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Forord 
 

Sundhedsfremme er interessant, fordi det drejer sig om, hvordan vi lever livet på den 

bedste måde med os selv og hinanden, og sundhedsfremme har derfor mange 

interessenter: Samfundet, fordi det er billigst og mest produktivt at have sunde borgere. 

Arbejdsgiverne, fordi usunde medarbejdere har større sygefravær. Medierne, fordi det 

giver større seertal og læserskare. Politikerne, fordi det er en arena for at kunne diskutere 

grundlæggende værdier og holdninger. Skoler og uddannelsessteder, fordi elever og 

studerende dermed lærer mest. Samtidig er mange mennesker interesseret i at leve et 

langt liv med et godt helbred. 

 

I dette projekt, som er et speciale på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, har jeg 

valgt en lille del ud af dette store komplekse område. Interessen for emnet i dette projekt 

er båret af, at jeg både er sundhedsprofessionel og samfundsborger, men også forælder til 

skolebørn.  

 

Vejen Kommune har et sundhedsfremmeprojekt, Sundhedsaktiv Skole, som involverer 

samtlige folkeskoler i kommunen. Projektet drejer sig om at opnå en højere grad af 

formalisering af arbejdet med sundhedsfremme blandt børnene. Men da sundhedsfremme 

handler om, hvordan vi lever livet bedst, vil skolen i højere eller mindre grad støde ind i 

forskellige familiers normer, værdier, holdninger, rutiner, vaner og traditioner. Så 

spørgsmålet er, hvor tæt på familiens liv, skolen kan gå i det sundhedsfremmende 

arbejde. Det har jeg spurgt en gruppe af forældre om. 

  

Jeg takker min vejleder, Rita Agdal, for god og brugbar vejledning, Helle Skovbakke, min 

medstuderende og kamerakvinde, Marianne Krøtel og Ester Aagaard for kommaer og 

korrektur, og sidst men ikke mindst informanterne, der stillede sig selv og deres tid til 

rådighed. 

 

 

Charlotte Aagaard Nielsen 

Askov, August 2009 
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Sundhedsfremme blandt skoleelever – 
skolens eller familiens ansvar? 
Fokusgruppeinterviews med forældre. 

 

 

Indledning 
Dette speciale har udspring i en aktuel debat om, hvorvidt ansvaret for sundheden er et 

individuelt anliggende eller en samfundsopgave. Ugebrevet Mandag Morgen har i 

samarbejde med Trygfonden lavet en større undersøgelse af, hvad borgerne mener om 

dette spørgsmål. Med udgangspunkt i konklusionerne fra denne undersøgelse og den 

franske historiker og filosof Michel Foucaults syn på magt og magtudøvelse, har jeg valgt 

Vejen Kommunes projekt, Sundhedsaktiv Skole, som platform for min undersøgelse. 

 

Specialet er opbygget således, at det afspejler den måde, jeg har arbejdet på. Det kan 

derfor læses som en kronologi over de overvejelser om valg og fravalg, jeg har gjort i 

forhold til metode, videnskabsteoretisk tilgang og litteratur.  

 

Først gennemgår jeg baggrunden for min undersøgelse. Det handler om den aktuelle 

debat, samt en kort teoretisk gennemgang af forholdet mellem frihed og styring. Dernæst 

følger en kort introduktion til arenaen for min undersøgelse, nemlig Vejen Kommunes 

aktuelle sundhedsfremmeprojekt. 

 

Som anført i problemformuleringen, spørger jeg forældre i Vejen Kommune om, hvor tæt 

på familiens liv, de vil acceptere, at skolen går i de sundhedsfremmende tiltag. De næste 

afsnit er derfor en gennemgang af den metodiske tilgang, og det indeholder både 

teoretiske og praktiske overvejelser om fokusgruppeinterviews.  

 

Det analytiske greb om empirien foregår i tre etaper. Første etape er en bearbejdelse af 

empirien, som skaber grundlaget for den senere egentlige analyse. Anden etape er en 

præsentation af empirien på baggrund af ovenstående bearbejdelse. Empirien bliver 

præsenteret gennem to centrale paradokser, som bliver gennemgående for resten af 
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specialet. Tredje og sidste etape er en analyse, hvor jeg inddrager teoretiske begreber fra 

den danske historiker og mediciner, Signild Vallgårda, og den engelske sociolog ,Nikolas 

Rose. Det er via denne analyse, at jeg giver et bud på et muligt styringsrum. 

 

I diskussionen stiller jeg spørgsmålet om styringsmulighederne også er paradoksale, når 

nu analysen fremstår sådan. Derudover sætter jeg min undersøgelse ind i et større 

perspektiv, og holder den op imod den undersøgelse, som Mandag Morgen har lavet 

sammen med Trygfonden. I den forbindelse diskuteres ligeledes kort empowerment som 

styringsmulighed. 

 

Konklusionen indeholder en kort opsummering af analyse og diskussion. Derudover giver 

jeg kort et bud på et udviklingsperspektiv. 
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Baggrund 
Ugebrevet Mandag Morgen lavede i samarbejde med Trygfonden i november 2007 en 

undersøgelse om fremtidens forebyggelse, som påviser en uventet bred opbakning til tiltag 

og indgreb i forhold til sundhed og forebyggelse1. De skriver, at undersøgelsen påviser et 

overraskende stort mulighedsrum for politikere og praktikere med intentioner om at påvirke 

folkesundheden i en positiv retning. Ønskerne om mere offentlig indgriben overfor 

uhensigtsmæssig sundhedsadfærd går, ifølge undersøgelsen, på tværs af køn, alder, 

uddannelsesniveau og partipolitiske skel.   

 

Undersøgelsen har skabt en del offentlig debat, og forskningschef i Trygfonden, Anders 

Hede, har efterfølgende fået plads i både trykte og elektroniske medier med sit budskab 

om det mulighedsrum, som politikerne tilsyneladende har.2 Undersøgelsens budskab 

bakkes op i den offentlige debat fra både eksperter og forældre 3,4 

 

Bente Klarlund Pedersen, formand for Det Nationale Råd for Folkesundhed, påpeger bl.a. 

to ting i en kronik5: 

 

• at vi må gøre op med forestillingen om, at vi som samfund kan oplyse os til øget 

sundhed.  

• at mange borgere er indstillet på at ændre vaner, men ikke magter at gøre det selv. 

 

Det kunne se ud som om, der er ved at ske en ændring i, hvor meget vi som borgere vil 

tillade, at det offentlige skal gribe ind. 

 

Anders Hede og Bente Klarlund Pedersen møder dog modstand blandt politikere6 og 

andre aktører7,8, som bekender sig til liberalistiske grundideer. Derfor næres debatten af 

                                                
1 Mandag Morgen (Juni 2008) 
2 For eksempel: DR P1, 31.12.08. ”Krause på Tværs”. 
3 Samvirke (August 2008): ”Forældre er delle-blinde” og ”Hun er da i hvert fald ikke undervægtig!”  
4 Danmarks Radio: ”Ha´det godt” november 2008, hvor familier med overvægtige børn modtager råd og vejledning fra 
det offentlige. 
5 Bente Klarlund Pedersen (2008) Kronik i Politiken 22. april 2008.  
6 Simon Emil Ammitzbøll og Dennis Nørmark (2009), kronik i Politiken d. 31. januar. Her opponerer de mod staten 
som ”Big Mother”. 
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en modstand mod mere offentlig styring. Tendensen til et øget ønske om strammere 

styring fra det offentlige kommer til at stå i modsætning til de i samfundet herskende ideer 

om frie og selvstændige individer, der ikke behøver offentlig styring af adfærd og 

præferencer i livet. 

 

Et andet eksempel på modstand mod mere offentlig styring af sundhedsadfærd kan man 

finde hos den norske socialmediciner, Per Fugelli. Han mener, at de offentlige 

myndigheders forsøg på at styre befolkningen vil ske på bekostning af den mangfoldighed, 

som livet også byder på. Ifølge Fugelli fører den øgede styring ikke kun til øget sundhed, 

men også til stigmatisering og åndelig fattigdom, og han opponerer imod det snævre 

sundhedsbegreb, som han mener, tegner sundhedspolitikken. Han skriver i sit essay, ”0-

visjonen”: 

 

”Null-toleransen vil gjøre samfunnet rent, eliminere sosial og mental 

forurensning. 0-visjonen vil gøre livet rent, fjerne flekker, feil og 

farer. Den springer ut av en forestilling om at hvis vi bare investerer 

nok oljemilliarder og nok hjerneceller, kan vi bestyre naturen, 

designe livet, programmere samfunnet – så hvorfor skal vi godta 

risiko, ulykker, smerte, lidelse, aldring, død?”9 

 

Karakteren af modstand mod mere offentlig styring er derfor præget af forskellige former 

for opfattelser af frihed. Spektret af frihedsopfattelser er stort, og som vi kan se i det 

ovenstående, så kan det handle om både politisk overbevisning eller en mere moralsk 

tilgang, som Fugelli repræsenterer. Men fælles for dem er, at de ser begrænsning af frihed 

som en konsekvens af øget styring. 

 

Skismaet mellem mere offentlig styring af befolkningen på den ene side og de enkelte 

individers ret til frihed på den anden side, er klassisk. Konflikten eksisterer ikke kun i 
                                                                                                                                                            
7 Anders Hede, forskningchef i Trygfonden , blev d. 31. december 2008 interviewet i radioprogrammet ”Krause på 
Tværs” på DR´s P1. Her opponerede Ole Birk Olesen (Netavisen 180 grader) imod den øgede styring af borgerne i 
samfundet, som Anders Hede argumenterer for. Netavisen 180 grader har en blog, hvor der er ivrige 
meningstilkendegivelser på emnet om staten som ”Big Mother”. 
8 Martin Aagerup (2009), direktør i CEPOS, debatindlæg i Politiken 25. april: ”Skandaløs rapport om folkesundhed”. 
Her kritiserer han Forebyggelseskommisionens rapport fra april 2009.  
9 Per Fugelli (2003),  s.24. 
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forbindelse med sundhedsfremme, men generelt i forbindelse med, hvor stor indflydelse 

offentlige myndigheder skal have på vore liv som borgere. Frihed og styring bliver ofte set 

som modsætninger, fordi man kan anskue dem som omvendt proportionale; Hvis den ene 

opprioriteres, vil den anden skrumpe. 

 

Men man kan også vælge at se på forholdet mellem frihed og styring som to sider af 

samme sag. Michel Foucault præsenterer et syn på magt og magtudøvelse, som har 

vundet indpas i store dele af den tænkning, der er omkring styring af befolkninger i 

forbindelse med sundhedsfremme. 

  

At offentlige myndigheder styrer en befolkning er ikke noget nyt fænomen. Det har 

eksisteret i århundreder10, og Foucault har i sit omfattende forfatterskab beskæftiget sig 

indgående med den historiske udvikling af den magt, som bliver udøvet i det moderne 

samfund. 

 

Dag Heede skriver i sin introduktion til Foucault om magtbegrebet hos Foucault: 

 

”Magten fremstår hos Foucault som et ontologisk, samfundsmæssigt 

grundvilkår, at leve i et samfund er simpelthen ensbetydende med, at 

handling styrer andre handlinger; et samfund uden magtrelationer er 

en abstraktion. Magten er aldrig udvendig i forhold til 

samfundsmæssigheden, den er ikke en overbygning eller et 

supplement man evt. kan drømme om at befri sig fra; 

magtrelationerne er dybt rodfæstede i den sociale nexus og dens 

institutioner.”11 

 

Det relationelle er betonet i ovenstående citat, og ifølge Foucault er alle relationer 

gennemsyret af magt, hvad enten det er på makroniveau eller på mikroniveau. Magten er 

ikke kun et anliggende mellem myndigheder og borgere, men også mellem borgere 

indbyrdes, og den er dybt internaliseret i borgerne selv. 

 
                                                
10 Michel Foucault (1991) 
11 Dag Heede (2004), s. 43. 
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Signild Vallgårda har, med udgangspunkt i Foucaults forståelse af magt, lavet en 

omfattende analyse af sundhedspolitik i Sverige og Danmark fra 1930´erne til i dag.12 Hun 

gennemgår minutiøst tiltag, dokumenter og kampagner, og hun skriver i sin konklusion:  

 

”Styringsambitionerne voksede således mod slutningen af 1900-

tallet, samtidig med at individets selvbestemmelse fremhævedes 

mere. Mere statslig indblanding og retledning blev tilsyneladende set 

som en forudsætning for større frihed.” 13 

 

Vallgårda konkluderer således, at der har været tiltagende statslig styring op igennem 

1900-tallet, samt at frihed og styring er tæt forbundne enheder. Hun antyder således, at 

forholdet mellem frihed og styring ikke er et spørgsmål om et enten – eller, men om et 

både – og. 

 

Med udgangspunkt i Vallgårdas konklusion og Foucaults syn på magt og magtudøvelse, er 

det interessant at undersøge det mulighedsrum, som undersøgelsen fra Mandag Morgen 

og Trygfonden viser, der er for styring i retning af en forbedret folkesundhed. Med den 

udbredte modstand, som tilsyneladende findes mod mere offentlig styring, må der være 

grænser for, hvor tæt på borgernes liv de offentlige myndigheder kan gå. 

	  

Arenaen for min undersøgelse 
I januar 2007 overtog kommunerne i Danmark opgaven omkring det sundhedsfremmende 

arbejde fra de tidligere amter. Det har medført mange forskellige tiltag, som ofte går tæt på 

borgernes hverdag. Hvis man sammenholder denne pligt, som kommunerne har fået, med 

det mulighedsrum, som Mandag Morgen beskriver i sin undersøgelse, ser det ud til, at 

kommunerne har mulighed for at påvirke sundheden i de danske familier i væsentlig grad. 

Jeg vil derfor i dette projekt undersøge, hvor tæt på familiens liv og hverdag kommunen 

kan gå. 

 

                                                
12 Signild Vallgårda, (2003 a). 
13 Signild Vallgårda (2003 a), s. 270.  
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I Vejen Kommune forløber der et 3-årigt projekt på samtlige folkeskoler, som hedder 

Sundhedsaktiv Skole14. Formålet er implementering af en organisation, som kan arbejde 

konkret med den formelle forpligtelse, som skolerne har på sundhedsområdet.15 Hver 

skole opretter et sundhedsråd, som beslutter hvilke tiltag, de vil sætte i værk på den 

enkelte skole. 

 

Overordnet handler Sundhedsaktiv Skole om det organisatoriske, men flere skoler er i fuld 

gang med at implementere konkrete tiltag af meget forskellig art. Hvis man sammenholder 

projektets idé med det mulighedsrum, som jeg skitserede ovenfor, så har skolen vide 

beføjelser.  

 

Men hvor går grænsen? 

 

Må skolen blande sig i, hvordan eleverne må gå klædt, hvad de skal have i madpakken, 

om forældrene må køre barnet i skole i bil, om man må spise kage til 

klassearrangementer, om forældrene skal have fælles holdning til de store børns 

alkoholforbrug, om trivsel i klassen også er forældrenes anliggende, osv. …..? Det leder 

mig frem til følgende spørgsmål: 

 

Problemformulering 
Hvor tæt på familiernes hverdag vil forældrene acceptere, at skolerne i Vejen Kommune 

går i det sundhedsfremmende arbejde? 

  

Projektets	  formål	  
Tydeliggørelsen af grænsen og forståelsen for, hvor indgribende man som skole kan 

være, er et vigtigt redskab, når man som skole eller kommune fremover skal planlægge 

sundhedsfremmende tiltag. Jeg ser nærværende projekt som et bidrag til denne 

tydeliggørelse og forståelse.   

                                                
14 Vejen Kommune: Projektbeskrivelse ( 2006) 
15 Undervisningsministeriet: Faghæfte 21 
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Metode 
Vidensproduktion	  
Min problemformulering lægger op til at anvende kvalitativ metode til at generere data. Jeg 

vil derfor indledningsvis redegøre for den forståelse af vidensproduktion, som præger den 

måde, jeg overvejer og inddrager litteratur, teorier og metoder, samt den konkrete 

tilrettelæggelse af min empiriske undersøgelse. Her tænker jeg på rekruttering af 

informanter, informationsmateriale til informanter og andre berørte parter, fysiske rammer 

omkring interviews, tilrettelæggelse og udførelse af interviews. 

 
Jeg er inspireret af det vidensbegreb som antropolog, Kirsten Hastrup, præsenterer. Hun 

er optaget af at definere et vidensbegreb, som ikke kun baserer sig på sagen, men også 

på sagsforholdet.16 Hun mener, at al viden i sin grundform er opstået i relationer, og derfor 

kan vi ikke som forskere gøre os fri af den sammenhæng, vi producerer viden i. 

 

”Man kan sige, at der er tale om en ironi i videnskaben i form af 

et misforhold mellem det, vi gør, og det, det betyder. Vi søger en 

objektviden om verden, men må samtidig deltage i den.”17 

 

Idéhistoriker Lars-Henrik Schmidt understøtter det vidensbegreb, som Kirsten Hastrup 

præsenterer. Han skriver i en lang refleksion over viden og videnskab18, at alle 

videnskabsfolk kan betegnes som humanister, når man begynder at reflektere over eget 

ståsted og er kritisk over for sine egne metoder og resultater. Men man kan ikke tale om 

en enhedsvidenskab for alle videnskaber, for de enkelte videnskaber benytter forskellige 

tilgange til det, de vil undersøge. 

 

I følge Kirsten Hastrup, bliver vi derfor nødt til at gøre vores ståsted klart, inden vi træffer 

et valg om, hvad vi vil producere viden omkring og på hvilke præmisser. Hun siger: ”Den 

                                                
16 Kirsten Hastrup (2004), s. 9 
17 Kirsten Hastrup (2004), s. 13. 
18 Lars-Henrik Schmidt (1991), s. 48. 
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slags viden, man får, afhænger således i høj grad af hvordan man får den.”19 Vi kan 

således ikke gøre den viden, vi producerer, fri af den kontekst, den er produceret i. 

 

Viden kan derfor ikke stå alene, men den bliver altid til i en kontekst, i relationer mellem 

mennesker. Viden betragtes, ifølge Kirsten Hastrup, derfor også forskelligt af forskellige 

forskere. Konsekvensen af dette må være, at den viden, der produceres, afhænger af, 

hvordan den produceres samt hvad, der vægtes som viden af betydning. 

 

Hvis man er tilhænger af det vidensbegreb, som Kirsten Hastrup og Lars-Henrik Schmidt 

præsenterer, indebærer det, at man som forsker, er nødt til at gøre sig sit eget ståsted 

klart, inden man træder ind i sit undersøgelsesfelt.  

 

Mit	  eget	  ståsted	  
Jeg vælger at eksplicitere mit eget ståsted igennem to spørgsmål, som jeg finder relevante 

i forhold til dette projekt: 

- Hvad forstår jeg ved sundhedsfremme? 

- Hvorfor opstår spørgsmålet i min problemformulering? 

  

Hvad er sundhedsfremme? 

Sundhedsfremme er et ombejlet og diskuteret begreb, som ikke har nogen klar offentlig 

definition.20 Eksperter på området diskuterer således indbyrdes, hvad begrebet 

sundhedsfremme betegner, og oftest bliver sundhedsfremme set i sammenhæng med 

forebyggelse. Eksperternes opfattelse af de to begreber spænder lige fra at se dem som 

adskilte og modsætningsfyldte21, over at se det ene som et overbegreb, der indeholder det 

andet22 til at anskue det som meningsløst overhovedet at skille dem ad i praksis23. 

 

                                                
19 Kirsten Hastrup (2004), s. 13. 
20 Signild Vallgårda (2005), s. 20. 
21 F.eks. Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen (2000). 
22 Lars Iversen (2002). 
23 Bjarne Bruun Jensen (2005). 
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Min egen forståelse af begrebet udspringer af Ottawa Chartrets meget brede definition af 

sundhedsfremme. For mig giver det ikke mening at skille forebyggelse og 

sundhedsfremme ad. Det giver heller ikke mening at se begreberne som hinandens 

modsætninger, hvis man anskuer dem i det perspektiv for magt og magtudøvelse, som 

Foucault præsenterer, og som nærværende projekt er baseret på. Hvis man som borger 

eller myndighed arbejder på at forebygge sygdom, lidelse og smerte, vil det ofte tillige 

have en sundhedsfremmende effekt. Samtidig vil målet med sundhedsfremme være, at 

man som borger eller myndighed arbejder på at øge sundheden, og en af effekterne vil 

være nedsættelse af risiko for sygdom, lidelse og smerte.  

