den praktiske afvikling af sundhedstilbuddet, 
den studerendes egen indsats, forberedelse og udbytte, samt deres oplevelse af afvikling af forløbet, samt 
generelle aspekter.  
 
Spørgeskemaerne er behandlet i spørgeskemasystemet, SurveyXact. Ikke alle figurer summer 
til 100 %, hvilket hænger sammen med sammenlægningen af de enkelte spørgeskemaer for 
de forskellige tilbud, der gør, at spørgsmålene bliver betragtet som multiple choice 
variabler.  
 
Enkelte spørgsmål krydstabuleres hvor det skønnes nødvendigt.  
 
Enkelte spørgsmål indeholder muligheder for prosatekst svar og inddrages i evalueringen i det omfang det 
skønnes relevant og understregende for spørgsmålene.  
 

1.3 Læsevejledning 

Evalueringen består af en opsummering af de vigtigste konklusioner for de studerende og afsluttes med 
overvejelser til fremtidig udbud af sundhedstilbud i Projekt Skejby – Trivsel i Verdensklasse.  
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2 Baggrundsvariable 

Svarprocenten er: 89% 
79% af respondenterne er kvinder og 21% er mænd.  
54% repræsenterer Fysioterapeutuddannelsen og 46% repræsenterer Ernærings- og Sundhedsuddannel-
sen. 
 
Følgende vil være en redegørelse for respondenternes svar i undersøgelsen. Der følger forklaringer til tabel-
lerne, nogle præsenteres samlet idet de relateres til samme tema.  

3 Evaluering af de forskellige parametre 
 

3.1 Rekruttering 

 
Af ovenstående udledes følgende: 62% af respondenterne mener, at informationerne omkring projektet i 
høj grad eller i meget høj grad var fyldestgørende i forhold til deres beslutning om at deltage. 38% svarer i 
nogen grad eller i mindre grad.  
 

3.2 Praktisk afvikling 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

9. Hvilke af følgende mødetidspunkter for træning/undervisning er optimale for dig? 

 
 
 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 95% af respondenterne tilkendegiver, at antallet af uger tilbuddet 
strakte sig over var tilpas.  Antallet af ugentlige træningsgange/kursusgange vurderes tilpas af alle respon-
denterne. Varigheden af den enkelte trænings-/undervisningsgang var tilpas, ifølge 90% af respondenterne.  
De mest optimale mødetidspunkter vurderes af respondenterne til at være, i prioriteret rækkefølge, kl. 15-
17 (52%), kl. 07-08 (38%) og kl. 08-09 (19%).  
 

 

3.3 Egen indsats og incitament for deltagelse 

 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 86% af respondenterne mener, at deres eget engagement i forlø-
bet i høj grad eller i meget høj grad har været tilfredsstillende. 
 
Flere respondenter begrunder deres incitament for deltagelsen med, at det var et relevant projekt med 
mulighed for at få erfaring; Erfaring med at instruere. Flere respondenter supplerer erfaring med det at få 
ny viden; For mig var det en oplagt mulighed for at lære noget og få erfaring; at få noget viden og erfaring 
på området.  En fremtrædende begrundelse for deltagelse relaterer sig til et ønske om at udvide egne 
kompetencer, ligesom et incitament for nogle respondenter er interesse i emnet og erfaringer til brug i 
fremtidigt erhverv. 
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3.4 Forberedelse  

 
 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 38% af respondenterne mener, at undervisningen forud forløbet i 
høj grad eller meget høj grad var fyldestgørende. 38% mener i nogen grad, og 19% mener i mindre grad.  
Ved krydsning med hvilket tilbud respondenterne har været instruktør/underviser på, ses følgende:  
Ved styrketræning, begynder tilkendegav 43% af respondenterne i høj- eller i nogen grad at undervisningen 
forud for forløbet var fyldestgørende. 43% af respondenterne svarede i mindre grad. Ved styrketræning, 
avanceret, svarede 100% af respondenterne i nogen grad.  
Ved løb, begynder svarede 100% at undervisningen forud for forløbet i høj grad var fyldestgørende. Ved 
løb, let øvede svarede 2/3 i meget høj- og høj grad og 1/3 svarede i nogen grad.   
Ved livsstilskursus svarede 50% i  nogen grad og 50% svarede i mindre grad. Ved sportsernæring svarer 50% 
i høj grad og 50% i nogen grad.  
 