 

Mit syn på sundhedsfremme som begreb omfatter således også forebyggelse, og Lars 

Iversen skriver i en antologi om folkesundhedsvidenskab: 

  

”Sundhedsfremme kan defineres som en proces, der har til formål at 

gøre personer individuelt og kollektivt i stand til at udøve kontrol 

over forhold, der betyder noget for deres sundhed, og derigennem at 

forbedre deres sundhed.”24 

 

Det er således en definition, der lægger vægt på personers og gruppers evner og mulighed 

for at handle, så det harmonerer med en overordnet forståelse af, hvad der er sundt.  

 

Ifølge Vallgårda, så fungerer denne form for definition af sundhedsfremme, fordi der ikke er 

uenighed om målet, nemlig sundhed25. Jeg anser målet sundhed, som et flydende og 

foranderligt begreb, som ikke lader sig definere fast, men som ændrer sig konstant under 

indflydelse af den til enhver tid tilgængelige viden og forskning. Jeg anser ligeledes 

politiske og økonomiske prioriteringer og forhold som faktorer, der har indflydelse på, 

hvordan man ser på målet, sundhed. 

 

Hvorfor opstår spørgsmålet? 

Spørgsmålet i problemformuleringen er vokset ud af to omstændigheder: 

 
                                                
24 Lars Iversen (2002), s. 281  
25 Signild Vallgårda (2005), s. 29. 
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For det første mener jeg, at det er et meget aktuelt spørgsmål, som man kan se i 

indledningen til dette projekt. Der foregår en løbende debat på sundhedsfremmeområdet, 

det har politisk fokus både statsligt og lokalt, fordi kommunerne har overtaget forpligtelsen 

til det sundhedsfremmende arbejde. Det er således et område, som ikke bare vokser i 

størrelse, men som også skifter karakter. 

 

For det andet er jeg selv forælder, og har igennem mine børns opvækst og liv i institution 

og skole mødt både tiltag og vilje til at arbejde med sundhedsfremme. Men jeg har også 

mødt det modsatte: uvidenhed og uvilje blandt personalet til at deltage i det 

sundhedsfremmende arbejde. Det har ført mig til refleksion over, hvor meget jeg som 

forælder og sundhedsprofessionel, skal underlægge mig og acceptere i forhold til, hvad 

der foregår i børnenes hverdag. Hvilken indflydelse har jeg reelt mulighed for at få på det? 

 

Mit eget ståsted er således præget af både sundhedsfaglige og teoretiske overvejelser, 

men også af personlige erfaringer. Jeg træder ind i dette projekt som en nysgerrig 

sundhedsprofessionel, men samtidig også som en uafklaret forælder. Min 

problemformulering er et spørgsmål, som jeg i udgangspunktet ikke kan svare klart på, 

hverken som sundhedsprofessionel eller forælder. 

 

Datagenereringsmetode	  
Problemformuleringen for dette projekt lægger op til at anvende en kvalitativ metode. Jeg 

vælger at lave fokusgruppeinterviews, fordi grænsen for, hvor langt skolen kan gå, er en 

problemstilling, der bliver reflekteret, defineret og konstrueret i et socialt rum. Det er ikke et 

spørgsmål, man som almindelig forælder til et skolebarn nødvendigvis har en klar og 

eksplicit holdning til. Derfor vil det være svært for den enkelte informant at svare dybt og 

reflekteret på eventuelle konkrete spørgsmål i et almindeligt interview eller et 

gruppeinterview. Fokusgruppeinterviews er netop kendetegnet ved, at data produceres 

primært via gruppeinteraktion omkring et emne. Data produceres ikke primært via 

interaktion mellem interviewer og informant som ved et almindeligt interview, men primært 

mellem informanterne indbyrdes. 26 

                                                
26 Bente Halkier (2008), s. 12-15. 
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Desuden bliver de enkelte familiers normer for, hvordan de bør vælge og agere udfordret, 

når skolen trænger sig på i familiens hverdag med nogle (måske) andre bud på, hvordan 

man bør vælge og agere. Normer er noget, der skabes i en social kontekst, og derfor giver 

det mening at lade de forskellige familiers normer for sundhedsadfærd krydse hinanden. På 

den måde vil dannelsen af det, der skaber betydning for den enkelte familie, blive 

tydeliggjort, når det konfronteres med andre familiers normer. Det er i mødet mellem de 

forskellige betydninger, som familierne tillægger skolens sundhedsfremmende arbejde, jeg 

vil genere data. 

  

Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt er farvet af den socialkonstruktivistiske tilgang, 

hvilket er afspejlet i den måde, jeg vælger at generere data på. Jeg vil, med dette 

udgangspunkt, blive en del af datagenereringen i såvel den måde, jeg tilrettelægger 

undersøgelsen på, som i den konkrete interviewsituation.27 

 

Sociologen Margaretha Järvinen skriver bl.a. om interaktionens betydning for de data, der 

genereres i et interview: 

 

”Interviewpersonens selv er ifølge den symbolske interaktionisme 

ikke en privat, individuel enhed, som intervieweren skal udvinde 

viden fra. Et interview er ikke en ”tapning” af interviewpersonens 

subjektive erfaring og mening, men et socialt møde, hvor erfaring 

bliver fortolket og mening skabt.” 28 

 

Med udgangspunkt i det syn på forholdet mellem interviewer og informant, som Järvinen 

præsenterer ovenfor, kræver det, at jeg tænker min egen rolle ind i selve 

interviewsituationen.  

                                                
27 Judith Green og Nicki Thorogood (2007), kap. 1. 
28 Margaretha Järvinen (2005), s. 29-30. 
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Positionering	  

Positionering har betydning for den måde, jeg kontakter de potentielle informanter på og 

for den måde, jeg udformer interviewguide på. Desuden har det betydning for den tilgang, 

jeg har til spørgsmålene i den konkrete interviewsituation. 

 

Jeg går ind i dette projekt som en snart højt uddannet sundhedsprofessionel. Det vil sige, 

at jeg, i informanternes øjne, må have et kvalificeret bud på, hvordan man fremmer 

sundhed. Da jeg ikke ønsker, at dosere rigtige meninger og holdninger om sundhed og 

sundhedsfremme, er det vigtigt at klargøre for informanterne, at min holdning ikke er 

interessant. Det skal være tydeligt for informanterne, at jeg ikke selv er i stand til svare 

fyldestgørende på problemformuleringen. Det er derfor, jeg undersøger det.  

 

Derudover er det vigtigt at tydeliggøre, at jeg ikke kommer fra skolen eller kommunen, og 

at jeg ikke er en del af skolens sundhedsfremmeaktiviteter eller projektet Sundhedsaktiv 

Skole. Interviewene indgår ikke som en del af en evaluering, eller bliver anvendt til andet 

end mit speciale. Jeg er en studerende, der er interesseret i at undersøge forældrenes 

meninger, holdninger og erfaringer omkring grænsen for skolens indgriben. 

 

Jeg tilstræber derfor i tilgangen til informanterne at positionere mig tæt på dem. Med 

tilgang mener jeg både i det skrevne materiale, jeg udleverer til dem, i min interviewguide 

samt i min måde at spørge og igangsætte dem på under selve interviewet. 

 

Projektet er anmeldt til Datatilsynet, men de svarede tilbage, at mit projekt ikke er 

anmeldelsespligtigt. 

 

I nærværende tekst anvender jeg fremover betegnelsen ”informant” om deltagerne i 

interviewet. Når jeg skriver ”forældre”, er det forældre generelt og ikke kun deltagerne i 

interviewene.  
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Rekruttering	  af	  fokusgrupper	  
 

Overvejelser over rekruttering af informanter til fokusgrupper 

Rekruttering af informanterne kræver mange overvejelser, fordi det kan være afgørende 

for hvilke data, der bliver produceret i interviewet. 

 

Ifølge cand. scient. pol. Bente Halkier kan man vælge mellem to muligheder, når man skal 

rekruttere informanter til fokusgrupper29. Enten ringer man rundt til ukendte, potentielle 

deltagere, eller også går man gennem sit ydre sociale netværks netværk. Det sidste er 

det, man betegner ”snowball-sampling.”  

 

Hvis jeg vælger den første løsning, hvor man ringer til ukendte potentielle deltagere, vil det 

i min undersøgelse betyde, at jeg kunne kontakte de forskellige skolers ledere, for på den 

måde at få dem til at bane vejen for mig til en kontakt i en klasse eller til en konkret familie. 

Jeg vil også kunne kontakte et tilfældigt klasserådsmedlem på de klassetrin på den skole, 

som jeg ønsker kontakt med, og få dem til at udpege forældre, som kunne være potentielle 

informanter.  

 

En anden mulighed er at tage kontakt til lederen af Vejen Kommunes projekt, 

Sundhedsaktiv Skole. Hun er i tæt forbindelse med samtlige ressourcelærere i projektet på 

alle skoler i kommunen. Ad den vej, ville der givetvis være nogle personer, der kunne 

være interesserede i at deltage i mit projekt. 

  

Der er to grundlæggende problemer forbundet med denne måde at rekruttere informanter 

på.  

 

For det første vil det være vanskeligere for mig at tydeliggøre og fastholde min ønskede 

positionering, som jeg har redegjort for i det ovenstående. Hvis jeg kontakter tilfældigt 

udvalgte informanter gennem enten skolens leder, klasselærere eller 

klasserådsrepræsentanter, vil jeg lettere komme til at fremstå som en del af skolen og 

derved få svært ved at opretholde den ønskede position tæt på forældrene. Jeg vil få det 

                                                
29 Bente Halkier (2008), s. 31. 
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samme problem, hvis jeg kontakter forældre gennem skolens repræsentant i 

Sundhedsaktiv Skole. Jeg ville i så fald løbe den risiko at blive opfattet som én med de 

”rigtige” meninger om sundhed. Jeg ønsker netop at holde min tilgang til informanterne 

meget åben i spørgsmålet om, hvad man kan mene om sundhed og sundhedsfremme, og 

den vil ligeledes blive belastet, hvis jeg rekrutterer informanter gennem Sundhedsaktiv 

Skole. 

 

For det andet ønsker jeg kontakt med forældre, som har en eller anden grad af modstand 

over for de sundhedsfremmende tiltag, som bliver foretaget i skoleregi. Det gør jeg fordi, 

det er min opfattelse, at det er gennem den kategori af informanter, at grænsen for, hvor 

langt skolen kan gå, bliver tydeligere. Jeg er således ikke interesseret i informanter, som 

er enige i alt det, som skolen gør, for så vil grænsen ikke blive belyst. Hvis jeg vælger at 

rekruttere gennem skolens egen organisation eller gennem Sundhedsaktiv Skoles 

organisation, vil de muligvis være tilbøjelige til at udvælge nogle personer, som 

understøtter det, som skolen eller Sundhedsaktiv Skole ønsker at fremme, eller også vil 

potentielle informanter med modstand være tilbøjelige til at takke nej til deltagelse, hvis de 

bliver spurgt af skolen, hvis tiltag de er skeptiske overfor. 

 

Der ligger ligeledes en potentiel risiko for, at skolen eller ressourcelærerne vil pege på 

nogle forældre, som i forvejen er aktive i skolens offentlige liv, som blander sig i debatten, 

eller som tager førerskab i forskellige sammenhænge på skolen. Det vil typisk være 

ressourcestærke forældre, og det er samtidig dem, som har overskud til at omsætte de 

sundhedsfremmende forskrifter til praksis. Vi ved fra statistikken, at det er dem, som er 

kortest uddannede og er mest pressede socialt og økonomisk, der har de største 

sundhedsproblemer, og som har sværest ved at efterleve Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger30.  

 

Valget for måden at rekruttere på, falder derfor på det, som Bente Halkier også foreslår: 

gennem mit netværks netværk. 

 

                                                
30 Statens Institut for Folkesundhed (2007). 
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Ifølge Bente Halkier, er der to grundlæggende valg, man skal foretage, inden man 

etablerer grupperne.31 

 

• Skal grupperne være segmenterede eller sammensatte? 

• Skal grupperne bestå af folk, som kender hinanden eller ikke kender hinanden? 

 

Som udgangspunkt ønsker jeg, at grupperne skal bestå af både mænd og kvinder, at de 

skal have børn på forskellige klassetrin, og at forældre fra både land og by skal være 

repræsenteret. Grupperne skal være segmenterede på den måde, at jeg vil foretrække 

kortuddannede eller uuddannede forældre, fordi jeg formoder, at det er der, jeg vil kunne 

finde den største modstand mod tiltag fra skolens side. Folkesundhedsrapporten fra 2007 

viser at sundhedsadfærd, livsstilsbetingede sygdomme og brug af sundhedsvæsenet 

hænger nøje sammen med uddannelsesniveau32, og derfor øjner jeg her en mulighed for 

at rekruttere folk, som jeg formoder også er dem, der er mest skeptiske i forbindelse med 

de tiltag, som skolen gør i forhold til deres børn. Jeg gør det klart for de personer, som 

fungerer som nøglepersoner i rekrutteringen, at jeg ønsker at få fat i personer, som gør 

modstand overfor skolens tiltag. 

 

I følge Bente Halkier er der flere fordele ved, at folk kender hinanden, hvis man gerne vil 

belyse noget, som konstrueres i en social interaktion. Derfor tilstræber jeg, at 

informanterne i den enkelte gruppe skal have børn på samme skole og gerne kende 

hinanden. 

 

Rekruttering tager tid, og derfor skal den måde, jeg har rekrutteret på, ses i lyset af at mit 

projekt løber over en begrænset tid. Det har højeste prioritet overhovedet at få nogle 

forældre til at sige ja til at være informanter.33  

 

Efter jeg har fået kontakt med den første person (nøglepersonen) i grupperne, har jeg 

sendt et kort brev, hvor jeg forklarer overordnet, hvad projektet går ud på, hvad det kræver 

                                                
31 Bente Halkier (2008), s. 28-30  
32 Statens Institut for Folkesundhed (2007) 
33 Se bilag 1: Rekruttering af fokusgrupper 
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at deltage, og om jeg må kontakte dem.34 Nøglepersonerne skal derefter finde nogle 

personer, som de spørger, om jeg må tage kontakt med henblik på at deltage i en gruppe. 

 

Bente Halkier skriver, at man nedsætter fraværsprocenten, hvis informanterne har en eller 

anden form for relation til den person, som jeg vælger ud som nøgleperson i 

fokusgruppen.35 

 

Jeg har kontaktet de pågældende skoleledere pr. telefon for at informere om, at jeg er i 

færd med at rekruttere forældre til en fokusgruppe. I den forbindelse har jeg sendt 

skolelederen et brev, hvor jeg kort forklarer, hvad mit projekt drejer sig om.36  

 

Resultatet af rekrutteringen 

Alle informanter er kvinder37, og fordelingen på klassetrin er 0.- 8. klasse. Der er to grupper 

med 5 informanter og to grupper med 4 informanter. Skolerne er vidt forskellige: to skoler 

ligger i en mindre by, med børn fra 0. – 6. klasse, to skoler med børn fra 0. – 9. klasse, 

hvoraf den ene ligger i en lidt større by med et stort opland, og den anden i en stor by.38  

 

Interviewguide	  
Bente Halkier skriver, at man skal gøre sig klart, hvor høj grad af involvering fra 

interviewerens side man ønsker i sit fokusgruppeinterview. Dette får indflydelse på, 

hvordan man konkret udformer interviewguiden og strukturerer interviewet.39 Der har været 

tre elementer, som jeg har fokuseret på i mit arbejde med interviewguide og struktur: 

- Informanterne skal være mere interesserede i at høre og reagere på, hvad de andre 

siger, end hvad jeg siger. Det vil sige en så lav involvering fra interviewerens side 

som muligt.  

- For at få så høj grad af dynamik som muligt i interviewet, skal alle informanter 

deltage aktivt, da grupperne er forholdsvis små. Jeg er ikke kun interesseret i deres 

udsagn som enkeltpersoner, men også deres diskussion af de enkelte emner. 
                                                
34 Se bilag 2: Brev til informanter 
35 Bente Halkier (2008), s. 33. 
36 Se bilag 3: Brev til skoleleder 
37 Dette diskuterer jeg kort senere. 
38 Se bilag 4: Oversigt over fokusgrupper 
39 Bente Halkier (2008), s. 38. 
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- Der skal være mulighed for, at diskutere sundhedsfremme ud fra en bred forståelse 

af sundhed uden, at det er mig som interviewer, der styrer, hvad der skal tales om. 

 

Ifølge Bente Halkier viser litteraturen tre forskellige modeller for fokusgruppeinterviews, en 

løs model, en stramt struktureret model samt en tragtmodel, hvor man starter løst og 

slutter stramt.40 Jeg har valgt at bruge primært den løse model, fordi den egner sig bedst til 

at få informanterne til at diskutere indbyrdes. 

 

Mit udgangspunkt for arbejdet med interviewguiden er den guide, som blev anvendt i 

undersøgelsen fra Mandag Morgen og Trygfonden.41 Den har præg af et stramt 

struktureret interview, og derfor har den primært fungeret som inspiration til forløbet af et 

fokusgruppeinterview. Derudover har jeg anvendt den som inspiration til 

igangsætningsspørgsmål. 

 

Bente Halkier henviser til Erminia Colluci for ideer til øvelser42 for at aktivere 

informanterne. Strukturen og indholdet af min interviewguide er blevet til gennem et langt 

arbejde med ideer baseret på de eksempler, som Erminia Colluci beskriver i sin artikel. 

 

En af mine medstuderende har været med som hjælper ved alle interviews, og hun har 

videofilmet hele seancen hver gang. Hun har ellers ikke deltaget i interviewet. 

 

Jeg har lavet et pilotinterview med forældre fra mine egne børns skole for at afprøve 

guiden, blive fortrolig med rollen som moderator, samt for at afklare om videofilm var 

tilstrækkeligt til at kunne lave transkriberede interviews. Jeg kender informanterne i 

pilotinterviewet, og det betyder, at jeg ikke kan bruge det direkte som en del af min empiri, 

men udelukkende som en værdifuld tilretning af min interviewguide.43 

 

                                                
40 Bente Halkier (2008), s. 38-42. 
41 Guiden ligger tilgængeligt på nettet og kan downloades på 
http://mm.dk/rapporter/Fremtidens_forebyggelse_spoergeguide_fokusgrupper.pdf 
42 Erminia Colluci (2007) 
43 Efter pilotinterviewet ændrede jeg lidt på øvelse 2 og 3, ellers handlede det mest om en øvelse i rollen som 
moderator. 
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Guiden er på denne baggrund overordnet kommet til at se således ud:44 

 

• Velkomst, præsentation og introduktion 

• Øvelse 1: En brainstorm på: ”Hvad kommer I til at tænke på, når jeg siger 

sundhedsfremme?” Informanterne skriver ord og sætninger på sedler, som hænges 

op. Efterfølges af en uddybning, kommentering og debat. 

• Øvelse 2: 19 udsagn er hængt op på væggen. Informanterne skal alle tage stilling til 

alle udsagn og markere med en grøn, rød, eller gul brik. Grøn for enig, rød for 

uenig, gul for delvist enig / uenig. Efterfølges af en uddybning, kommentering og 

debat. 

• Øvelse 3: informanterne får udleveret 8 kort med et spørgsmål på hver. Svaret på 

spørgsmålene er enten ”familie” eller ”skole”, og informanterne skal placere deres 

kort på væggen enten under det ene eller det andet svar eller i ”grænselandet” 

mellem dem. Efterfølges af en uddybning, kommentering og debat. 

• Outroduktion 

 

Interviewenes	  forløb	  
Alle 4 interviews er foregået på den skole, hvor de pågældende informanters børn går. 

Stedet har derfor været kendt for informanterne. Jeg har tilstræbt i alle interviews at give 

den samme introduktion til hele interviewet, men også til de enkelte øvelser. Interviewene 

er dog forløbet vidt forskelligt, hvilket jeg tilskriver den lave grad af involvering fra min side. 

Jeg har kun deltaget, når jeg har sat øvelser i gang eller stoppet dem, hvis der har været 

et dødt punkt i diskussionen eller hvis diskussionen ikke umiddelbart har drejet sig om det, 

jeg gerne vil have belyst. 

 

De enkelte interviews er forløbet således: 

 

Interview 1: 

Gruppen i interview 1 består af fem personer. De kender alle hinanden og nogle har børn i 

de samme klasser. Lysten til at diskutere er stor og jeg involverer mig kun i ringe grad i 

                                                
44 Se interviewguiden i fuld længde i bilag 5: Interviewguide 
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interviewet. De vælger for det meste selv ud, hvad de ønsker at tale om. De er meget 

optaget af at diskutere konkrete situationer, regler og politikker, som har med skole 1 at 

gøre. Mad er i høj grad et gennemgående tema i dette interview, og flere af informanterne 

er optaget af, hvad man skal gøre ved de forældre, der ikke magter at tage vare på deres 

børns sundhed. De udfordrer ind imellem hinandens synspunkter, men forsøger for det 

meste at være enige med hinanden. De er for det meste optaget af at fortælle, hvad de 

selv mener og stiller kun meget få spørgsmål til hinanden. De fleste af informanterne 

fortæller en del om, hvordan det er hjemme hos dem selv. 

 

Interview 2: 

Samspillet mellem informanterne i interview 2 udfolder sig markant anderledes end i 

interview 1. Interview 2 foregår i en lidt anden kontekst, da skole 2 har arbejdet i længere 

tid med Sundhedsaktiv Skole end de andre skoler. Samtidig er én af informanterne, Mette, 

medlem af skolens bestyrelse samt medlem af skolens sundhedsråd. Gruppen består af 

fem informanter. 

 

Interview 2 er præget af stor tillid og åbenhed over for hinanden. Informanterne fortæller 

ofte noget om, hvordan det er hjemme hos dem selv, om de svære og komplekse 

overvejelser de synes, de skal gøre sig omkring deres børn og børnenes sundhed. Deres 

selvpræsentationer minder på mange måder om hinanden, hvor de forsøger at fremstille 

sig selv som vidende, bevidste og kontrollerede samtidig med, at man ikke skal være 

fanatisk. De bøjer derved i meget høj grad deres selvpræsentationer ind mod hinanden, 

netop for ikke at fremstå som anderledes, fanatiske eller énsporede. Den åbenhed, de 

udviser for hinanden, gør at interviewet i lange passager har karakter af en hyggelig 

samtale mellem veninder, og jeg involverer mig kun yderst begrænset. Stemningen er god, 

og informanterne griner meget sammen.  

 

Interview 3: 

Interview tre adskiller sig fra de to foregående interviews ved, at informanterne indbyrdes 

ikke kender hinanden særlig godt. Der er fire informanter i gruppen og to af informanterne 

kender hinanden lidt. Det betyder, at de to i flere situationer kommer til at stå som en 

enhed, som de to andre informanter har svært ved at bryde. Interviewet bærer præg af at 
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informanterne ikke helt ved, hvor de har hinanden, og derfor er deres selvpræsentationer 

lidt utydelige. Informanterne er optaget af at tale om, hvad eventuelle eksperter siger og 

formidlingen af den videnskabelige viden, der er til rådighed for almindelige mennesker. 

De fortæller kun sparsomt noget fra deres egne familier, og de forsøger ikke at afprøve 

forskellige facetter af deres selvpræsentationer i forhold til hinanden, ligesom de yderst 

sjældent udfordrer hinandens positioner. Interviewet er derfor præget af forsigtighed, og 

jeg involverer mig lidt mere og er i højere grad i gangsætter af diskussionen end i de 

øvrige tre interviews. 

 
Interview 4: 

Gruppen i interview 4 består af fire informanter. De kender hinanden mere eller mindre 

godt indbyrdes. Interviewet er præget af en voldsom lyst til at debattere, til at prøve sine 

meninger af og derfor til at sætte noget i spil. Der bliver talt meget direkte til hinanden, og 

informanterne stiller mange spørgsmål til hinandens selvpræsentationer. Stemningen er 

god og intens, og jeg involverer mig kun i meget lille udstrækning. Der bliver lyttet meget 

til, hvad de andre siger, og responderet på det, og på trods af den direkte tone og den 

voldsomme debat, så er den også præget af humor og der bliver grinet en del.  

 

Informanterne er tilsyneladende trygge ved hinanden, og der bliver fortalt en del om, 

hvordan det er hjemme hos dem selv. Interviewet bærer præg af at én af informanterne, 

Margit, er lærer på en anden skole i kommunen og samtidig medlem af skolebestyrelse og 

sundhedsråd. Det er på dette punkt at interview 4 adskiller sig fra de andre interviews, 

fordi det giver en anden dimension i debatten at have en lærer med.45 

 

Transkribering	  
Alle fire fokusgruppe- interviews er transkriberet fra den videofilm, som blev optaget under 

selve interviewet. Jeg har valgt at transkribere i en grov form, således at jeg har udeladt 

fyldeord som ”øh”, ”Hmm” eller lignende. Ligeledes har jeg udeladt når et ord eller en del 

af en sætning bliver gentaget mange gange, og jeg har valgt at skrive rigsdanske ord i 

stedet for ord præget af dialekt. Følgende tegn er anvendt i transkriptionen46: 

                                                
45 Forhandlingen ”lærerrollen versus forældrerollen” i bilag 7 bliver omtalt senere. 
46 Bente Halkier (2008), s. 72. 
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[   ] : snak i munden på hinanden eller afbrydelse. 

(   ) : utydelig tale eller uklart hvem, der taler 

…….: pauser 

(….): udeladelse af meningsforstyrrende ord eller tekst  

[hej]: et ord som jeg har tilføjet for at et tekstuddrag giver mening. 

 

Jeg har valgt at undlade beskrivelser af gestikulationer, tonefald, blikke, fakter eller andre 

bevægelser, med mindre det vil virke meningsforstyrrende ikke at have dem med. Fokus i 

transkriberingen er faldet på det talte ord, og ikke hele den non-verbale del af 

kommunikationen i interviewene. Det er ikke fordi, jeg finder det irrelevant, men i forhold til 

tidsrammen for nærværende projekt, ville det medføre et for omfattende materiale. 

 

Det første analytiske greb 
Perspektivet for min analyse er det mulighedsrum for styring, der er blandt informanterne, 

og jeg skrev indledningsvis, at tilgangen til projektet er præget af socialkonstruktivisme. 

Det betyder, at samspillet med empirien styrer, hvad analysen frembringer. I denne måde 

at generere data på, er jeg en del af processen igennem mine valg, fravalg, tilgang og 

positionering. Det vil fortsat være det, der præger det livtag, jeg tager med empirien.  

 

En sådan tilgang bliver skitseret af sociologerne Margaretha Järvinen og Nanna Mik-

Meyer, hvor de skelner mellem forskellige former for fænomenologi og konstruktivistisk 

interaktionisme.47 De beskæftiger sig med, hvad der sker, når man ikke længere betragter 

det undersøgte objekt som noget stabilt, men som noget, der ændrer sig undervejs i 

processen. I forbindelse med at tilskrive mening siger de: 

 

”Mening er således proces snarere end stabilitet. Og mening er et socialt 

fænomen situeret i en specifik kulturel kontekst (symbolsk orden) snarere 

end et individuelt fænomen forankret i et afgrænset subjekt.” 48 

  

                                                
47 Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (2005), kap.5. 
48 Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (2005), s. 39. 
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I den konstruktivistisk-interaktionistiske tilgang opfattes mening ikke som noget iboende og 

stabilt, der ligger og venter på at blive hentet ud af interviewpersonerne. Der hælder man i 

højere grad til at se mening som noget, der opstår i et socialt samspil samt at det, som 

intervieweren beskriver som mening, er noget som intervieweren tilskriver mening.49 Det, 

som i sidste ende kommer til at stå som tekst i nærværende speciale, skal dermed ses 

som en konstruktion på baggrund af et samspil mellem informanter, interviewer, tid, sted 

og rum for interviewet samt den teoretiske ramme, der er valgt for dette projekt. 

 

Det er i det lys, jeg vælger at angribe min empiri. 

 

Det er primært fire transkriberede fokusgruppeinterviews, der udgør min empiri, men jeg 

anser også fotos, informanternes produkter (fra øvelse 1 og 2 i interviewet) samt mine 

egne notater og observationer som en del af min empiri. 

 

Som nævnt i indledningen, foregår arbejdet med empirien i 3 afdelinger: en bearbejdelse, 

en præsentation og en analyse. 

 

Bearbejdelse	  af	  empirien	  
Bente Halkier50 og Victoria Wibeck51 foreslår begge, at man bearbejder sin empiri ved 

både at kigge på det indholdsmæssige og interaktionen. Derfor indeholder min første 

bearbejdelse af empirien disse to elementer. Järvinen og Mik-Meyer siger, at man i en 

interaktionistisk analyse både undersøger hvad, der bliver talt om og hvordan, der bliver 

talt om tingene i interviewet.52 Dette er rettesnoren for min bearbejdelse af empirien. 

 

Hvad bliver der talt om? 

Steinar Kvale foreslår på baggrund af Amedeo Giorgi, at man kan anvende 

meningskondensering53 i sin bearbejdelse af kvalitative interviews. Giorgi har en 

fænomenologisk tilgang til meningskondensering, men Kvale skriver, at metoden ikke er 

                                                
49 Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (2005), s. 39. 
50 Bente Halkier (2008). 
51 Victoria Wibeck (2000), s. 87-112 
52 Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (2005), s. 39. 
53 Steinar Kvale (1997), s. 192-194. 
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begrænset til kun at blive anvendt i fænomenologiske analyser. Den kan også anvendes i 

andre former for kvalitative undersøgelser.54 

 

Metoden består af fem trin, hvor man gradvist kondenserer det, der bliver sagt for til sidst 

at ende med et deskriptivt udsagn. Jeg har forsøgt at meningskondensere efter denne 

metode i min bestræbelse på at svare på hvad, der bliver talt om i interviewene.  

 

For at få et første indtryk af, hvad der bliver talt om, har jeg, efter endt transkribering, 

bestræbt mig på at gennemlæse transkriptionerne med så åbent et sind, som det nu kan 

lade sig gøre. I den videre læsning af transkriptionerne har jeg forsøgt at definere det, som 

Kvale betegner som betydningsenheder. Det har dog været vanskeligt for mig at skille 

trinene i metoden fuldstændigt ad, da jeg hele tiden har været styret af perspektivet for min 

analyse55. Jeg har ikke kunnet læse det fordomsfrit, og derfor har mine betydningsenheder 

fra starten været præget af min problemformulering. Derfor er de temaer, jeg har besluttet 

mig for, farvet af dette.  

 

Min tilgang til at svare på hvad, der bliver talt om, er i løbet af læsningen af 

transkriptionerne kommet til at minde mere om det, som Bente Halkier kalder kodning og 

kategorisering.56 Hun skriver, at kategorisering kan være en blanding af empiri-drevet og 

teori-drevet. Derfor kan kategorierne konstrueres på en kombination af informanternes 

egne kategoriseringer og undersøgerens kategoriseringer.57  

  

Jeg har dog valgt at kalde kategorierne for temaer, og jeg har i hele denne proces med 

bearbejdning af empirien besluttet mig for 6 temaer: 

 

• Forældrenes ansvar 

• Os og dem, der skal have hjælp 

• Prioritering af skolens ressourcer 

                                                
54 Steinar Kvale (1997), s. 194. 
55 Faserne, hvor jeg har udført, transkriberet og bearbejdet transkriptionerne har lappet noget ind over hinanden i 
forløbet. Jeg kan derfor ikke sige mig fri for, at min bearbejdelse af de seneste interview ikke har været under 
indflydelse af de første interviews. 
56 Bente Halkier (2008), s. 72-76. 
57 Bente Halkier (2008), s. 75. 
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• Klare regler og politikker om sundhed i skoletiden 

• Mere motion 

• Ønske om dialog mellem skole og familie. 

 

Jeg vender senere tilbage til, hvad temaerne indeholder, når jeg præsenterer empirien. 

 

Hvordan bliver der talt om tingene? 

Informanternes indbyrdes samspil tillægger jeg stor betydning for, hvordan grænsen for 

indgriben fra skolens side bliver defineret.  

 

Den måde, jeg har valgt at generere data på, bærer præg af, at jeg har skrevet et 

manuskript til en forestilling, der hedder et fokusgruppeinterview. Jeg har fundet og til dels 

udvalgt skuespillere til at besætte rollerne, selvom de i min dramaturgi i høj grad selv 

definerer deres egne roller. Jeg har lavet iscenesættelsen i kraft af interviewets tre 

øvelser, som hver især udgør en akt af den to timer lange forestilling, og jeg har ligeledes 

inviteret et publikum til aftenens forestilling. Sådan kunne jeg blive ved med at sætte 

teatermetaforer på mit metodevalg. 58 

 

Erving Goffman byder netop på en begrebsverden, som blandt meget andet bygger på 

teatermetaforer, og både Bente Halkier og Järvinen og Mik-Meyer nævner Goffman som 

en mulig inspiration til en interaktionsanalyse.59 , 60 

 

Goffman mener ikke, at menneskelig samhandling er et skuespil, men han mener, at det 

er vanskeligt at se på hvilken måde, verden adskiller sig fra en scene.61 Formålet med 

optræden er for ”skuespilleren” tvedelt: Det handler om, at man ønsker at opretholde den 

mest fordelagtige selvpræsentation for at beskytte sig selv. Men samtidig vil man også 

beskytte publikum og hele den fælles forståelse af samspillets karakter mod 

                                                
58 Lidt kuriøst, bruger informanterne i interview 4 ordene ”show”, ”roller”, ”kulisser” og ”manuskript”  under 
præsentation og igangsættelse af interviewets øvelser. Denne gruppe af informanter fremstår derfor bevidste om den 
forestilling, der er i gang med at udspille sig på interviewaftenen.  
59 Bente Halkier (2008) s. 90-93. 
60 Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (2005), kap. 5 
61 Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen (2002), s. 88. 
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sammenbrud.62 Det sker ved, at man som deltager styrer det indtryk, man gerne vil give 

andre samtidig med, at man samarbejder som publikum ved at se bort fra fejltrin, 

selvmodsigelser og bommerter.63 

 

Det er gennem denne optik, jeg har kigget på samhandlingen i alle 4 interviews. Jeg har 

derefter udvalgt nogle passager på baggrund af to kriterier: 

 

- En af informanterne sætter sin egen selvpræsentation på spil. 

- Passagen bidrager til yderligere belysning af mulighedsrummet for styring. 

 

Valget er faldet på tre passager64, og jeg har givet dem følgende titler: 

• ”På kant med normerne” 

• ”Udfordring af autoritet” 

• ”Lærerolle versus forældrerolle” 

 

Paradokser	  i	  empirien	  
I mit arbejde med temaer og passager er jeg gentagne gange stødt på, at der konstant var 

et eller flere modsvar til det, som jeg syntes, jeg havde fundet et svar på. Derfor kom min 

første bearbejdning af empirien til at fremstå selvmodsigende og uden konsistens. Jeg 

vælger derfor at præsentere min empiri i form af de mest fremtrædende paradokser, som 

jeg ser i empirien. Fordelen ved dette er, at forskelle og uenigheder kommer til at fremstå 

tydeligere, og det giver mig samtidig mulighed for en nuanceret beskrivelse af grænsen for 

skolens indgriben i familiernes hverdag. De fremanalyserede paradokser, som jeg 

præsenterer i de nedenstående afsnit, vil derfor blive anvendt i en senere analyse. 

 

De fremanalyserede temaer65 og passager66 kan overordnet opdeles i to hovedgrupper, 

som i sig selv fremstår som et paradoks. I den ene gruppe mener informanterne, at det 

altovervejende er familien eller forældrene, der har ansvaret for børnenes sundhed. 
                                                
62 Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen (2002), s. 89. 
63 Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen (2006), s. 20. 
64 Se bilag 6, 7 og 8, hvor forhandlingerne kan læses i sin fulde længde. 
65 Forældrenes ansvar, Prioritering af skolens ressourcer, Os og dem, der skal have hjælp, Klare regler og politikker om 
sundhed i skoletiden, Ønske om dialog mellem skole og familie, Mere motion. 
66 ”Udfordring af autoritet”, ”På kant med normerne”, ”Lærerrolle versus forældrerolle”. 
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Overskriften for disse udsagn er ”Vi forældre bestemmer…”. I den anden gruppe giver 

informanterne på forskellig måde udtryk for, at skolen også har ret og pligt til samt 

mulighed for at have indflydelse på børnenes sundhed. Overskriften er her ”…..og det gør 

skolen også”. 

 

I præsentationen vælger jeg at gennemgå paradokserne i de to hovedgrupper. Jeg 

trækker dog temaet ”Os og dem, der skal have hjælp” samt forhandlingen ”På kant med 

normerne” ud af den første del af præsentationen, fordi de to elementer i sig selv 

indeholder et paradoks, som er interessant i denne sammenhæng. Derfor falder 

præsentationen af empirien i to dele. 

 

Præsentation af empiri, 1. del 
”Vi	  forældre	  bestemmer,….	  
 
Forældrenes ansvar 
Et fremherskende tema i de fire interviews drejer sig om, at informanterne er udbredt enige om, at børnenes sundhed og sundhedsadfærd helt 
ubetinget primært er forældrenes ansvar. Forståelsen af, at det er forældrenes ansvar, gennemsyrer stort set alle de emner, der bliver berørt i alle 
interviews. Som Gry siger om forældrerollen og ansvaret: Gry: Det er familien, der har bestemt at børnene skal sættes i verden. Det er ikke skolen. 
(Interview 3, s. 32)  Margit i interview 4 udtrykker det således: (…) Jeg vil egentligt gerne have, at mine børns lærere de er lærere. De skal ikke 
opdrage mine børn, det må være min rolle. (…) (Interview 4 s. 3) Derfor er det mit indtryk, at informanterne forstår familien som en tilnærmet lukket 
enhed, der helst ikke skal være under direkte indflydelse af noget udefra, uden at forældrene er med i spillet. 

 

Ligeledes viser resultatet af øvelse 367 i alle interviewene, at informanterne vælger at 

sætte stort set alle deres brikker under skiltet ”Familie” bortset fra spørgsmålet om 

mobning og til dels spørgsmålet om, hvad der må indtages af føde i skolen udover 

madpakken.68  
 

Det syn på familien har historisk set været gennemgående i en stor del af forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen på børneområdet. Signild 
Vallgårda og etnologen, Henriette Buus, omtaler netop dette med at ”bryde ind” i familiens sfære i forbindelse med indførelsen af 
sundhedsplejerskeordningen i Danmark i 193769, 70. Diskussionen omhandlede dengang som nu, hvor meget staten skulle påvirke det basale forhold 
mellem mor og barn, eller forældre og børn. For eksempel i forbindelse med indførelsen af sundhedsplejersker, handlede det primært om at nedsætte 
spædbørnsdødeligheden, og myndighederne skaffede sig adgang til familierne med den begrundelse, at det offentlige ville hjælpe med at beskytte mod 
infektionsfarer og ikke som kontrol af mødrenes håndtering af deres børn. Ifølge Vallgårda, handler det i vore dage nok i højere grad om, hvor meget 
hjælp man skal give for at beskytte familierne mod deres egen livsstil71. Opfattelsen af familien som en enhed med sin egen sfære, man skal bryde 

                                                
67 I øvelse 3 i interviewet får informanterne udleveret 8 kort med et spørgsmål på hver. Svaret på spørgsmålene er enten 
”familie” eller ”skole”, og informanterne skal placere deres kort på væggen enten under det ene eller det andet svar eller 
i grænselandet mellem dem.  
68 Se bilag 9: Fotos fra øvelse 3 i interviews. 
69 Signild Vallgårda (2002), s. 305-307 
70 Henriette Buus (2001), kap.3. 
71 Signild Vallgårda (2002), s. 309 
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igennem som udefrakommende myndighed, er derfor ikke noget nyt, og derfor er det heller ikke så bemærkelsesværdigt, at netop det tema er så 
fremherskende i empirien i min undersøgelse. 

 

Den udbredte enighed i min undersøgelse om forældrenes primære ansvar bliver især 

tydelig, når samtalen drejer sig om overvægt, alkohol, rygning og madpakken. 