I forhold til om undervisningen/introduktionen forud for forløbet var fyldestgørende, savnes der fra enkelte 
respondenter lidt mere teori forud for forløbet. Det oplevedes af en enkelt respondent, at deltagerne hav-
de et mere eller mindre fast program, var min rolle som instruktør ikke særlig stor, og da jeg ikke har stor 
erfaring med styrketræning, synes jeg sjældent jeg havde noget at byde ind med, medmindre deltagerne 
spurgte efter noget konkret. Foruden ovenstående stillede flere respondenter spørgsmålstegn ved overfør-
barheden af den erfaring de har fået ved at være instruktør/underviser: Hvis jeg skal møde et nyt hold, ved 
jeg ikke om jeg kan tage mine erfaringer med og bruge dem. Og (…) om det kan overføres til en ny gruppe, 
det ved jeg ikke.  
 
I forhold til hvorvidt respondenterne har haft tilstrækkelig indflydelse på at forme forløbet, svarer 86% af 
respondenterne, at de i høj grad eller meget høj grad har haft tilstrækkelig indflydelse på at forme forløbet. 
14% mener i mindre grad.  
 
57% af respondenterne mener, at de i høj grad eller i meget høj grad har fået tilstrækkeligt med støtte og 
faglig sparring fra underviserne undervejs i forløbet. 29% mener i nogen grad. 
Ved krydsning med hvilket tilbud respondenterne har været instruktør/underviser på, ses følgende: 
Ved styrketræning, begynder svarer 43% af respondenterne, at de i meget høj eller høj grad har fået til-
strækkelig med støtte og faglig sparring fra underviserne undervejs i forløbet, 29% svarer i nogen grad, 28% 
i mindre grad eller slet ikke. Ved styrketræning, avanceret svarer 67% af respondenterne, at de i nogen 
grad har fået tilstrækkelig med støtte og faglig sparring fra underviserne undervejs i forløbet, 33% svarer i 
mindre grad .  
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Ved løb, begynder svarer alle respondenter i meget høj grad og ved løb, let øvede svarer 33% meget høj 
grad. 67% svarer i nogen grad. Ved livsstilskursus og sportsernæring svarer alle respondenter i høj grad.  
 
 
Det kan ligeledes udledes, at 72% af respondenter mener, at forløbet i høj grad eller i meget høj grad har 
styrket dem i rollen som instruktører/undervisere. 24% svarer i nogen grad. Dette uddybes af responden-
terne på følgende vis.  
Ved krydsning med hvilket tilbud respondenterne har været instruktør/underviser på, ses følgende: 
Ved styrketræning, begynder svarer 71% af respondenterne at de i meget høj- og høj grad er blevet styrket 
i rollen som instruktør/underviser, 29% svarer i nogen grad. Ved styrketræning, avanceret svarer 2/3 i me-
get høj- og høj grad og 1/3 svarede i nogen grad. 
Ved løb, begynder svarer alle respondenter i meget høj- eller i høj grad og ved løb, let øvede svarede 33%  
høj grad, 33% svarer i nogen grad og 33% svarer ved ikke.   
Ved livsstilskursus og sportsernæring svarede 50% i høj grad og 50% svarede i nogen grad, at deltagelse i 
forløbet i nogen grad har styrket dem i rollen som instruktør/underviser.   
 