Informanterne diskuterer for og imod faste slikdage, hvordan man introducerer sine store 

børn til alkohol, opfordring til at gå til idræt, hvordan man omgås børnenes ønsker om 

moderigtigt, men dyrt tøj samt madpakkens indhold. Det bliver i alle interviews diskuteret i 

hvor høj grad, man som forældre skal være striks og firkantet i sin måde at gribe 

sundhedsadfærd an på. I den forbindelse er der en udbredt enighed om, at man ikke skal 

være for fokuseret eller for striks, fordi det vil give bagslag på et senere tidspunkt. Stort set 

alle informanterne ser det som en forældreopgave at give deres børn en viden om, hvad 

der er sundt, og hvad der er usundt. 

 

Hvem, der bestemmer madpakkens indhold er på informanternes eget initiativ et 

dominerende emne i alle interviews, og madordning i skolen bliver diskuteret i alle 

interviews. Blandt informanterne er holdningen til dette overvejende negativ, fordi man 

som forældre synes, det er en opgave, man sagtens kan løfte selv. Der vil være en række 

individuelle hensyn, man ikke vil kunne tage i en sådan madordning, og det er 

informanterne interesseret i at bevare som deres domæne. De nævner allergier, under- og 

overvægt, kræsenhed, varierende behov for mængde. Brittas udsagn i interview 3 er 

typisk for denne holdning: 

 

Britta: Det er nok det der skolemad, det kører på lige nu. Det synes jeg simpelthen er 

noget værre biks. Fordi det er slet ikke deres problem, det er vores, som forældres 

problem, at børn har deres madpakke med, og den indeholder noget forsvarligt. Det har, 

det skal de slet ikke sætte deres fingre på, efter min mening. Sådan er det.(…) (Interview 3 

s. 4) 

 

Ligeledes er nogle af informanterne parat til åbent at tage ansvaret, hvis de vælger at 

putte godter i børnenes madpakke eller at tilbyde børnene søde sager, inden de skal i 

skole. 
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Der er en generel opfattelse af, at fritiden ikke er noget, skolen skal beskæftige sig med, 

og Birte udtrykker en typisk holdning kort og klart: Birte: Fritiden skal skolen ikke 

bestemme. (Interview 2 s. 26) 

 

Prioritering af skolens ressourcer 

Opfattelsen af, at ansvaret for børnenes sundhed ligger i familien, understøttes af temaet 

”Prioritering af skolens ressourcer”. Det tema kommer informanterne ind på i alle 

interviews. Det handler primært om faglige og økonomiske ressourcer, men også om 

tidsmæssige ressourcer. 

 

Flere informanter giver udtryk for, at de ønsker, at mere information og viden om 

sundhedsemner skal indgå i undervisningen eller på anden måde i skoleregi. Men det skal 

enten være fagpersoner (f.eks. sundhedsplejersken) eller personer, med en personlig 

erfaring (ulykke, sygdom eller kronisk lidelse) tæt inde på livet. I den forbindelse anser 

informanterne ikke lærerne som kvalificerede, og flere informanter sætter spørgsmålstegn 

ved læreren som sundhedsfaglig person.  

 

Nogle af informanterne sætter ligeledes spørgsmålstegn ved, om man overhovedet skal 

anvende ressourcer på at opkvalificere lærerne til at arbejde med elevernes sundhed. Der 

vil de pågældende informanter hellere have at lærerne opkvalificerer sig i forhold til deres 

”egentlige lærergerning”.  

 

Omkring det tidsmæssige forbrug af ressourcer er der ligeledes flere informanter, der 

diskuterer, hvor meget af lærerens tid, der skal anvendes til forskellige 

sundhedsfremmende tiltag. 

 

Således er der blandt informanterne en udbredt holdning om, at lærerne og skolen 

ressourcemæssigt ikke skal prioritere sundhedsarbejdet særligt højt.  

 

Udfordring af autoritet 

Passagen om ”Udfordring af autoritet” er en illustration af, hvordan en respekteret person, 

der sidder i en formel magtposition i forhold til de andre informanter, på trods af dette ikke 
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kan trænge igennem det, som er normen for en bestemt adfærd. Magtpositionen og de 

andres opfattelse af personen bliver derfor underordnet den norm for adfærd, der er 

herskende på et bestemt område. 

 

Mette er medlem af både skolebestyrelse og sundhedsråd. Hun kredser i sin 

selvpræsentation i interviewet meget om, at skolen har en birolle i styringen af børnenes 

sundhed. Hun mener, ligesom de andre informanter, at ansvaret for børnenes sundhed 

primært er forældrenes. Skolen skal ikke træde ind som formynder og overdommer i 

forhold til, hvad forældrene vælger for deres børn, blot fordi skolen har en sundhedspolitik.  

Den måde, hvorpå hun omtaler skolens politikker og særlig skolens forvaltning af 

politikkerne, falder meget godt i tråd med den fælles forståelse af situationen, som hersker 

blandt informanterne. 

  

Hun nyder tilsyneladende stor respekt blandt de andre informanter. Hun er velformuleret, 

empatisk, reflekterende, rolig og humoristisk. Der bliver tydeligvis lyttet til hende, når hun 

taler, fordi hun fremtræder meget velovervejet. På den måde dominerer hun store dele af 

interviewet. 

 

Der er dog et sted, hvor Mette træder ud af den fælles forståelse af situationen og forsøger 

at agere mere restriktiv, end hun hidtil har givet udtryk for. Hun har undervejs i interviewet 

forsøgt at forene forældrerollen og skolebestyrelsesrollen i sin selvpræsentation, men i 

passagen ender hun i en konflikt mellem de to roller. De andre informanter har svært ved 

at rumme Mettes rollekonflikt i den fælles forståelse af situationen. På videoen fra 

interviewet kan man se, at de bliver lidt urolige på deres stole, de vender sig først mod 

Mette og senere væk fra hende. 

 

Passagen tager sit udspring i det udsagn i øvelse 2 der hedder: ”Forældrene skal ikke 

drikke alkohol til klassearrangementer.” Mette tager ordet fra starten: 

 

Mette: Jeg tænkte lidt på den der med, om forældre skal drikke alkohol til 

klassearrangementer. Det tror jeg heller ikke, at jeg sådan har et helt afklaret forhold til, 

men jeg synes alligevel godt, at tanken strejfer mig lidt i forhold til det med at være en god 
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rollemodel, hvis man kan sige det på den måde. Og så kan jeg ikke helt blive enig med 

mig selv, om jeg tænker, det er et arrangement, hvor man behøver at have alkohol med i 

spil, altså, så der har jeg sat den gule på. (Interview 2 s. 16) 

 

Dette sætter en længere forhandling i gang, hvor de andre informanter kæmper hårdt for 

at bevare den fælles opfattelse af, at det skader ikke at drikke en enkelt øl til et 

arrangement, hvor de mener, det er passende at drikke øl. Det skal naturligvis ikke kamme 

over, men tanken om at forbyde øl til et klassearrangement falder langt fra de øvrige 

informanters opfattelse. Mette forsøger lidt senere igen med at sige:  

 

Mette: Men altså, jeg er ikke helt afklaret med det, vil jeg sige. Det er fordi, jeg tænker 

også, vi snakker også så meget om, at de unge mennesker de begynder også at drikke 

alkohol tidligere og tidligere, og skal forholde sig til det tidligere og tidligere, og der tror jeg 

måske også, at det er blevet så meget en dansk ting, eller hvad man nu vil kalde det, ikk´ 

os. At det skal være der. Og jeg tænker lidt; at børn og alkohol i min verden i hvert fald, det 

har ingen sammenhæng. Det er to meget forskellige ting.(…)… (Interview 2 s. 17)72 

 

Det, Mette siger, lyder i et sundhedsperspektiv rimeligt fornuftigt og rigtigt, men efter 

denne udtalelse bliver hun helt ignoreret af de andre informanter, og derfor falder hendes 

standpunkt til jorden. Det bliver til det, som Goffman vil betegne som et fejltrin.73 Samtidig 

udtrykker de andre informanter, at de på ingen måde er interesseret i at agere den form for 

rollemodel for børnene i skoleregi, som Mette lægger op til. Det må være op til de enkelte 

familier. 

 

-‐	  og	  det	  gør	  skolen	  også”	  
Det andet ben i paradokset ”Vi forældre bestemmer, og det gør skolen også”, handler om 

at informanterne også giver udtryk for at skolen må, skal og bør have en aktiv rolle i 

sundhedsarbejdet med børnene.  

 

Klare regler og politikker om sundhed i skoletiden 

                                                
72 Se hele forhandlingen i bilag 6: ”Udfordring af autoritet” 
73 Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen (2006) s. 80. 
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I alle fire interviews er der eksempler på, at informanterne ønsker tydelighed og 

konsekvens overfor det, skolen melder ud. Det drejer sig om områder som mad og drikke, 

påklædning, mobning og det at forlade skolen for at gå til købmanden. Med hensyn til 

spørgsmålet om påklædning ønsker en stor del af informanterne, at skolen er mere 

restriktiv i deres holdning til påklædning. En diskussion om skoleuniformer bliver f.eks. 

taget op i alle interviews. 

 

Informanternes ønske om mere tydelighed og konsekvens i politikker og regler relaterer 

sig samlet set til det, der foregår i skoletiden.  

 

Flere informanter giver udtryk for, at det er fint med sundhedspolitikker af forskellig art, og 

ingen giver udtryk for, at skolen ikke skal have en holdning til sundhedstemaer. Der 

hersker dog blandt en del af informanterne en undren over den signalforvirring, de synes, 

der ligger i, at man på den ene side har formulerede politikker eller direkte tiltag og på den 

anden side ikke fremstår fuldstændig konsekvente. 

 

Karen: Men de kan jo heller ikke forstå, børnene, at det er så striks inde i klassen, og så 

kommer de op på lærerværelset, tilfældigt, og så sidder de og spiser negerboller og store 

kager af bradepander og alt muligt. Det er jo lidt meget for dem, altså. (Interview 2 s. 15) 

 

Der er flere informanter, der ligeledes giver udtryk for at ville forsøge at efterleve en regel 

eller en politik, selvom man måske ikke er helt enig, eller man har et andet behov. F.eks. 

siger Karen i interview 2, at hun synes, det er irriterende, at hun ikke må putte et stykke 

kage i sit barns frugtpose, men at hun selvfølgelig ikke gør det.  

 

Der er en udbredt accept blandt informanterne om, at skolen har regler og politikker på 

sundhedsområdet, og at de gerne som forældre vil bakke op og respektere de regler og 

politikker, der bliver meldt ud. Disse skal dog være tydelige og konsekvente, for hvis 

skolen ikke udviser respekt og konsekvens overfor sine egne regler, er det, ifølge 

informanterne, svært at bakke op og deltage.  
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Ønske om dialog mellem skole og familie 

Samtidig med at informanterne ønsker klare regler og politikker, så giver flere informanter 

udtryk for et ønske om at samarbejde med skolen om at løse konflikter, forebygge 

problemer eller fremme konkrete ting. Der er generelt en positiv indstilling overfor de tiltag 

og tilbud, som skolen giver, hvis det vel at mærke har karakter af frivillighed over sig. De 

tiltag, der har karakter af ufrivillighed og tvang over sig, har tilsyneladende hårdere vilkår 

og opsamler mere kritik blandt informanterne.74  

 

De, der f.eks. har prøvet at bruge legegrupper75 i de yngste klasser, har taget godt imod 

det: 

 

Karen: (…) De fik noget godt ud af det, fordi der var nogen, hun normalt ikke ville have 

leget med. (Interview 2 s. 26) 

 

To andre informanter fortæller om, hvordan deres børn havde god erfaring med ekstra 

fysisk træning, som var et tilbud på skolen, de blev opfordret til at deltage i. 

 

Susanne:(…) sundhedsplejersken, hun havde bare fokus på det, det var smadder 

godt(…)hun kom herned på skolen, fordi hun syntes, at Katrine hun skulle med i det der, de 

kørte det der… [skolesport]. (Interview 2 s. 9) 

 

Der er i interviewene en gennemgående stor interesse at spore for ekspertviden omkring 

børn, sundhed, skole og indlæring. I interview 3 taler de f.eks. om et foredrag med en 

ekspert i bekæmpelse af mobning, hvor informanterne efterfølgende savnede debat eller 

en anden form for opfølgning. Informanterne ville gerne have været involveret, og gerne 

sammen med deres børn. Kirsti siger om foredraget om mobning: 

 

                                                
74 Kritikken bliver ofte begrundet i den manglende respekt og konsekvens i forhold til egne regler politikker, som det 
fremgik af temaet ”Klare regler og politikker om sundhed i skoletiden”. 
75 Ideen med legegrupper er at klasselæreren i de yngste klasser sammensætter grupper på tværs af køn og sædvanlige 
venskabsrelationer mellem børnene. Derpå bliver forældrene opfordret til at invitere hele gruppen eller nogen af dem 
hjem til at lege en eftermiddag. Formålet er at styrke relationerne mellem børnene for at nedsætte graden af mobning. 
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Kirsti: Nå, men jeg tror, selvom jeg ikke havde haft [et barn] i de store klasser, så tror jeg 

også, at jeg var mødt op alligevel, fordi (…) mobning, det er alligevel også sådan et ord 

som er oppe, altså man er meget opmærksom på mobning, hvor man tænker, det kan 

være at man får nogle andre synsvinkler eller oplukkere eller et eller andet, ikk´ os. 

(Interview 3 s. 11) 

 

Denne udprægede og mangfoldige lyst til at deltage og bakke op om tilbud og tiltag, der 

vel at mærke er præget af frivillighed, står således i kontrast til den forståelse af familien 

som en tilnærmet lukket og upåvirkelig enhed. 

 

Mette i interview 2 formulerer ønsket om og betydningen af en tættere dialog således: 

 
Mette76: Men der tror jeg altså også, at det har rigtig meget at betyde, hvordan skolen kommer af sted med at få det samarbejde. Fordi, det synes jeg, 
det er simpelthen så altafgørende, at det bliver så naturligt som det overhovedet på nogen måde kan være, at man snakker med hinanden. Så tror jeg 
også, at det gælder alle forældre, hvis man oplever, at der er en (…) god dialog imellem skole og forældre. Så tror jeg, at så kommer det mere 
naturligt, at så kontakter man klasselæreren. Og der synes jeg godt, at man kan blive meget bedre til at også at tage en kontakt og absolut ikke kun, 
når der er noget skidt at sige, fordi det er måske egentlig det, der er meget af fejlen, at man får sådan en oplevelse af at, åh nej, nu ringer de fra skolen, 
åh, hjælp, lad mig komme væk, (…)…. (Interview 2 s. 23-24) 

 

Lærerrollen versus forældrerollen 

Passagen ”Lærerolle versus forældrerolle” fra interview 4 er et eksempel på en 

forhandling, der netop omhandler holdninger til samarbejde og dialog mellem skole og 

familie. Man kan se passagen som en forhandling mellem en forælder og en lærer. 

 

Margit sidder i en særlig position i dette interview: Hun er forælder, men samtidig er hun 

lærer på en anden skole i kommunen, medlem af skolebestyrelsen og skolens 

sundhedsråd. Hun forsøger at være meget bevidst om de forskellige roller, hun kan spille i 

denne forestilling, men det lykkes ikke helt for hende at skille de meget forskellige og 

jævnligt modstridende roller ad. Som interviewet skrider frem, overtager lærerrollen i 

tiltagende grad, og det bliver hendes dominerende selvpræsentation. Hun er meget 

optaget af, at læreren skal være lærer og på ingen måde forælder.  

 

                                                
76 Mette er medlem af skolebestyrelsen. 
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Den anden deltager i duellen er Sonja. Hun stiller tydeligt krav til skolen om at være 

involverende, medlevende og opdragende samt, at hun betragter skolens lærere som 

rollemodeller for børnene. Hun siger til sidst i interviewet:  

 
Sonja: Jeg er af den holdning, jeg synes at skolen, de skal ikke opdrage vores børn, men det er uundgåeligt. Jeg synes, de skal være involverende i 
vores børn. Jeg synes, de skal have opsyn med vores børn, og de skal tage et ansvar med vores børn, når de er her. Fordi, jeg kan ikke fjernstyre mine 
børn. Jeg sidder i [en anden by] hver dag. Jeg kan ikke fjernstyre dem. Et eller andet sted, så har jeg det også sådan en forventning om, at hvis de 
opdager nogen ting, (…) at de så kontakter mig (… ). det er virkelig noget, jeg forventer af en skole. For ellers synes jeg de lider et nederlag. Og der 
er mangel, jeg respekterer ikke en skole, som ikke tør involvere sig. Det er min holdning. (Interview 4 s. 37) 

 

Den kurs for konsensus, som opstår i interview 4, handler om, at alle grundlæggende er 

enige i, hvilken rolle man har som forældre. Alle informanter er enige om, at forældrene 

har det overordnede ansvar for deres børn. Det, der er omdrejningspunktet i Margit og 

Sonjas uenighed, handler om skolens rolle. Sonja mener, i modsætning til Margit, at 

skolen skal være mere involverende. 

 

Passagen tager udgangspunkt i det udsagn i interviewets øvelse 2, der siger: ” Skolen skal 

tage kontakt til forældrene på den mindste mistanke om, at eleven ryger hash”. Det afføder 

en meget lang forhandling blandt informanterne, men særligt mellem Margit og Sonja: 

 

Sonja:(…), hvis Margit kommer, du er jo klasselærer, det er du jo. Så kommer du ind i en 

klasse, og så ser du, at der er en, der har anderledes pupiller fra. Det lægger du mærke til 

en, to, tre, fire, fem gange.  

Margit: Så er det heller ikke den mindste mistanke. 

Sonja: Jo, det er det. For det kan være øjendråber, det kan være øjenkatar, det kan være 

så mange ting. 

Interviewer (I): Men der er et tidspunkt, hvor skolen skal blande sig. 

[småsnak] 

Sissel: (  ) Hvad er der sket med dine øjne i dag? Så kan hun jo sige, det er øjenkatar. 

Margit: Det er jo ikke lige fra, at man lige opdager det. Der vil jo ske noget undervejs, der 

vil være et forløb i det. 

Sissel: Og der mener jeg, at første gang du ser nogle store pupiller og ringer hjem. Det 

synes jeg ikke er ok. 

Margit: Nej, det synes jeg heller ikke. 

I: Men der er et tidspunkt… 
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Margit: Jeg vil som forældre miste tilliden og troværdigheden. Det vil jeg til enhver tid. 

Sonja: Jeg ville da som forældre tænke, hold da kæft, det var da egentlig dejligt, at der er 

en, der er opmærksom på mit barn.…… (Interview 4, s.33) 

 

Forhandlingen fortsætter omkring dette emne og bliver trukket med ind i det næste emne, 

som Sonja indleder med. Det omhandler udsagnet: ”Skolen skal tage kontakt til familien, 

hvis en elev er uvasket, går i snavset tøj eller lugter dårligt”. Det medfører, at hun også får 

de andre to informanter på banen. 

 

 Margit tager Sonjas udfordring op endnu en gang: 

 

Margit: Og den med uvasket og går i snavset tøj eller sådan noget. Der går man ikke nær 

så tæt på ind på den personlige, fordi lige så snart lige så snart vi snakker hash, så er vi 

ovre i en helt anden boldgade. Så jeg synes, der er meget stor forskel på, når man skal 

kunne tackle en familie, hvor der er lugt eller et eller andet, som hvis man skal gøre det 

med hash. 

Sonja: [Der er jeg meget uenig med dig] 

Margit: Den der med hash, der kan man sagtens få, det kan sagtens blive noget 

rygteværk, det kommer der. 

Sonja: Nu vil jeg gerne prøve. Der er jeg rigtig meget uenig med dig. Fordi lige nøjagtig det 

der, det er lige at gå ind i værdier og normer i en familie, at man lugter. Det andet, der kan 

du, der er det en påvirkning udefra. Det at du ryger hash, det er en påvirkning udefra. Det 

andet derovre, det er en påvirkning indefra. Det er en familie. Det er inde i rammen i 

familien. Det er hashen ikke 

Margit: Jeg har stadig den holdning, at der er meget stor forskel på dem.  

Maria: Jeg synes faktisk egentlig også, at den er værre, den der med, hvis jeg skulle ringe 

om den. 

Sonja: Ja. 

Maria: For det kan jo netop også være at mor og far ser lige sådan ud. Altså. 

Sonja: Der rammer den meget hårdere. 