 
Flere respondenter udtaler at deltagelse i forløbet har optimeret deres kompetencer, at de har lært hvor-
dan man planlægger og udfører, og ligeledes har deltagelse i forløbet styrket dem i rollen som instruk-
tør/underviser: 
Forløbet har givet mulighed for at være meget ”på”, hvilket klart har styrket min rolle som underviser.  
Syntes bestemt det har styrket mine kvalifikationer som instruktør og underviser, da man blev udfordret på 
spørgsmål som man måske normalt ikke reflekterer over, og dermed selv fik en masse ny viden.  
Øvelse gør mester! Fedt at prøve det af!!  
Da jeg inden projektet aldrig havde været instruktør før, føler jeg at jeg i høj grad er blevet bedre til at være 
i rollen som instruktør. Mange ting er stadig svære, men sammenlignet med projektets start, syntes jeg, at 
jeg er blevet bedre til at tage rollen på mig.  
Al erfaring er super gavnlig for ens fremtidige virke!  

3.5 Litteratur 

 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 24% af respondenterne mener, at de enten i høj eller meget høj 
grad har læst mere op på relevant litteratur pga. deltagelse i projektet. 48 % mener i nogen grad.  
Respondenterne uddyber ovenstående med, at hvis deltagerne stillede spørgsmål der ikke umiddelbart 
kunne svares på, så blev der søgt og læst op på relevant litteratur. Desuden udtrykker nogle også, at der er 
blevet læst ekstra på den træningsform de ville instruere i, og at afholdelse af oplæg, krævede læsning af 
relevant litteratur.    
Et andet perspektiv er tiden, at der har været for meget skolearbejde til at der var tid til at læse op. En re-
spondent udtrykker det således:  
Der var desværre ikke ret meget tid til at læse op – det vi benyttede var derfor også noget vi tidligere havde 
arbejdet med. Men det ville have været en oplagt mulighed for, at læse op og arbejde med den relevante 
litteratur vi har på området.  
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3.6 Faglig styrkelse 

 
  
Af ovenstående tabel udledes følgende: 48 % af respondenterne mener, at forløbet har styrket dem fagligt i 
høj eller meget høj grad. 38% mener i nogen grad. 
Respondenterne uddyber dette med at deltagelse i projektet har: Styrket forståelsen for træningsfysiologi, 
og givet indsigt i ny viden i form af RM begrebet. Modsat uddybes også, at en respondent ikke er blevet 
fagligt klogere, men på praksisplan, og en anden respondent udtrykker et ønske om mere introduktion til 
teorien bag styrketræning.   

3.7 Indsigt i nye jobmuligheder 

 
Af ovenstående tabel udledes følgende: I forhold til at forløbet har givet dig indsigt i nye jobmuligheder, 
svarer 15% af respondenterne i mindre grad eller slet ikke. 19% mener i høj grad og 57% mener i nogen 
grad. Respondenterne uddyber ovenstående med udsagn som; Jeg håber på bedre muligheder, men jeg 
tror det ikke, og (…) det har helt sikkert åbnet mine øjne for en stor gruppe mennesker, som jeg også kunne 
se mig selv arbejde med senere hen (…).  

3.8 Kendskab til praksis 

 
 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 67 % af respondenterne mener, at det enten i høj eller meget høj 
grad har styrket deres kendskab til praksis. 
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Respondenterne uddyber dette med at de har fået øget deres bevidsthed omkring det at arbejde med 
mennesker, og at det er fedt at stå i en rolle, hvor man har ansvaret og bliver set som sundhedsprofessio-
nel.  

3.9 Evne til at omsætte teori til praksis 

 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 67 % af respondenterne mener, at deres deltagelse i projektet i høj 
eller meget høj grad har øget deres evne til at omsætte teori til praksis. 
Respondenterne uddyber ovenstående med at deltagelse gav mulighed for at vise de ting og udnytte den 
erfaring som de besidder, og videregive den til deres udøvere. 