Sissel: Men derfor er den jo bare hamrende vigtig. 

Sonja: Ja, da, det synes jeg også, at den er. Man skal ikke være bange for. 
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(Interview 4, s. 36)77 

 

I denne passage bliver det tydeligt, hvor forskelligt lærerrollen og forældrerollen kan tage 

sig ud, når der forhandles noget konkret. De informanter, som spiller forældrerollerne, 

ønsker, at skolen griber ind i familiernes liv, når der er et problem, som ikke kun finder sin 

løsning i samarbejdet mellem eleven og skolen. Der er en forventning om, at skolen griber 

ind i familiens liv, normer, adfærd osv, hvis elevens adfærd på en eller måde har 

konsekvenser for elevens eller for andre elevers sundhed og trivsel. Dette står i 

modsætning til den rolle, som Margit spiller her, nemlig lærerrollen. 

 

Mere motion  

Der er blandt informanterne den udbredte holdning, at forvaltningen af fritiden ikke er et 

skoleanliggende, men det hører til i privatlivets sfære. Derfor skal skolen ikke blande sig i, 

hvad eleverne bruger deres fritid til.78 

 

På den anden side mener alle informanter, bortset fra én, at mere motion i skolen ville 

være gavnligt, og flere informanter giver udtryk for, at det er helt i orden at udvide skemaet 

med flere timer, for at få mere plads til idræt. På den måde er nogle informanter indstillet 

på at lade skolen bestemme over noget af elevernes fritid.  

 

Lene: (…)Så kan vi give dem noget motion, så de får forbrændt noget. Fordi nogen af de 

ting, det er jo ikke kun vores madpakker, der et problem. Det er jo også i deres fritid, hvad 

sker der nu lige i fritiden? Computer, computer og computer. Og så er der det lille 

uskyldige barn, som bare vejer 10, 20 kilo for meget, de sidder bare og propper sig med 

mad, så når de kommer hjem; gå du bare ind og spil play-station. Kan jeg være med til, at 

skolen måske dyrker noget mere motion, så vedkommende også får noget forbrændt, for 

det har forældrene åbenbart ikke gode nok til, så har jeg allerede gjort en indsats, synes 

jeg. (Interview 1 s. 51) 

 

Motion adskiller sig fra alle andre sundhedstematikker, fordi det er det eneste område, 

hvor informanterne klart og uopfordret giver udtryk for, at her må skolen gerne være meget 
                                                
77 Se hele forhandlingen i bilag 7: Lærerrolle versus forældrerolle” 
78 Se i øvrigt gennemgangen af temaet ”Forældrenes ansvar”. 
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mere fremme, samt at ingen har skade af mere motion. De andre sundhedstematikker har 

slet ikke den samme appel til informanterne, som motion har. Motionen skal således, 

ifølge informanterne, ikke nødvendigvis målrettes de, som måtte have det største behov.  

	  

Sammenfatning	  af	  præsentation	  af	  empiri,	  1.	  del	  
Hermed har jeg præsenteret det overordnede paradoks, som træder frem i empirien: ”Vi 

forældre bestemmer, og det gør skolen også”. Informanterne betragter på den ene side 

familien som en tilnærmet lukket enhed, der ikke skal være under direkte påvirkning af 

noget udefra uden forældrenes medviden. De vil selv være ansvarlige for deres børns 

sundhed. På den anden side giver informanterne plads til skolens indflydelse på flere 

forskellige punkter. Således har skolen, ifølge informanterne, også et ansvar og en rolle i 

det sundhedsfremmende arbejde med børnene. 

  

Præsentation af empiri, 2. del 
Paradokset i 2. del af præsentationen handler overordnet om, at informanterne i alle 

interviewene konstruerer en gruppe, jeg betegner som ”dem, der skal have hjælp”. 

Informanterne antyder, at de ved, hvem denne gruppe består af, og ingen af dem opfatter 

sig selv som medlem af gruppen. Britta giver udtryk for et typisk syn på den opdeling af 

forældrene i to kategorier: 

 

Britta: Jamen, jeg tror stadig væk at, det er kun en lille gruppe og det er de svage som det 

hele det er strandet på. Det er dem vi vil hjælpe. Og det er dem, der bliver forsøgt på at 

hjælpe. Vi andre vi skal såmænd nok klare at komme igennem det, men det er den lille 

gruppe, som der bliver brugt mange ressourcer på. (Interview 3, s. 31) 

 

Anne siger i forbindelse med øvelse tre med henvisning til, hvordan ”dem, der skal have 

hjælp” ville sætte deres kort: Anne: Det kan også godt være, at de ville sætte dem ligesom 

os. (Interview 3, s.30), hvilket de andre i gruppen bifalder. 

 

På den anden side fortæller informanterne om ting, vilkår og omstændigheder fra deres 

eget liv og hverdag, som ligner karaktertræk fra gruppen ”dem, der skal have hjælp”. 
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Samtidig foregår der flere steder i interviewene et arbejde i selvpræsentationerne på ikke 

at blive medlem af gruppen ”dem, der skal have hjælp”. Derfor fremstår konstruktionen af 

denne gruppe ikke som helt klart afgrænset samtidig med, at informanterne agerer, som 

om de alle ved, hvem det er, de taler om. Dette paradoks kalder jeg for ”Vi vil ikke ligne 

dem, der ikke magter ansvaret og vi ligner dem lidt”. 

 

Vi	  vil	  ikke	  ligne	  dem,	  der	  ikke	  magter	  ansvaret	  og	  vi	  ligner	  dem	  lidt	  
 
Os og dem, der skal have hjælp 

I alle interviews kredser informanterne omkring dem, der ikke magter at tage ansvaret for 

deres børns sundhed. Det fremstår i alle interviews, som om alle informanter er godt 

bekendt med, hvem det er, der bliver talt om. Samtidig er der en dyb enighed om, at man 

skal gøre noget for at hjælpe dem. Også selvom det kan se temmelig håbløst ud.  

 

Anne: Men det er jo også derfor, jeg synes, det er rart, at der er nogen, der går ind og 

tager et ansvar for de børn, fordi ellers bliver der slet ingen ting gjort for dem. (Interview 3 

s. 6) 

 

Der er dog ikke blandt informanterne nogen udpræget tro på, at man kan ændre så meget 

for de børn og deres familier, men alligevel mener alle, at man skal gøre noget.  

 

Flere informanter mener, at man skal målrette indsatsen til de, som har behovet. Lenes 

udsagn udtrykker en gennemgående tendens til, hvordan man skal hjælpe dem, som har 

svært ved at løfte ansvaret. Man bliver nødt til at definere, hvem det er, der har brug for 

hjælp: 

 

Lene:(…) Så må vi have dem ud i hjemmet, så må klasselæreren gå til 

sundhedssygeplejersken, og så må hun gå den vej rundt, hvis hun synes, det er svært for 

klasselæreren. Og så må man udpege dem, som har brug for hjælpe i hjemmet, fordi det 

er det, vi har vores sundhedssygeplejerske og sådan noget til. (…) (Interview 1 s. 53) 
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På den måde kommer temaet ”Os og dem, der skal have hjælp” til at stå i kontrast til 

temaet ”Forældrenes ansvar”, fordi informanterne på den ene side mener, at skolen ikke 

skal bære ansvaret for børnenes sundhed. Det skal forældrene selv. Men på den anden 

side skal skolen alligevel være arena for sundhedsarbejde i en eller anden form for dem, 

som måtte have behovet.  

 

Samtidig med den udbredte enighed om at hjælpe dem, som ikke selv kan tage ansvaret, 

så foregår der i alle interviews et arbejde for ikke at komme til at tilhøre gruppen ”dem”. 

Det kommer til udtryk på følgende måde i interview 2 og 4:  

 

Lone: (…)Altså, jeg har jo så tre [børn], og den ældste han er også for det første kræsen.. 

og døjer også lidt med, at … han er lidt for fast. Men heldigvis dyrker han en masse 

motion,(…) men det er også først nu, at jeg kommet dertil, hvor jeg tænker; godt han gør 

det og så skide nu være med at der måske er 3 kilo, 4 kilo for meget (…)…. Men jeg synes 

godt, det kan være svært, når man også selv er så opmærksom på sin vægt. Det er svært 

at skjule over for børnene,(…), for jeg lagde også mærke til, at Maja gjorde den der en 

dag; hun vendte noget pålæg om for at se, for jeg checker jo lige det der fedt, ikk´ os. Det 

gjorde hun også, og hun skal i hvert fald ikke tabe sig.(…) (Interview 2 s. 7) 

 

Margit: Selvom man får madordning, så kan du ikke fjerne chipsene. Det skal vi lige huske. 

De spiser chipsene alligevel. Selvom børnene… hvad vil vi andre gøre, vi kan gå fra et 

velrettet bord, hvor vi har siddet og ædt. Og hvis der kommer chips på bordet, så spiser vi 

det, og sådan er det bare at være ung, det tror jeg altså. Det har vi andre også været. (…). 

Jeg tror, det er en del af at være med i en bestemt alder. At det der med, der er det 

vingummibamser og chips og en halv liter cola, og den kan vi ikke fjerne under alle 

omstændigheder. Det tror jeg ikke på. (Interview 4, s. 6) 

 

Således viser Lone og Margit de andre informanter i de to interviews, at de ikke tilhører 

gruppen ”dem” på trods af mange og indgående overvejelser om vægt, fedt, usund kost og 

sodavand. De viser, at de godt ved, at der er tale om ”forbudt-mad” eller ”forbudt-adfærd”. 

Men samtidig forsøger de begge at integrere det i deres hverdag, så det alligevel fremstår, 
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som om de har kontrol over situationen, og at det falder indenfor det, de opfatter som 

normalt. 

 

Ingen af informanterne opfatter sig selv som tilhørende gruppen ”dem”. De ser således 

ikke sig selv som potentielle objekter for et sundhedsfremmende arbejde, også selvom 

flere af informanterne, som Lone og Margit ovenfor, fortæller om forskellige former for 

bekymring for deres egen familie omkring lettere overvægt, fysisk inaktivitet, mobning, 

stort indtag af usund mad og drikke, tidlig alkoholdebut osv. Således opretholder alle 

informanter deres selvpræsentation som de gode forældre, der kan tage vare på deres 

børns sundhed. Det bliver underbygget i nedenstående forhandling fra interview 1. 

 

På kant med normerne 

I interview 1 præsenterer Line sig selv som én, der på ingen måde vil lade sig styre. Hun 

siger spontant i forbindelse med afvikling af interviewets øvelse 3: 

 

Line: Hvis det stod til mig, så skulle skolen ikke bestemme noget som helst, ikke i forhold 

til de her spørgsmål. (Interview 1 s. 43) 

 

Hun giver gentagne gange udtryk for, at hun ikke synes, at det skal kamme over med alt 

det her om sundhed og sætten grænser for, hvad man må og ikke må osv. Hun giver 

udtryk for at de, der har problemer, må hjælpes, men at tiltagene ikke skal gå ud over 

hendes børn, fordi hun anser sig selv for at være et fornuftigt, selvstændigt og normalt 

menneske, der ikke behøver hjælp eller indblanding. Man kan sige, at hun sætter sig i 

rollen som repræsentant for synet på familien som en tilnærmet lukket enhed.  

 

I passagen ”På kant med normerne” taler informanterne om det udsagn i interviewets 

øvelse 279, der hedder ”Læreren må hælde indholdet af en elevs drikkedunk ud, hvis det 

ikke er vand.”  

 

                                                
79 I øvelse 2 skal informanterne tage stilling til 19 udsagn, som jeg har formuleret. Det gør de ved at markere med en 
grøn, rød eller gul brik alt efter om man vil erklære sig enig, uenig eller delvist enig/uenig. Udsagnene er hængt op på 
en væg så alle kan se både dem og markeringerne. Dette danner grundlag for en efterfølgende diskussion. 
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Passagen er et eksempel på den udprægede vilje til at opretholde en fælles definition af 

situationen og samværet, som ifølge Goffman eksisterer i ethvert møde mellem 

mennesker80. Derved undgår man, at situationen bryder sammen.  

 

Line kommer i passagen i høj grad på kant med den fælles definition af, hvad der opfattes 

som sundt og usundt, og hvordan man omgår den omstændighed, at noget er sundt, og 

noget andet er usundt. Allerede fra starten af passagen forsøger Line at tilnærme sin 

selvpræsentation til den fælles forståelse uden at miste ansigt. Hun får sagt, at hun ikke vil 

styres samtidig med, at hun nævner brugen af noget saftevand, som kunne falde indenfor 

den fælles opfattelse af situationen:  

 

Sussy: Det der med drikkedunkene. 

Interviewer: Ja. 

Sussy: Det synes jeg er noget bæ, at lærerne de må hælde det ud. 

Line: Det kommer selvfølgelig an på, hvad der er i. Men hvis det er saftevand, så skal de 

ikke blande sig i det. 

Cecilie: Det skal ikke hældes ud, men det skal i hvert fald påpeges, at der skal være vand 

i. 

Line: Hvorfor ikke saftevand. Hvorfor faen…. 

Cecilie: Nej, man skal da ikke drikke saftevand. 

Line: Det kan da være ligegyldigt. 

Cecilie: Nej, nej, nej. (…) 

Karina: Det er sukker. 

Cecilie: De må drikke vand. 

Sussy: Vi bruger det, hvad er det nu, det hedder. 

Line: vi køber sådan noget økologisk noget, hvor der er sukkerfri. 

Sussy: Naturprodukter. 

Line: Ja. Det er hverken kunstigt eller noget som helst. Det er Ø-mærket.  [stille latter] 

Sussy: (  ) 

Line: Nej, det er faktisk Ø-mærket. 

(Interview 1 s. 37)81 

                                                
80 Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen (2002), s. 89. 
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De andre informanter gør efterfølgende i passagen et ihærdigt forsøg på at overhøre eller 

moderere Lines ”fejltrin”, netop for at opretholde den fælles forståelse af situationen. Det 

lykkes dem imidlertid ikke fuldt ud i første omgang, hvor løsningen for Line er at afprøve 

flere forskellige forklaringer, der kunne stemme overens med både hendes egen 

selvpræsentation og den fælles opfattelse af situationen.  

 

De andre godtager ikke hendes utallige forsøg på at indlemme sin egen selvpræsentation i 

den fælles forståelse af situationen, men de forsøger ad andre veje at indlemme hende. 

Men det lykkes heller ikke, og udgangen bliver, at Line skifter emne for således at undgå 

et sammenbrud af situationen.  

 

Denne passage udstiller Line som den rebelske og de andre som de konsensussøgende. 

Det er ikke kun Line, der forsøger at opretholde sin selvpræsentation. Det gør de andre 

informanter i lige så høj grad. Men da de andre informanter udgør en enhed, kommer 

deres selvpræsentationer i samlet enhed til at fremstå som den kurs for konsensus, der 

hersker i dette interview. I denne passage er konsensus, at det er fornuftigt og dermed 

normen at følge skolens forsøg på at regulere børnenes indtag af søde sager, og derfor 

kommer Lines selvpræsentation til at være i opposition til kursen for konsensus. 

 

Line indtager rollen som repræsentant for synet på familien som en tilnærmet lukket 

enhed. I kraft af den forhandling, der går i gang, kan man derfor se, at den position ikke er 

accepteret blandt de andre informanter. De forsøger i flere omgange at indlemme Line 

uden held. Line fremstår derfor i de andres øjne som værende i risiko for at tilhøre 

gruppen ”dem, der har brug for hjælp”, og det ønsker hverken de andre informanter eller 

Line selv. Det vil være den helt modsatte selvpræsentation i forhold til den 

selvpræsentation hun ellers har arbejdet på. Nemlig den normale, selvstændige og 

fornuftige, der ikke har brug for hjælp. Situationen er derfor i fare for at bryde sammen. 

 

Passagen viser dermed et eksempel på et arbejde for ikke at komme til at tilhøre gruppen 

”dem, der skal have hjælp”. Samtidig er den også en illustration af, at ingen opfatter sig 

                                                                                                                                                            
81 Se hele forhandlingen i bilag 8: ”På kant med normerne” 
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selv som medlem af gruppen ”dem, der skal have hjælp”, på trods af at man afslører nogle 

karakteristika i sin selvpræsentation, som kunne stemme overens med karakteristikken af 

”dem, der skal have hjælp”. 

 

Sammenfatning	  af	  præsentation	  af	  empiri,	  2.del	  
Temaet ”Os og dem, der skal have hjælp” står i kontrast til temaet ”Forældrenes ansvar”, 

fordi informanterne på den ene side ikke mener, at skolen har ansvaret for børnenes 

sundhed. Det har forældrene selv. Men på den anden side skal skolen alligevel være 

arena for sundhedsarbejde i en eller anden form for dem, der har brug for hjælp. Det 

paradoks hører ind under paradokset ”Vi forældre bestemmer, og det gør skolen også” 

 

Ingen af informanterne betragter sig selv som en del af den gruppe, der har brug for hjælp, 

på trods af, at de mere eller mindre bevidst beskriver omstændigheder fra deres eget liv, 

der minder om gruppen ”dem, der har brug for hjælp”. Der foregår blandt andet et stort 

arbejde for ikke at ligne gruppen, der har brug for hjælp. Det er paradokset ”Vi vil ikke ligne 

dem, der ikke magter ansvaret, og vi ligner dem lidt”. 

 

Således frembringer min præsentation samlet set to paradokser: 

• Vi forældre bestemmer, og det gør skolen også. 

• Vi vil ikke ligne dem, der ikke magter ansvaret, og vi ligner dem lidt. 

 

Et bud på et muligt styringsrum 
Vallgårdas	  analytiske	  begreber	  
Jeg har, som det ovenstående viser, valgt at præsentere min empiri igennem paradokser. 

Det får grænsen for, hvor tæt på familiens liv, skolen kan gå, til at fremstå som paradoksal. 

Derfor bliver det med udgangspunkt i det paradoksale, jeg vælger de første analytiske 

begreber. 
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Vallgårda udvikler i sin undersøgelse af folkesundhedspolitik i Danmark og Sverige82 nogle 

analytiske begreber, som fremstår som et paradoks. Hun skriver i sin konklusion, at selve 

magtudøvelsen igennem det 20. århundrede netop fremstår modsætningsfyldt. Hun siger 

om myndighedernes magtudøvelse: 

 

”Der blev appelleret til borgernes ansvarlighed, deres evne til og 

ønske om selv at tage stilling og til at tage vare på deres liv. 

Samtidig appelleredes til deres lydighed og villighed til at lytte og til 

at følge autoriteternes påbud.” 83 

 

De analytiske begreber84, Vallgårda udvikler på denne baggrund, er: 

• Styring gennem appel til ønsker og egenskaber. 

• Styring gennem formning af subjekter. 

 

Styring gennem appel til ønsker og egenskaber handler om, at de styrende ser på 

befolkningen som mennesker, der har ønsker om ”…at opnå et godt liv, lykke, skønhed, 

styrke, rigdom eller bare om at være normal.”85 Men det kan også være ønsket om ”…at 

være og blive opfattet som et godt menneske, at være en god borger, som tager ansvar 

for sig selv, sin familie og sit fædreland; som kort sagt er med til at skabe et godt 

samfund.”86 

 

De egenskaber, man ser de styrende benytte sig af hos de styrede, er fornuft, lydighed, 

respekt for autoriteter og ansvarlighed. Men de ”…appellerer også til følelser som 

forfængelighed, usikkerhed, væmmelse, samvittighed, angst og skam.”87 

 

Styring gennem formning af subjekter handler om, at ændre på befolkningens ønsker og 

egenskaber. Det kan man gøre ved at skabe empowerment, enablement eller 

handlekompetencer. Denne form for magtudøvelse drejer sig kort sagt om ”…at give 

                                                
82 Signild Vallgårda (2003 a) 
83 Signild Vallgårda (2003 a), s. 266 
84 Signild Vallgårda (2003 a), s. 14-16 
85 Signild Valgårda, (2003 a), s. 14 
86 Signild Vallgårda (2003 a), s. 15 
87 Signild Vallgårda (2003 a), s. 15 
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magtesløse mere magt over deres eget liv.”88 Det gør myndighederne ved at tvinge folk til 

at tage stilling til ting, de ellers ikke skulle tage stilling til tidligere og ved, at borgerne skal 

bruge deres handlekompetencer til en adfærd, som er defineret af myndighederne. ”De 

styrendes forsøg på at forme borgerne forenes med borgernes bestræbelser på at forme 

sig selv.” 89 

 

Vallgårda udvikler sine begreber i et projekt, som tager udgangspunkt i myndighedernes 

perspektiv. Hun undersøger, hvad myndighederne har gjort, og hun undersøger således 

ikke, om det rent faktisk virkede, eller hvordan borgerne vurderede tiltagene90. Hun tager 

altså udgangspunkt i de styrende eller rettere i de styringsaktiviteter, der har fundet sted. 