3.10 Sparring med underviser 

 
 
Af ovenstående tabel udledes følgende: 48 % af respondenterne mener i høj eller meget høj grad, at spar-
ring med underviserne undervejs har været udbytterig. 38 % mener i nogen grad og 14 % i mindre grad. 
Respondenterne uddyber ovenstående med udtalelser der peger i forskellige retninger. Blandt andet kan 
udledes, at sparringen har været udbytterig, men at det ville have været godt hvis det lå lidt tidligere i for-
løbet. Der er ønsker om at underviserne oftere ”stikker hovedet ind” og forhører sig om forløbet. Der måtte 
også gerne have været mere sparring undervejs. Modsat evaluerer respondenterne også, at sparringen 
med underviser har været det mest udbytterige ved deltagelse i projektet, og at det at få direkte respons er 
rigtig vigtigt.  
 

4 Generelt 
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Af ovenstående tabel udledes følgende: 86% af respondenter vil i høj grad eller i meget høj grad anbefale 
deres medstuderende at bliver undervisere/instruktører i Projekt Skejby – Verdens Sundeste Erhvervsom-
råde. 14% svarer i nogen grad.  
 

4.1.1 I hvilke sammenhænge har deltagelse i projektet udfordret dig? 
Respondenternes svar til i hvilke sammenhænge deltagelse i projektet har udfordret dem, kan inddeles i tre 
kategorier; personlige, faglige og praktiske aspekter. Flere respondenter begrunder de personlige aspekter 
med udfordringer i underviserrollen, at turde rette dem som laver øvelsen forkert, og at skulle vejlede indi-
viduelt, og holde foredrag for en større forsamling. 
De faglige aspekter uddybes med, at det var en udfordring at skulle være kreativ i træningen, at der opstod 
noget uventet i undervisningen og at man var nødt til at kunne improvisere. Det at formidle til en gruppe og 
sikre det rigtige niveau, at kunne omsætte viden til praksis, samt deltagernes forskellige motivationer ople-
vedes ligeledes som fagligt udfordrende. 
De praktiske aspekter relaterer sig til det at kunne tænke ud af boksen, når rammerne ikke fungerede som 
planlagt, samt at respondenterne har været tidsmæssigt udfordret.   
 

4.1.2 Hvordan har det at lære gennem deltagelse i projektet været forskellig fra det at lære ved traditio-
nel undervisning? 

Respondenternes svar til, hvordan det at lære gennem deltagelse i projektet har været forskelligt fra det at 
lære ved traditionel undervisning relaterer sig til teori-praksis dimensionen, og illustreres med følgende 
udsagn:  
Praksis for mig er altid langt bedre end selve teorien. 
Det er en helt anden måde at lære på, når viden skal omsættes - der bliver man først klar over, om man 
egentlig har forstået det faglige, som man er blevet undervist i. 
Det er rart at bruge det, vi har lært i praksis. Det giver en dybere forståelse, og teorien hænger bedre ved 
efterfølgende. 
Jeg lærer bedst teorien, når jeg selv har brugt det på andre. Så har været vildt godt! 
Det har været fedt at bruge teori i praksis - man lærer bedre af sine fejl og mangler. 
Godt! Det er mere seriøst når det ikke er medstuderende man øver på. 
 
En enkelt respondent stiller dog spørgsmålstegn ved om der er opnået læring: Kan godt lide at det bliver 
gjort i praksis, men om jeg har lært noget ved jeg ikke. Er bare blevet mere tryg ved underviserrollen.  
 

4.1.3 Hvad har været godt ved at deltage i forløbet? 
Flere respondenter betoner, at mødet med deltagerne har været godt ved at deltage i forløbet. Dette ek-
semplificeres blandt andet således; Flinke deltagere der arbejdede røven ud af bukserne. Det har været godt 
at kunne se en udvikling ved alle deltagere, samt glade deltagere der har været klar på hvad som helst.  
Respondenternes svar til hvad der har været godt ved at deltage i forløbet afføder også et erfaringsmæssigt 
aspekt: Erfaring og mulighed for at øve sig i formidling og vejledning. Masse erfaring og gode oplevelser i 
baggagen, som ruster én bedre til at varetage lignende opgaver. 
Et andet aspekt der pointeres er det sociale aspekt, som eksemplificeres i følgende udsagn: Sammenholdet 
til de andre undervisere i de andre klasser og udfordringen ved at undervise et hold med fremmede menne-
sker. Slutteligt fremhæves følgende: Alt har været godt, synes det har været fedt at være med og kunne 
godt have fortsat!  
  