Hendes perspektiv er derfor et andet end min undersøgelse drejer sig om. Jeg har lagt min 

undersøgelse i brugernes perspektiv, og jeg ønsker at kigge på, hvad brugerne 

(informanterne) udtrykker af ønsker for og accept af styringsniveau. 

 

I det følgende vil jeg derfor begrunde, hvorfor Vallgårdas begreber er anvendelige i denne 

sammenhæng.  

 

Begrundelse for valg af analytiske begreber 

Grundlaget for Vallgårdas undersøgelse er det syn på magt og magtudøvelse, som 

Foucault præsenterer. Hun bygger på Foucaults tankegang om magtudøvelse som 

governmentality, og det er det begreb, hun i sin undersøgelse forsøger at operationalisere. 

 

Foucault er optaget af at se på, hvordan de styrede, subjekterne, indarbejder normer og 

regler i deres styring af deres eget liv. Foucault udvikler sit begreb, governmentality, på 

baggrund af en genealogi over den styring og de styringsaktiviteter, der har fundet sted 

siden 1500-tallet91. En af hans hovedpointer er netop, at styring og styringsaktiviteter i 

tiltagende grad ikke kun handler om, hvad staten gør, siger og mener. Men at styring 

efterhånden i ligeså høj grad foregår inden i og i blandt individerne i et samfund. 

 

                                                
88 Signild Vallgårda (2003 a), s. 15 
89 Signild Vallgårda (2003 a), s. 16 
90 Signild Vallgårda (2003 b), s. 117 
91 Michel Foucault (1991) s. 87-104. 
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Styring og magtudøvelse er derfor, i Foucaults optik, ikke kun et spørgsmål om, hvordan 

staten agerer, men også et spørgsmål om, hvad individerne vælger at indarbejde som 

selvkontrol, selvdisciplin og selvbeherskelse. Han betegner dette som conduct of conduct. 

 

Staten er, ifølge Foucault, i tiltagende grad blevet governmentaliseret, hvilket vil sige at 

styringen ikke kun er en statsaktivitet, men også et spørgsmål om, hvad der ellers foregår 

uden for statens rækkevidde. Derfor ser han ikke staten som den ultimative magtfaktor, 

som vi kan have en tendens til at opfatte den som: 

 

”But the state, no more probably today than at any other time in its 

history, does not have this unity, this individuality, this rigious 

functionality, nor, to speak frankly, this importance; maybe, after all, 

the state is no more than a composite reality and a mythicized 

abstraction, whose importance is a lot more limited than many of us 

think. Maybe what is really important for our modernity – that is for 

our present – is not so much the étatisation of society, as the 

“governmentalization” of the state.”92 

 

På den måde løsriver Foucault forståelsen af magt og magtudøvelse fra den konstruktion, 

som kaldes staten. Magt og magtudøvelse er ikke udelukkende bundet til staten, men 

også til andre strukturer i et samfund. Da Vallgårda bruger dette syn på magt og 

magtudøvelse som grundlag for sin operationalisering af governmentality, finder jeg det 

relevant at anvende hendes begreber i den analytiske sammenhæng for nærværende 

projekt. 

 

Frihed	  udmøntet	  som	  styring	  ifølge	  Rose	  
Ovenstående syn på staten, på magt og magtudøvelse har efterhånden vundet indpas 

mange steder i både sociologien, samfundsvidenskaben og sundhedsvidenskaben, og 

man vil kunne se mange forskellige forsøg på at anvende og operationalisere begrebet 

governmentality93. 

                                                
92 Michel Foucault (1991), s. 103 
93 Mitchell Dean (2006) 
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En af dem, som har beskæftiget sig indgående med Foucaults begreb governmentality, er 

den engelske sociolog, Nikolas Rose. Han har blandt andet formet en genealogi over 

frihed94, som Vallgårda også henter inspiration fra i sin undersøgelse. 

 

Jeg skrev i det indledende afsnit, at man i den offentlige debat kunne se nogle personer 

betragte øget styring fra statens side som et indgreb og dermed reducering i borgernes 

frihed. Rose har en mere kompleks forståelse af frihed95, da han argumenterer for at frihed 

og styring er tæt forbundne enheder. Han anser ikke frihed udelukkende som et abstrakt, 

uopnåeligt ideal, men som en del af den praktiske udmøntning af styring.96 Han siger om 

individernes forpligtelse i et liberalt samfund: 

 

”Individuals, that is to say, must come to recognize and act upon 

themselves as both free and responsible, both beings of liberty and 

members of society, if liberal government is to be possible.”97 

 

Han går endda videre og skriver at ”…modern individuals are not merely ”free to choose”, 

but obliged to be free, to understand and to enact their lives in terms of choice”.98 

 

I følge Rose ligger der således en forpligtelse for borgerne i et liberalt, vestligt samfund til 

at indlemme frihed som en del af livet. Det er ikke et frit valg, men en implicit forpligtelse 

man har som samfundsborger. 

 

Rose inddeler udviklingen af styring gennem frihed i tre kategorier99: 

Frihed som disciplin. 

Frihed som solidaritet. 

Frihed som autonomi. 

                                                
94 Nikolas Rose (1999). 
95 Vallgårda kritiserer Rose for ikke at gøre sin definition af frihed klar på noget tidspunkt, men måske gør han ikke det, 
fordi han således markerer sin tætte forbindelse til Foucault og ser frihed som noget flydende, der ændrer sig i takt med 
de til enhver tid gældende samfundsstrukturer og herskende diskurser. 
96 Nikolas Rose (1999), s. 63. 
97 Nikolas Rose (1999), s. 68. 
98 Nikolas Rose (1999), s. 87. 
99 Nikolas Rose (1999), s. 69-85. 
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Frihed som disciplin 

Der ligger i denne kategori en vilje og en stræben efter normalitet, og derfor sker der en 

kraftig internalisering af normer. Den styrede bliver derfor en aktiv deltager i styringen via 

selvstyring. Eksperterne har en vigtig rolle i denne kategori, fordi det er dem, der bl.a. 

sætter standarderne for normalitet, men det er også hos dem, man kan søge råd og 

vejledning. Hvis man som borger ikke lever op til de standarder, der er sat for normalitet, 

er det behæftet med skam. Skam bliver således en negativ styringsmekanisme. Frihed 

som disciplin i sin yderste konsekvens ville betyde, at en overmagt til at styre ville blive 

overflødig, fordi individerne ville kunne styre sig selv. 

 

Frihed som solidaritet 

Frihed som disciplin i sin yderste konsekvens ville dog give nogle negative bivirkninger, 

fordi ikke alle vil være i stand til at praktisere den påkrævede selvstyring. Man er derfor 

som borger ikke kun ansvarlig over for sig selv, men også over for et fællesskab. Samtidig 

skal der ydes noget over for fællesskabet til gengæld for det, som fællesskabet yder for 

én. Der eksisterer i denne kategori en forståelse af fællesskabet som en forsikring for den 

enkelte. Eksperterne spiller også i denne kategori en vigtig rolle, fordi det er eksperterne, 

der skal medvirke til at kvalificere borgerne til at kunne yde det, de skal for fællesskabet. 

Det er gennem denne gensidige forpligtelse at frihed bliver mulig. 

 

Frihed som autonomi 

Det sociale element i staten har været under pres i det sidste halve århundrede, fordi 

frihed som autonomi her har været stadig mere fremherskende. Det drejer sig om, at man 

som borger er forpligtet til at forfølge sine egne mål, til at udvikle sig og til at realisere sig 

selv og sine drømme. Derfor bliver forpligtelsen om frihed rettet mod, at man som individ 

skal have som mål at skabe sig et godt liv. Man er forpligtet til at være fri som borger. 

 

Rose gennemgår disse tre elementer af styring gennem frihed som en tidskronologi, men 

der er ikke tale om, at den ene afløser den anden. De skal ses som en naturlig udvikling af 

styring gennem frihed, og man vil kunne iagttage alle tre kategorier, som det ser ud nu. 
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Vallgårda skriver, at hun er inspireret af Rose, og hun omskriver Roses frihed som 

disciplin, solidaritet og autonomi til styring gennem disciplin, solidaritet og autonomi.100 Jeg 

vælger dog at bibeholde Roses udgangspunkt, fordi jeg forbinder ordet ”frihed” med 

brugerperspektivet og ordet ”styring” med myndighedernes perspektiv. For borgerne vil det 

i denne sammenhæng være friheden, der er i spil, hvis man ser på de debatindlæg, jeg 

henviste til indledningsvist. Derfor anser jeg Roses kategorier af frihed som relevante 

analytiske redskaber. Rose har ikke i sin genealogi en intention om at udarbejde en teori 

eller en metodebog i governmentality101, men trods det finder jeg hans frihedskategorier 

anvendelige som analyseredskaber i denne sammenhæng. Han tager udgangspunkt i 

empiri om frihed, som er et aktuelt debatemne samtidig med, at han bevarer sin tætte 

forbindelse til Foucaults forståelse af magt og magtudøvelse. 

 

Anvendelse	  af	  analytiske	  begreber.	  
Den optik, jeg anvender i analysen, består således af Vallgårdas operationalisering af 

governmentality samt Roses tre kategorier af frihed. Det, jeg gerne vil have svar på, 

handler som sagt om grænsen, for hvor langt skolen kan gå i det sundhedsfremmende 

arbejde i forhold til familien. Derfor vil mit analysespørgsmål102 være: 

 

Hvilke muligheder er der for appeller og / eller formning af ønsker og egenskaber blandt 

informanterne? 

 

Paradokserne	  i	  Rose	  og	  Vallgårdas	  optik	  
 

”Vi forældre bestemmer… 

Frihed som disciplin og frihed som autonomi er de to kategorier af frihed, som tydeligst 

træder frem i informanternes udsagn i denne side af det første paradoks.  

 

Som vi så i 1. del af præsentationen af empirien, lægger informanterne meget stor vægt 

på at fremstå som ansvarlige forældre, der kan styre deres børns sundhed så vidt muligt 
                                                
100 Signild Vallgårda (2003 b), s. 120 
101 Nikolas Rose (1999), s. 11 
102 Både Steiner Kvale, (1994, s. 207-209) og Bente Halkier, (2008, s. 78) pointerer vigtigheden af at gøre sine 
spørgsmål til empirien klare, hvilket jeg hermed tilstræber. 
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efter forskrifterne. På den måde fremstår man som en ansvarlig familie, der lytter til 

eksperternes råd og vejledning. I denne sammenhæng bliver lærerne ikke betragtet som 

sundhedsfaglige personer, som det fremgår af temaet ”Prioritering af skolens ressourcer”. 

Det er skamfuldt, hvis man som forælder ikke kan leve op til sin forpligtelse og sit ansvar, 

og det påhviler forældrene at forme børnene som subjekter gennem deres opdragelse; det 

er både et ønske og en egenskab, man bør / skal / må have som forælder. Det er ikke 

skolens eller samfundets opgave.  

 

Informanterne er dog ikke interesseret i at være puritanske rollemodeller eller meget 

strikse i deres styring af børnene. Det betragtes tilsyneladende som mere normalt, at man 

godt kan drikke øl til klassearrangementer, eller putte lidt godter i barnets madpakke en 

gang imellem. Man kan sige, at informanterne betragter rollemodeller, som tillader sig at 

nyde livets goder, som mere normale end puritanske rollemodeller. 

 

Hvis man kigger på denne opfattelse af normalitet i forhold til frihed som autonomi, så 

anser informanterne det for en fornuftig egenskab som forælder, at man ikke er for striks 

eller for firkantet i sin udmøntning af sundhedsforskrifterne i forhold til børnene. Sat på 

spidsen, vil det i informanternes øjne være usundt at være oversund. Man må til en vis 

grad gerne agere ulydigt over for myndighedernes sundhedsforskrifter, og alle behøver 

ikke at opføre sig ens i alle familier. Informanterne er ikke enige om, hvordan de forskellige 

forskrifter skal udmøntes i de forskellige familier, og dette kan man opfatte som en accept 

af autonomi. Nogle informanter tager direkte afstand fra ensretning og enshed. 

Sissel:”…Jeg synes da ligeså godt, at man kan kalde en skovl for en skovl og så være det, 

de er, også med folks interesser.” (Interview 4, s. 9.) 

 

Det fremstår som accepteret, at man agerer anderledes i en anden familie, bare det falder 

indenfor det, man forstår som normalt. Man kan selv bestemme, hvor sund man vil være, 

og tilmed vælge at overhøre det sundhedsmæssigt fornuftige i at overveje ingen alkohol til 

klassearrangementer, som ”Udfordring af autoritet” viser. 

 

Frihed som solidaritet er et aspekt, som stort set er fraværende blandt informanterne i 

denne sammenhæng. Årsagen til dette kan skyldes det faktum, at sundhedsoplysningen i 
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det sidste halve århundrede har nedtonet det aspekt til faktisk at være fraværende siden 

1990´erne.103 Derfor er det ikke sat i tale fra myndighedernes side.  

 

Informanterne siger, at skolen kun har begrænsede ressourcer, og dem skal de hellere 

anvende på en styrkelse af fagligheden. Skolen skal ikke tilbyde en ydelse, som man selv 

som forælder bør klare. Hvis man anskuer informanternes tilkendegivelser omkring dette i 

lyset af frihed som solidaritet, så fremstår tilkendegivelserne ikke som en del af en 

solidaritetsfølelse. Det fremstår som en understregning af det udtalte ønske om 

eksperthjælp samt, at de ikke anser lærerne som sundhedsfaglige personer.  

  

Informanterne tilkendegiver, som ovenstående viser, forskellige veje til at agere som frie 

borgere i Roses optik. Hvis vi ser det i Vallgårdas optik, er der tre stærke ønsker, der 

træder frem blandt informanterne: 

 

- Ønsket om at børnene skal leve et langt, sundt, godt og harmonisk liv i fred med sig selv 

og deres omgivelser.  

- Ønsket om at fremstå som ansvarsfulde, normale og handlende forældre. 

- Ønsket om selv at kunne vælge og bestemme. 

 

Ønskerne griber indbyrdes ind i hinanden, og derfor vil det være svært i styringsøjemed at 

skille dem ad. Derfor undersøger jeg dem under et.  

 

I forhold til de intentioner og den udvikling, der har været og er på det 

folkesundhedspolitiske område, så falder alle tre ønsker godt ind i myndighedernes 

perspektiv. Det er allerede aspekter, der bliver appelleret til igennem de 

folkesundhedspolitiske tiltag, der er. Derimod vil tvang, påbud og løftede pegefingre ikke 

være en styringsmulighed, som informanterne vil bifalde. De vil selv tages med på råd og 

være med til at vælge. De vil tales med og ikke tales til. Tiltagene skal begrundes, gerne 

med ekspertviden, så vil informanterne meget gerne lytte og deltage, så længe det bliver 

oplevet som en appel til de ovenstående ønsker. 

 

                                                
103 Signild Vallgårda (2003 a), s. 268 
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Men alle tre ønsker forudsætter nogle egenskaber hos forældrene. Informanternes 

opfattelse af, hvad der er ”fornuftigt”, er det, der opfattes som normalt. Det indebærer 

handlinger, som i sundhedsmyndighedernes øjne vil have karakter af ufornuft. Der er ikke 

den lydighed og tro på autoriteter (viden, kundskab, færdigheder), som man som skole 

appellerer til ved at iværksætte f.eks. regler for madpakkens indhold.  

 

Dette stemmer overens med den vurdering, som Vallgårda gør i forbindelse med appel til 

”fornuft”. Hun mener, at den form for styringsteknologi måske er overvurderet, og at man 

samtidig har undervurderet ”…betydningen af appeller til værdier og følelser som 

elementer i styringen.”104  

 

Derfor vil det ikke nødvendigvis være givtigt at appellere til en egenskab som ”fornuft”, 

men måske i højere grad at forme egenskaben ”fornuft”. 

 

…og det gør skolen også” 

I denne del af det første paradoks er det først og fremmest frihed som disciplin, der træder 

frem som frihedsaspekt. Informanterne giver udtryk for, at de gerne vil lytte og tage imod 

eksperternes råd, og de deltager gerne i tiltag, der er velunderbygget eller har et klart 

formål. Desuden giver informanterne udtryk for et ønske om klarhed og konsekvens i de 

regler og politikker, der bliver meldt ud fra skolens side. Nogle informanter giver endda 

udtryk for, at de efterkommer en regel, f.eks. om madpakkens indhold, selvom de ikke er 

enige eller har det behov. Der er altså en vis lydighed at spore. Der er ligeledes et element 

af lydighed i, at det bliver betragtet som uansvarligt, hvis man ikke tager imod et tilbud om 

f.eks. ekstra motorisk træning, som har et individuelt, målrettet sigte.  

 

Man kan sige, at lydigheden også kan betragtes som et element i ønsket om mere motion. 

Det er almindeligt kendt, at fysisk inaktivitet er et stort sundhedsmæssigt problem blandt 

børn og unge, og det vil informanterne tilsyneladende gerne støtte. Ingen vil sige, at mere 

motion er usundt eller tidsspilde.  

 

                                                
104 Signild Vallgårda (2003 b), s. 125. 
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I forhold til frihed som solidaritet, kan man sige, at informanterne er klar over den 

forpligtelse, der ligger i, at deres børn indgår i et socialt samspil med andre børn. For det 

første udtaler flere informanter sig også om det ansvar, man har for at kunne få det sociale 

samspil til at fungere. For det andet er der udbredt enighed om, at man bidrager til at løse 

problemer med f.eks. mobning. Det kunne jo være, at det var ens eget barn, det gik ud 

over næste gang, og man derfor senere ville have brug for hjælp fra de andre forældre. 

 

I forhold til frihed som autonomi giver nogle informanter udtryk for viljen til at få ny viden, 

som kunne bidrage til at bringe dem videre i deres liv. Man kunne kalde det en vilje eller 

en åbenhed for at arbejde med empowerment.  

 

Desuden er der blandt nogle af informanterne en udtalt forventning om, at skolen 

involverer sig, lægger mærke til den enkelte elev, og at skolen reagerer, hvis man ser 

noget, der er at betragte som uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. På den måde vil man 

gerne have, at skolen bidrager til, at den enkelte elev udvikler sig hensigtsmæssigt. 

 

I Vallgårdas optik kan man sige, at der er følgende ønsker: 

- Ønske om relevant ekspertbistand  

- Ønske om klare og konsekvente regler og politikker, som vel at mærke handler om det, 

der foregår i skoletiden og ikke i fritiden. 

- Ønske om, at skolen deltager som aktiv medspiller i forbindelse med konkrete problemer 

med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. 

- Ønske om løbende og tæt dialog med skolen 

 

Desuden er lydighed en fremtrædende egenskab i ovenstående. 

 

Hvis man betragter ovenstående ønsker og egenskaber med Vallgårdas tanke på, at 

styring kan foregå enten gennem appel eller formning, så har skolen vide beføjelser. Hvis 

det vel at mærke primært foregår inden for skoletiden. Man vil kunne anvende disse 

ønsker både som appel, men også i formning af subjekter, som måske indirekte ville 

kunne række udover skoletiden. 
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Vallgårda omtaler netop empowerment som en vej til at forme subjekter, og det vil der 

være mulighed for at arbejde med igennem ovenstående ønsker og egenskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenfatning af analyse af ”Vi forældre bestemmer, men det gør skolen også” 

Man kan sammenfatte analysen af det første paradoks i følgende skema: 

Paradoks Ønsker Egenskaber 

”Vi forældre 
bestemmer… 

Mulighed for appel til: 
 
- Ønske om at børnene skal leve et langt, 
sundt, godt og harmonisk liv i fred med sig 
selv og sine omgivelser.  
- Ønske om at fremstå som ansvarsfulde, 
normale og handlende forældre. 
- Ønske om selv at kunne vælge og 
bestemme. 