4.1.4 Hvad har været mindre godt ved at deltage i forløbet? 
Til respondenternes svar til hvad der har været mindre godt ved at deltage i forløbet nævnes af flere re-
spondenter, at det krævede mere end tid en først antaget. Derudover nævnes nogle praktiske foranstalt-
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ninger, eksempelvis at respondenterne ikke følte sig ordentlig rustet til opgaven, at informationer omkring 
forløbet var for dårligt og at der var sammenfald med eksaminer. Problematikken omkring deltagernes 
manglende fremmøde, og at enkelte hold var meget små, nævnes også.  
Et andet vigtigt aspekt er følgende: Jeg kunne godt have ønsket noget mere information omkring teorierne 
bag. Nogle gange gjorde vi ting baseret på, hvad vi selv troede var rigtigt i stedet for at trække på den in-
formation vi havde fået. Jeg ville også gerne have haft lidt mere hjælp til, hvordan og hvornår vi skulle lave 
progression i vores program. 
 

4.1.5 Har du forslag til forbedringer? 
Nedenstående er udledt af respondenternes forslag til forbedringer i Projekt Skejby –Trivsel i Verdensklas-
se:   
 
3 instruktører på løb er for lidt, 4 bør være et minimum, således der kan være 2 og 2 pr. gang.  
Papir/sprit i træningslokalet mangler desperat.  
Mulighed for at komme ind til redskaberne.  
Mangel på informationer i starten – yderligere 2 timers undervisning ville være godt.  
Mere tilstedeværelse af undervisere. 
Mere undervisning i styrketræningen inden opstart, så man som uerfaren har mere viden at trække på. 
Overvej om træningen skal starte kl. 16.15 i stedet. Både for deltagerne mht. arbejde, men også for os, da 
det passer dårligt, hvis vi har undervisning til kl. 16.  
Længere tid til forløbet, større sparring de forskellige tilbud i mellem (fx Livsstilskursus og Sportsernæring).  

5 Opsamling på evaluering af studerende   

Respondenterne har generelt været tilfreds med den praktiske afvikling, og af evalueringen kan udledes, 
hvilke mødetidspunkter der er optimale for de studerende.  
 
Hovedparten af respondenterne mener, at de har udvist tilfredsstillende engagement under projektet og at 
det primære incitament for deltagelse i projekt er erfaringsdannelse. 
  
Undervisningen forud for projektet vurderes forskelligt af respondenterne og der efterlyses, især på styrke-
træning og livsstilskursus, bedre/mere undervisning forud for forløbet. Størstedelen mener, at de har haft 
tilstrækkelig indflydelse på at forme forløbet, ligesom over halvdelen mener de har fået tilstrækkelig med 
støtte og sparring fra underviserne og at det har styrket dem i rollen som instruktør. 
 
Halvdelen af respondenterne svarer, at de i nogen grad har læst mere op på pensum, ligesom næsten halv-
delen mener, at deltagelsen har styrket dem fagligt.  
 
Deltagelse i projektet har ikke skabt nævneværdig indsigt i nye jobmuligheder, omvendt tilkendegiver stør-
stedelen af respondenter at de har opnået større kendskab til praksis. Evnen til at omsætte teori til praksis 
er forbedret for de fleste og der ses overvejende enighed i, at anbefale medstuderende at deltage i projek-
tet.    
 
Afslutningsvis bidrager respondenterne med ideer til forbedring af Projekt Skejby – Trivsel i Verdensklasse.  
 