Formning af fornuft 

…men det gør skolen 
også” 

Mulighed for appel og formning af subjekter 
gennem: 
 
- Ønske om relevant ekspertbistand  
- Ønske om klare og konsekvente regler og 
politikker i skoletiden 
- Ønske om, at skolen deltager som aktiv 
medspiller  
- Ønske om løbende og tæt dialog med 
skolen 

Appel til lydighed 
og villighed 
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Vi vil ikke ligne dem, der ikke magter ansvaret og vi ligner dem lidt 

Dette paradoks arter sig lidt anderledes end det foregående. Det italesættes ikke, og det 

fremstår dermed ikke som en del af en bevidsthed blandt informanterne. Som jeg ser det, 

er der to lag i denne analyse:  

 

Først det umiddelbare lag: 

 

Frihed som disciplin spiller atter en stor rolle i denne forbindelse. Der hersker et 

normalitetsbegreb, som informanterne ønsker at udmønte på ”dem, der har brug for 

hjælp”. De bliver set på som nogen, der falder uden for det normale og derfor skal de have 

hjælp. Det skal de have, fordi det er synd for dem, - og specielt for deres børn. Man kan 

sige, at det er synd for dem, fordi det er skamfuldt at tilhøre ”dem, der har brug for hjælp”. 

 

Hvis man anskuer dette igennem frihed som solidaritet, så hersker der en stærk følelse af 

solidaritet her. Man skal gøre noget for ”dem, der har brug for hjælp”, eller i hvert fald for 

deres børn. Således frasiger man sig ikke et fælles ansvar for de, som har svært ved at 

udleve deres forpligtelse og mulighed som frie mennesker. Det indeholder, for mig at se, 

også et moralsk aspekt om ansvaret for den svage, som bl.a. filosoffen Uffe Juul Jensen 

gør rede for: ”…Det er et forbillede, vi bliver fortrolige med i vort fælles sociale liv.”105  Men 

det er ikke det fokus, jeg ønsker her. 

 

Ud af dette vil vi med Vallgårda kunne opstille mulighed for appel til to ønsker og en 

egenskab: 

 

Ønsker: 

- Ønske om at skolen skal være arena for sundhedsfremmearbejde 

- Ønske om at skolen skal målrette indsatsen til ”dem, der har brug for hjælp” 

 

Egenskab: 

- Solidaritetsfølelse med ”dem, der har brug for hjælp”. 

 

                                                
105 Uffe Juul Jensen (1995), s. 38 
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Men tager vi fat på at se på frihed som autonomi i dette paradoks, så begynder billedet at 

ændre sig. Informanterne arbejder alle i deres selvpræsentation på at fremstå som 

selvstændige, bevidste, oplyste og ansvarlige forældre. Med Rose kan man sige, at de i 

deres selvpræsentation netop tilstræber at leve op til forpligtelsen om at være frie 

individer. Det ville således være dobbelt skamfuldt, hvis man i denne forbindelse ikke 

opretholder den selvpræsentation: for det første ville det betyde, at man ikke var en 

ansvarlig forælder, for det andet ville det betyde, at man ikke levede op til forpligtelsen til 

at være det frie individ. Derfor opstår der en næsten panisk fastholdelse af 

selvpræsentation, som passagen med ”På kant med normerne” illustrerer. 

 

Vallgårda skriver, at hun ser to former for frihedsbegreber udmøntet i sin analyse af 

styring: en negativ frihedsdefinition og en positiv frihedsdefinition.106 I den negative 

frihedsdefinition ser man frihed som noget, der bliver reduceret, jo kraftigere styring, der er 

tale om. Som jeg omtalte i min indledning: Hvis den ene opprioriteres, vil den anden 

skrumpe. Styring bliver her betragtet som indblanding.  

 

I den positive frihedsdefinition ser man på frihed og styring som to sider af samme sag: at 

man, som myndighed, samfund eller anden autoritet, vil sikre, at individerne har de 

nødvendige ressourcer til at kunne realisere deres ønsker. Styring bliver en metode til at 

give handlemuligheder. 

 

Man kan sige, at den negative definition har fået overtaget i informanternes 

selvpræsentation her. Hvis man tilhører gruppen ”dem, der har brug for hjælp”, er det 

skamfuldt. Det kræver kraftigere styring og dermed en mulig reduktion i individernes frihed. 

 

På den anden side giver informanterne udtryk for, både i dette paradoks og i det 

foregående, at de gerne vil lytte, samarbejde, bakke op osv., for således at kunne blive 

endnu bedre forældre. 

 

Man kan sige at de to former for definitioner af frihed måske udkæmper en kamp her, som 

skinner igennem dette paradoks: Vi vil ikke ligne dem (det er pinligt, skamfuldt, 

                                                
106 Signild Vallgårda (2003 a), s. 18 + s. 270 
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frihedsreducerende osv), og vi ligner dem lidt (vi ved godt, at vi har nogle brist, at vi ikke 

altid træffer de mest sunde valg, men vi vil gerne blive bedre til det, så vi har flere 

muligheder og større magt over vores liv). 

 

I Vallgårdas optik vil man dermed på denne baggrund opstille følgende mulighed for 

formning af ønsker: 

- Ønske om at være endnu sundere 

- Ønske om øget magt over eget liv 

 

- og mulighed for formning af følgende egenskaber: 

- Selvopfattelse som målgruppe for sundhedsfremme 

- Evne til at omsætte det, vi alle ved om sundhed  

 

 

 

Sammenfatning af analyse af ”Vi vil ikke ligne dem, der ikke magter ansvaret og vi ligner 

dem lidt” 

Man kan sammenfatte ovenstående analyse i følgende skema: 

Paradoks Ønsker Egenskaber 

 
”Vi vil ikke ligne dem, 
der ikke magter 
ansvaret, og vi ligner 
dem lidt” 

Mulighed for appel til: 
 
-Ønske om at skolen skal være 
arena for sundhedsfremmearbejde 
-Ønske om at skolen skal målrette 
indsatsen til ”dem, der har brug for 
hjælp” 
 

Mulighed for formning af: 
 
-Ønske om at være endnu sundere 
-Ønske om øget magt over eget liv  
 
 

Mulighed for appel til: 
 
- solidaritetsfølelse 
 
 
 

Mulighed for formning af: 
 
-Selvopfattelse som 
målgruppe for 
sundhedsfremme 
-Evne til at omsætte det, vi 
alle ved om sundhed 
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Er mulighederne for styring paradoksale? 
Det gennemgående træk i min præsentation af empiri og analyse har været det 

paradoksale. Derfor finder jeg det relevant at diskutere om styringsmulighederne blandt 

informanterne også fremstår som paradoksale, eller om der er en eller anden grad af 

sammenhæng eller konsensus i denne undersøgelses analytiske resultater. 

 

Jeg vil diskutere styringsmulighederne set i forhold til henholdsvis appeller og formning. 

 

Styringsmuligheder	  baseret	  på	  appel	  til	  ønsker	  og	  egenskaber	  
Informanterne ønsker naturligvis, at deres børn skal have et godt liv, de vil fremstå som 

ansvarsfulde forældre og de vil selv vælge. I styringsøjemed ser det ud til at være 

foreneligt med, at informanterne ønsker relevant ekspertbistand, at skolen deltager som 

aktiv medspiller, samt at man har en løbende og tæt dialog med skolen. 

 

Derfor mener jeg, at man i forbindelse med paradokset ”Vi forældre bestemmer, og det gør 

skolen også” kan argumentere for at mulighederne for styring, ikke fremstår 

modsatrettede. 

 

Først og fremmest har informanterne gjort det tydeligt flere steder i interviewene, at man 

ønsker at adskille fritid og skoletid. Men samtidig er der ingen af informanterne, der giver 

udtryk, for at de oplever deres børns hverdag som paradoksal, eller at skoletid og fritid 

ikke er foreneligt. Årsagen til, at det ikke opleves specielt modsætningsfyldt eller 

konfliktfyldt, er muligvis at, der er enighed om målet: sunde børn. Ingen informanter 

modsætter sig at skolen arbejder med sundhed, ingen vil mindre sundhed for deres børn. 

Og i kraft af, at børnene ikke har deres forældre med i skole, så er informanterne 

interesserede i, at børnene færdes i et godt og sundt miljø.  

 

De ønsker, der er mulighed for at appellere til i forbindelse med styring, kommer derfor til 

at fremstå som et supplement til hinanden frem for som hinandens modsætninger.  

 

Det eneste, der fortsat fremstår som modsætningsfyldt, er ønsket om at skolen skal have 

klare regler og politikker samtidig med at informanterne vil bestemme selv. Men her har 
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analysen vist, at der eksisterer en eller anden grad af lydighed og villighed over for skolen, 

som de styrende vil kunne benytte sig af. Det behøver ikke at betyde, at det kommer til at 

stå i modsætning til ønsket om selv at kunne vælge, for skolen er ikke en myndighed, der 

har sanktionsmuligheder, og derfor ligger det implicit, at man som familie bare kan undlade 

at følge reglerne eller politikkerne. Men forhandlingen ”På kant med normerne” viser, at 

der også foregår et arbejde informanterne indbyrdes for at påvirke hinanden i en mere 

konsensuspræget retning. Forhandlingen viser, at arbejdet foregår både i forhold til 

skolens regler og i forhold til det, som betragtes som almindelig viden om sundhed. 

 

Samlende kan man sige, at der tilsyneladende eksisterer en vilje til at forme sig selv blandt 

informanterne, og den vilje kan de styrende benytte sig af. Informanterne vil først og 

fremmest selv bestemme, men de er også kundskabssøgende og åbne over for 

ekspertbistand, dialog og regler og politikker.  

 

Viljen til at forme sig selv går igen og forstærkes, hvis vi kigger på paradokset ”Vi vil ikke 

ligne dem, der ikke magter ansvaret, og vi ligner dem lidt”. Styringsmulighederne i denne 

forbindelse, er der et ønske om, at skolen skal arbejde sundhedsfremmende for de, som 

måtte have behovet. Set i lyset af, at man som forældre ønsker ekspertbistand, dialog og 

regler, kan man argumentere for, at det ikke fremstår paradoksalt i forhold til at familien 

selv vil bestemme. Der er blot nogle familier, der har behov for mere bistand end andre. 

Selvom man er udpeget som én af ”dem, som ikke magter ansvaret”, vil man i de andres 

øjne fremstå som ansvarlig forælder ved at vedkende sig sit behov for bistand, og således 

opretholde billedet af sig selv som ansvarlig og handlende forældre, der gør et forsøg på 

at blive normal. Man viser dermed sin vilje til at forme sig selv. Dette bliver yderligere 

underbygget af, at de forældre, som godt kan tage ansvaret, fremstår som solidariske med 

dem, der ikke kan magter ansvaret. Hvis man som én af ”dem, der ikke magter ansvaret” 

opsøger hjælp, vil man være omgærdet af solidaritetsfølelse fra ”dem, der magter 

ansvaret”. Hvis man undlader at opsøge hjælp, vil man blive ved med at tilhøre gruppen af 

”dem, der ikke magter ansvaret”, og som én der ikke har viljen til at forme sig selv. 

 

Set i lyset af den vilje til at forme sig selv, må man sige, at skolen har vide beføjelser til at 

gå tæt på familiens liv. Men, som analysen viser, skal det betones, at det er forældrene, 
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der former sig selv og ikke skolen, der former dem. Forældrenes oplevelse af 

ansvarlighed, selvstændighed og normalitet er nøgleord i denne forbindelse, hvis man som 

styrende vil tættere på familien. Således er der mulighed for at arbejde med 

styringsteknologier her, hvor styring til selvstyring er betonet.  

 

Med Rose kan man sige, at denne fremherskende vilje til at forme sig selv først og 

fremmest handler om frihed som autonomi, og sekundært om frihed som disciplin og 

solidaritet. Man skal som borger selv tage ansvaret for at skabe sig et godt liv, med de 

muligheder, man nu en gang har. Det er så myndighedernes opgave at styre borgerne hen 

imod at tage det ansvar for at skabe sig et godt liv, til at blive et selvstændigt og handlende 

individ. 

 

Vallgårda nævner empowerment som en styringsteknologi, når vi taler om at forme 

subjekter. Ovenstående viser netop at man, i denne forbindelse, kan arbejde med at forme 

subjekter gennem at appellere til deres ønsker og egenskaber, hvilket man kan anskue 

som grundlaget for empowerment. Således fremstår styringsmulighederne ikke som et 

enten-eller men som et både-og. Og det er netop den tankegang, der ligger til grund for 

opfattelsen af governmentality: at styring og selvstyring er tæt forbundne enheder.  

 

Men det ser lidt anderledes ud, når vi betragter de muligheder for formning af subjekter, 

som ikke baserer sig på appel til informanternes ønsker og egenskaber. 

	  

Styringsmuligheder	  baseret	  på	  formning	  af	  subjekter	  
Der ligger en mulighed for de styrende til at arbejde med at forme ønsker om at være 

endnu sundere og have mere magt over sit liv. Og der ligger en mulighed for at arbejde 

med at forme en selvopfattelse som målgruppe for sundhedsfremme og evne til at 

omsætte myndighedernes forskrifter for sundhed. 

 

Analysen viser, at det komplekse paradoks ”Vi vil ikke ligne dem, der ikke magter 

ansvaret, og vi ligner dem lidt” eksisterer i blandt informanterne, men jeg vil argumentere 
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for, at den styringsmulighed, der ligger i denne forbindelse, ikke nødvendigvis er 

modsætningsfyldt under visse forudsætninger. 

 

Vallgårda skriver, at styringsaktiviteterne i folkesundhedspolitikken har været dobbeltsidet, 

fordi myndighederne har styret til frihed gennem autoritet107. Om man betragter dette som 

modsætningsfyldt eller som to sider af samme, er et spørgsmål om i hvilket perspektiv, 

man anskuer frihed. Det afhænger af, om det er en positiv eller en negativ definition af 

frihed, man opererer med. 

 

Hvis man som styrende betragter frihed og styring som modsatrettede størrelser, vil man 

som styrende se bort fra tanken om at benytte sig af forældrenes vilje til at forme sig selv, 

deres ønsker om selv at kunne vælge og bestemme, samt ønsket om at fremstå som 

ansvarsfulde forældre. Den form for styring er formentlig det, som informanterne vil opleve 

som løftede pegefingre, forbud, påbud og formynderi. Og som analysen viser, har det 

trange kår blandt informanterne. 

 

Hvis man derimod arbejder udfra en forståelse af frihed og styring som to 

sammenhængende størrelser, ser mulighederne for styring anderledes ud. 

 

Set i lyset af analysens resultater, må styringen tage hensyn til de ønsker og egenskaber, 

som analysen viser, man kan appellere til. Man kan sige at disse ønsker og egenskaber, 

som analysen viser, på mange måder er forudsætninger for at empowerment er en egnet 

styringsmulighed. Det drejer sig altså om at se på styring som en vej til at skabe øgede 

handlemuligheder i sit liv, altså en positiv definition af frihed.    

 

Hvis man skal arbejde med at forme subjekter, bliver empowerment ikke kun et spørgsmål 

om bare at give de magtesløse mere magt over deres eget liv. Det er en bestemt adfærd, 

de styrende ønsker fremmet blandt de styrede. Derfor kan man ikke betragte 

magtudøvelse som løsrevet fra de mål for sundhed og den viden om sundhedsfremmende 

aktiviteter, der til enhver tid eksisterer. Det er styring til mere frihed, men det er frihed til en 

bestemt form for adfærd. 

                                                
107 Signild Vallgårda (2003 a), s.267. 
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Med et kritisk syn på empowerment vil man kunne sige, at der således både ligger noget 

positivt og negativt i denne styringsteknologi. En sådan kritisk holdning er klart udtrykt af 

den amerikanske sociolog, Barbara Cruikshank. 

 

Hun forholder sig i denne sammenhæng kritisk til det hun betegner ”mægtiggørelsens 

politiske logik”.  

 

”Selvom subjektivitet kan være og alt for ofte bliver brutalt 

undertrykt, er de magthandlinger som fremmer subjektivitet hverken 

godartede eller neutrale. I et kritisk perspektiv kræver viljen til at 

mægtiggøre, at man anerkender, at på trods af gode, endog 

yderliggående, intentioner hos de der søger at mægtiggøre andre, 

så er mægtiggørelsesrelationer rent faktisk magtrelationer i sig 

selv.”108 

 

Cruikshank gør således opmærksom på, at empowerment er en mulighed for at udvikle 

selvstændige borgere samtidig med, at empowerment indeholder en risiko for overgreb og 

undertrykkelse. 

 

Hvis man med Cruikshanks kritiske tilgang til empowerment i baghovedet skal svare på 

spørgsmålet om styringsmulighederne er paradoksale, når vi taler om at forme subjekter, 

må svaret være et både-og. 

 

Det fremstår ikke så paradoksalt, når vi tænker på empowerment som en måde at skabe 

øgede handlemuligheder for den enkelte borger eller grupper af borgere, så de derved 

opnår større frihed. På den anden side kan man godt argumentere for, at empowerment 

fremstår paradoksal, fordi de styrende er de, som ved, hvad de styrede skal styres til. På 

den måde kan man ikke sige, at de styrede frit vælger deres vej til frie handlinger, de er 

valgt på forhånd af de styrende. Heri ligger der et element af undertrykkelse, fordi man 

som styrende kan operere med denne dobbelte bevidsthed, men det kan man ikke som 

                                                
108 Barbara Cruikshank (2003), s. 32 
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den styrede, hvis man fortsat skal bevare fornemmelsen af autonomi. Cruikshank siger 

netop at ”…mægtiggørelsesrelationer [er] frivillige og undertrykkende på en og samme 

tid…”109  

 

Som vi skal se i det næste afsnit, er det lige præcis evnen til at balancere på den knivsæg 

som styrende, som Cruikshank beskriver, der bliver udfordret, når det handler om at gøre 

en forskel på det sundhedsfremmende område generelt. 

 

Styringsmulighederne i et større perspektiv 
I det følgende sætter jeg mine fund ind i et større perspektiv, og derfor vælger jeg at se på, 

om der er overensstemmelse eller diskrepans mellem konklusionerne fra Mandag Morgen 

og Trygfondens undersøgelse og nærværende projekt.  

 

Undersøgelsen fra Mandag Morgen og Trygfonden er en stort anlagt undersøgelse, som 

er en kombination af både en spørgeskemaundersøgelse med 2006 personer samt fire 

fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet på baggrund af interviews 

med ni eksperter, og fokusgruppeinterviewene er udført af et analysebureau. 

Undersøgelsens resultater og konklusioner vakte stor bevågenhed i medierne, da den blev 

offentliggjort i juni 2008. 

 

Perspektivet for Mandag Morgens undersøgelse er et andet end perspektivet for min 

undersøgelse. Deres undersøgelsesgrundlag er meget større og på trods af, at de i deres 

design baserer resultaterne på både kvantitative og kvalitative data, så bærer formidlingen 

præg af at prioritere det kvantitative. 

 

Jeg har valgt at anlægge en kvalitativ tilgang, og jeg har tilstræbt at betone det 

interaktionistiske. Derfor har jeg kun undersøgt udsagn fra og samspil mellem et 

begrænset antal informanter, som tilhører en nærmere defineret gruppe. Desuden er det 

sundhedsfremme i en specifik kontekst, jeg har valgt at undersøge. 

 

                                                
109 Barbara Cruikshank (2003), s. 34 



 70 

Som udgangspunkt ville jeg også gerne have mænd som informanter, men ingen meldte 

sig. Det går selvfølgelig ud over bredden i repræsentationen, men det kan også være et 

udtryk for, at det er kvinderne, der er styrer det, der handler om sundhed i familien. Eller at 

det er kvinderne, som er mest optaget af at have sunde børn. Man kan stille sig det 

spørgsmål, om det forholder sig sådan, at mændene ikke er interesseret i børnenes 

sundhed, og at kvinderne måske er ”nøglen” til styring i forbindelse med sundhedsfremme. 

Det giver nærværende undersøgelse ikke svar på, men det peger på et muligt perspektiv. 

 

Med de data, jeg har til rådighed, er det muligt at bringe analysen et skridt længere inden 

for i et afgrænset område, end de har tilstræbt i Mandag Morgens undersøgelse. Til 

gengæld vil mine data ikke alene kunne danne basis for generaliseringer udover mit 

undersøgelsesfelt. Derfor er der stor forskel på grundlaget for Mandag Morgens 

undersøgelse og min undersøgelse. 

 

Undersøgelsen fra Mandag Morgen gør op med nogle myter som, ifølge forfatterne, 

kendetegner danskerne.110 På trods af de forskellige grundlag, som Mandag Morgen og 

jeg arbejder udfra, er der, som jeg ser det, en høj grad af overensstemmelse mellem 

aflivningen af de myter, som Mandag Morgens undersøgelse foretager, og de resultater 

jeg har gjort rede for i min analyse, bortset fra et område.  

 

Danskerne er, ifølge Mandag Morgen, meget positivt stemt over for sund skolemad. Det 

kan jeg ikke genfinde i samme grad i mine interviews. Informanterne vil gerne have sund 

mad i skolerne, men de vil ikke have skolemad for enhver pris, og derfor ytrer hovedparten 

af dem sig negativt om skolemad. Man kan måske tilskrive den forskel i resultaterne med 

det 1½ år, der er til forskel mellem undersøgelsernes datagenerering. I den 

mellemliggende tid har der været en stor mediebevågenhed netop omkring 

institutionsmad, hvilket muligvis kan have ændret mine informanters holdninger. Men det 

kan også være regionale eller kønsbestemte forskelle, idet alle mine informanter er 

kvinder fra landet eller mindre byer i Jylland. Undersøgelsen fra Mandag Morgen er 

baseret på et noget bredere grundlag.  

 

                                                
110 Mandag Morgen (2008), s. 6-11 
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Man kan sige at Mandag Morgen på mange måder har valgt at undersøge de ønsker og 

egenskaber, man som styrende kan appellere til. Og det fremstår, lige som i min 

undersøgelse, som en mulig opgave med den rette portion politiske mod og vilje. Der er, 

som den første del af dette diskussionsafsnit viste, et vist spillerum for de styrende, når det 

drejer sig om mulighederne for appel til flere ønsker og egenskaber. 

 

Men når vi begynder at tale om formning af subjekter, bliver det noget mere komplekst, 

som dette diskussionsafsnit også har vist. På det område, kan man sige at min 

undersøgelse også adskiller sig fra Mandag Morgens undersøgelse.  

 

Mandag Morgens undersøgelse viser, at den politiske udfordring bliver at forene det gode 

liv med det sunde liv111. Det er det perspektiv for styring, som Mandag Morgens 

undersøgelse giver videre til de styrende og praktikerne. De giver ikke et bud på, hvad den 

udfordring konkret indebærer, eller hvilke barrierer, der ligger i dette. Det rummer deres 

undersøgelse ikke. Som Bente Klarlund siger112, så kan vi ikke oplyse os til mere sundhed, 

men vi må finde andre og mere indgribende veje til at hjælpe folk med at ændre det, de 

gerne vil ændre, men ikke magter. Hun berører således også det styringsfelt, hvor det 

handler at forme subjekter, og foreslår meget mere lovgivning på området. Men set fra 

borgernes synspunkt, tror jeg ikke, at det er hele løsningen. Mandag Morgen skriver også i 

deres undersøgelse, at der ikke er nogen ”magic bullet”113 

 

Som min analyse og diskussion viser, så er formning af subjekter i forbindelse med 

sundhedsfremme blandt informanterne mulig, men det er en balance på den knivsæg, som 

empowerment i Cruikshanks forståelse er. Når Mandag Morgen taler om at forene det 

sunde liv med det gode liv som udfordringen, så handler det, for mig at se, om at få de 

styrede til at indse deres behov, til at opfatte sig selv som målgruppe for 

sundhedsfremmetiltag, en vilje til at være endnu sundere og erkendelse af at ”jeg lidt ligner 

dem, der ikke magter det”. I Roses terminologi kan man sige, at det handler om at frigøre 

både gennem disciplin og solidaritet og ikke kun autonomi. 

 

                                                
111 Mandag Morgen (2008), s. 14. 
112 Bente Klarlund Pedersen (2008) Kronik i Politiken 22. april. Se baggrundsafsnittet i denne opgave. 
113 Mandag Morgen (2008), s. 37. 
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Når informanterne i min undersøgelse forsøger at opretholde deres selvpræsentationer 

som selvstændige, ansvarlige og handlende forældre, kan man med Rose sige at frihed 

som autonomi er prioriteret over de andre. Både frihed som solidaritet og særligt frihed 

som disciplin bliver nedtonet og nogle gange kompromitteret for at opretholde den stærke 

selvpræsentation. Når man arbejder med at forme subjekter, bliver informanternes stærke 

selvpræsentation både en styrke, men også en barriere, når vi taler om empowerment. 

Den kommer til at stå i vejen for at kunne arbejde med frihed som disciplin og solidaritet, 

hvilket vil være nødvendigt for at kunne forme subjekterne.  

 

Derfor kan man diskutere, om skolen er den rette arena for at arbejde 

sundhedsfremmende, når det handler om at forme subjekter, fordi man som styrende er 

oppe imod denne stærke selvpræsentation som forældre. Måske skal man også møde 

informanterne på andre arenaer: arbejdspladsen, boligområdet, foreningen, lægen osv, 

hvis man for alvor skal forme subjekter. Der er måske større mulighed for ikke at støde ind 

i den stærke selvpræsentation som den ansvarlige, selvstændige og handlende forælder. 

Konklusion 
I dette projekt har jeg undersøgt det mulighedsrum for styring, der er i forhold til 

sundhedsfremmende tiltag i folkeskolen i Vejen Kommune. På baggrund af ovenstående 

undersøgelse, analyse og diskussion, ser jeg mig i stand til at konkludere at skolen, under 

visse forudsætninger, kan påvirke familien i sine sundhedsfremmende tiltag. 

 

Som analysen og diskussionen viser, er det først og fremmest gennem appeller til 

informanternes ønsker og egenskaber, som skolen kan styre igennem. Det drejer sig om 

ønskerne om  

- at børnene skal leve et langt, sundt, godt og harmonisk liv i fred med sig selv og sine 

omgivelser. 

- at fremstå som ansvarsfulde, normale og handlende forældre. 

- selv at kunne vælge og bestemme. 

- relevant ekspertbistand. 

- klare og konsekvente regler og politikker i skoletiden. 

- at skolen deltager som aktiv medspiller.  

- en løbende og tæt dialog med skolen. 
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- at skolen skal være arena for sundhedsfremmearbejde. 

- at skolen skal målrette indsatsen til ”dem, der har brug for hjælp”. 

 

Det drejer sig ligeledes om mulighed for at kunne appellere til egenskaberne 

- lydighed og villighed til at lytte til autoriteter og eksperter. 

- solidaritetsfølelse med ”dem, der har brug for hjælp”. 

 

Analysen og diskussionen viser, at de forudsætninger, der skal være til stede, handler om, 

at man i vid udstrækning skal tage højde for forældrenes opfattelse af, at de har det 

primære ansvar, og at familiens frihed og ret til selv at bestemme er svær at bryde. Derfor 

skal skolen kun tage sig af det, som foregår i skoletiden, fordi fritiden opleves som 

familiens. Det kan godt være at man via appel til ovenstående ønsker og egenskaber kan 

opnå en eller anden grad af formning af subjekter, men det er ikke der den umiddelbare 

styringsmulighed ligger. 

 

Informanterne besidder en vilje til at forme sig selv, og forsøger derfor ihærdigt at leve op 

til den forpligtelse, som eksisterer ifølge Rose, til at ville være et frit individ. Derfor er der 

en åbenhed overfor ekspertbistand og dialog, fordi forældrenes og skolen mål er det 

samme; sunde børn. 

 

Undersøgelsen her viser, at man som skole må man være særlig opmærksom på den 

rolle, man giver forældrene, når man vil arbejde sundhedsfremmende. Ingen ønsker at 

blive udstillet, som dem, der ikke magter ansvaret, og derfor skal man være opmærksom 

på at inddrage forældrene som de ansvarlige uden at udstille dem som uansvarlige. 

Informanterne giver i vid udstrækning udtryk for, at de gerne vil inddrages, og de anser 

dialog som en vigtig vej. 

 

Hvis skolen skal gå skridtet videre og arbejde med formning af subjekter, vil det kun være 

muligt under forudsætning af at skolen betragter forældrene som de primært ansvarlige. 

Ellers træder ønsket om frihed gennem autonomi i kraft, og så bliver det en anden 

”fornuft”, der kommer til at herske. Hvis man vil forme subjekter til frihed gennem disciplin 

og solidaritet, så kræver det at man samtidig tager forældrenes position meget alvorlig. 
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Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om skolen er den rette arena, når vi taler om at 

forme forældrene som subjekter, fordi man som styrende konstant vil støde ind i den 

barriere, der hedder ”jeg er en ansvarlig forælder”. 

 

Hvis man skal arbejde med at forme subjekter, er den mest oplagte styringsteknologi 

empowerment. Denne form for styring bliver også kun succesfuld under de forudsætninger 

som er ridset op ovenfor. Empowerment er mulig at arbejde med i skoletiden i forhold til 

børnene. Det vil falde indenfor den mulighed for appel til ønsker og egenskaber, som 

informanterne giver udtryk for. Men at arbejde med empowerment i forhold til forældrene i 

skoleregi vil være en stenet vej, netop fordi ønsket om frihed gennem autonomi 

overskygger ønskerne om frihed gennem disciplin og solidaritet. 

 

I undersøgelsen fra Ugebrevet Mandag Morgen og Trygfonden er budskabet til politikerne, 

at udfordringen bliver at forene det sunde liv med det gode liv. Nærværende projekt viser, 

at der er en vej i forhold til at arbejde med denne problemstilling i forhold til børnene, fordi 

skolen i skoletiden har vide beføjelser. Men at arbejde med at forene det gode liv med det 

sunde liv i forhold til forældrene i skoleregi vil også kræve indsatser på andre arenaer end 

skolen.  
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Resumé 
Sundhedsfremme er et aktuelt debatemne, hvor diskussionen ofte drejer sig om forholdet 

mellem individuel frihed og offentlig styring. Med afsæt i Vejen Kommunes projekt, 

Sundhedsaktiv Skole, fokuserer denne undersøgelse på brugernes perspektiv. I fire 

fokusgruppeinterviews er forældre til skolelever i 0.-9. klasse blevet spurgt om, hvor tæt på 

familiens liv de vil acceptere, at skolen går i de sundhedsfremmende tiltag. Studiet er 

kvalitativt, og der er foretaget både en meningskondenserende og en interaktionistisk 

bearbejdelse af empirien. Analysen er baseret på begreber fra den franske historiker og 

filosof, Michel Foucault, historiker og mediciner, Signild Vallgårda samt den engelske 

sociolog, Nikolas Rose.  

 

Undersøgelsen viser, at skolen i det sundhedsfremmende arbejde har vide beføjelser, så 

længe man ikke sætter spørgsmålstegn ved forældrenes evne til at tage vare på deres 

egne børns sundhed. Forældrene vil gerne inddrages, de ønsker dialog, ekspertbistand og 

valgfrihed. Der eksisterer ligeledes en vis grad af lydighed og villighed overfor skolens 

regler og politikker, på trods af at man ikke altid er enig. Empirien i undersøgelsen fremstår 

som paradoksal, idet forældrene på den ene side ikke ser sig selv som objekter for 

sundhedsfremmende aktiviteter, samtidig med at de ønsker, at skolen skal være arena for 

dette. Undersøgelsen viser gennem flere paradokser, at forældrene prioriterer deres 

selvpræsentation som ansvarlige, selvstændige og handlende forældre højere end evnen 

til at omsætte sundhedsmyndighedernes forskrifter. Så længe de sundhedsfremmende 

aktiviteter foregår i skoletiden, bliver forældrerollen ikke sat under pres, og skole og familie 

kan arbejde mod samme mål: sunde børn. Her fremstår forældrerollen som en mulighed 

for at fremme sundhed. Men drejer det sig om at forme forældrenes ønsker og 

egenskaber, da vil man som styrende møde modstand blandt forældrene, fordi det vil 

sætte forældrerollen under pres. Undersøgelsen stiller derfor spørgsmålstegn ved om 

skolen, i forbindelse med at forme ønsker og egenskaber hos de enkelte familier, er en 

anvendelig arena for sundhedsfremmende aktiviteter. I den sammenhæng fremstår 

forældrerollen som en barriere, og derfor vil det være relevant at overveje andre arenaer 

end skolen for sundhedsfremmende aktiviteter. 
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Abstract 
Health promotion is a current topic of interest where discussions often concerns the 

relationship between individual freedom and governance. Starting from a project in Vejen 

Kommune, Sundhedsaktiv Skole, this study focuses on the users' perspective. In four 

focus group interviews the parents of pupils in the 0.-9. class are asked how close to the 

family life they will accept that the school will be in health promotion. The study is 

qualitative, and there has been both a thematic content analysis as well as an 

interactionistic analysis of the data. A part of the analysis is based on concepts from the 

French historian and philosopher Michel Foucault, a historian and physician, Signild     

Vallgårda well as the English sociologist Nikolas Rose.  

 

The study shows that schools in the health promotion work has extensive powers, if you 

do not question the parents' ability to take care of their children's health. Parents want to 

be involved, they want dialogue, expertise and choice. There is also a certain degree of 

obedience and willingness to face the rules and policies of the school, despite the fact that 

the parents do not always agree. The data in the empirical study appears as paradoxical, 

since the parents on one hand does not see themselves as objects of health promotion 

activities, while they on the other hand want the school to be an arena for this. Through 

several paradoxes the study shows that parents prioritize their self-presentation as 

competent, independent and active parents more than the ability to implement regulations 

by health authorities. As long as health promotion activities happen in school, parenting is 

not put under pressure, and school and family can work towards the same goal: Healthy 

children. Then parenthood appears as an opportunity to promote health. But if you want to 

shape the parents' wishes and properties, the parents will oppose to governing, because it 

will put parenting under pressure. The study then questions if the school, in shaping 

aspirations and characteristics of each family, is a relevant arena for health promotion 

activities. In this context parenthood appears as a barrier, and therefore it would be 

appropriate to consider other arenas than the school for health promotion activities. 
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Bilag 1  

Rekruttering af fokusgrupper 
 

Skole 1: 

Først forsøgte jeg at rekruttere informanter igennem personale på min mands 

arbejdsplads. Jeg valgte at spørge de, som arbejder i køkken, med rengøring, som pedel 

eller på kontor. De er alle enten kortuddannede eller uden uddannelse. Således fik jeg 

samlet den første gruppe, som jeg rekrutterede gennem en person, som arbejder i 

køkkenet. Hun har børn på en skole i Vejen Kommune, og hun fik samlet 5 forældre, som 

indvilligede i at deltage. De kendte alle hinanden. Hun deltog ikke selv i interviewet. 

 

Skole 2: 

Min mands farbror bragte mig i kontakt med en person på sit arbejde, som har børn på en 

anden skole i Vejen Kommune. Hun samlede først en gruppe på 6, hvor af to meldte 

afbud, og siden fik en syvende informant med. Gruppen endte derfor med at være på 5 

forældre, som alle kendte hinanden. 

 

Skole 3: 

Via en ansat på min mands arbejde, som arbejder med rengøring, fik jeg kontakt med én 

på skole 3. Hun forsøgte længe at rekruttere yderligere informanter, hvilket ikke lykkedes. 

Jeg fik efterfølgende kontakt til tre andre informanter via en forælder til min datters 

veninde. Gruppen bestod dermed af fire informanter, hvoraf to kendte hinanden meget 

godt. De to andre kendte ikke nogen af de andre. 

 

Skole 4: 

Via en ansat på min mands arbejde, som arbejder med rengøring, fik jeg kontakt med en 

person på skole 3. Hun forsøgte længe at rekruttere flere til gruppen, hvilket ikke lykkedes 

hende. Via min datters venindes mor, fik jeg kontakt til tre andre informanter, og gruppen 

endte med at bestå af 4 informanter, som alle kendte hinanden mere eller mindre. 
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Bilag 2 

Brev til informanter 
 
 
 

Askov 25.februar 2009 
Kære forældre! 
 
Jeg hedder Charlotte Aagaard Nielsen og jeg er i gang med at lave en opgave om sundhedsfremme i 
folkeskolen. Jeg er studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Syddansk Universitet og 
opgaven er mit speciale. Jeg vil i min opgave gerne finde ud af, hvor meget forældrene synes at 
skolerne må bestemme i forhold til f.eks. mad, motion, trivsel, osv.  
 
Jeg skal lave nogle interviews i grupper med forældre til børn i folkeskolen i Vejen Kommune, og dem 
skal jeg i gang med at finde på en eller anden måde. 
 
I den forbindelse har jeg brug for hjælp fra nogle forældre til børn i folkeskolen i Vejen Kommune, og 
det er der, du kommer ind i billedet.  
 
Jeg vil derfor høre, om jeg må kontakte dig. Det er ikke nødvendigvis dig, der skal være med i 
interviewet, men du kan måske hjælpe mig med at finde ud af, hvem jeg kan spørge. 
 
Jeg kan fortælle at interviewene bliver helt anonymiseret, når jeg skal bruge dem i min opgave. Det er 
selvfølgeligt helt frivilligt og gratis at deltage. Det eneste, man skal investere, er ca. 2 timer en aften 
eller en eftermiddag. 
 
Hvis jeg må kontakte dig, kan jeg fortælle dig meget mere om, hvad det hele går ud på. 
 
På forhånd tak for hjælpen. 
 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Aagaard Nielsen 
Maltvej 5, Askov 
6600 Vejen 
 
 
 
Skriv dit navn og dit telefonnummer her, hvis jeg må kontakte dig: 
 
Navn______________________________    tlf: ________________________ 
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Bilag 3 

Brev til skoleledere 
 
 
 
 
 
 

Askov d. 9. Marts 2009 
 XXXXXX Skole 
Att: Skoleleder (XXXXX) 
 
 

Vedrørende speciale om sundhedsfremme blandt elever i folkeskolen. 
 
Mit navn er Charlotte Aagaard Nielsen, og jeg er i gang med den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Syddansk 
Universitet. Jeg er i færd med at undersøge, hvor tæt på familiernes hverdag forældrene vil acceptere, at skolen går i det 
sundhedsfremmende arbejde. Det skulle der gerne komme et speciale ud af. 
 
Jeg har tænkt mig at belyse dette ved at gennemføre ca. 3-4 interviews i fokusgrupper, og i den forbindelse er jeg ved at 
forsøge at etablere en gruppe af 6-8 forældre til børn på xxxxxxx Skole. Jeg forsøger også at etablere grupper af 
forældre til børn på andre skoler i Vejen Kommune. 
 
Mit formål med undersøgelsen er at tydeliggøre grænsen og forståelsen for, hvor indgribende man som skole kan være. 
Jeg håber på, at mit projekt kan bidrage som redskab til planlægning og gennemførelse af fremtidige 
sundhedsfremmende tiltag.  
 
Mit ærinde er derfor ikke at evaluere, hvad xxxxxxx Skole har foretaget sig på området specifikt. Mit ærinde er at 
belyse ”grænsen” på et mere generelt plan. Jeg vil forsøge at trække mønstre og tendenser ud af alle de interviews, jeg 
laver, for at kunne sige noget samlende og overordnet. 
 
I min bearbejdning af interviewene vil jeg gøre både deltagerne og den pågældende skole anonym. 
 
Emnet finder jeg interessant, fordi det ser ud som om at holdningen til offentlig styring på sundhedsfremmeområdet er 
ved at ændre sig. Avisen Mandag Morgen har i samarbejde med Trygfonden lavet en større undersøgelse, hvor man kan 
se en tendens til at flere danskere ønsker mere styring fra det offentliges side – særligt når det handler om børn og unge. 
Derfor synes jeg det er interessant at kigge på, om man kan sige noget om, hvor meget man som forældre vil acceptere 
af indgriben fra skolens side. 
 
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med mit projekt, så er du naturligvis velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Charlotte Aagaard Nielsen 
Maltvej 5, Askov 
6600 Vejen 
 
mail: charlotte.aagaard@askovefterskole.dk 
tlf: 61 33 31 57  /  76 97 22 81 
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Bilag 4 

Oversigt over fokusgrupper 
 
Skole 1: 

Alias	  navn	   Beskæftigelse	  /	  uddannelse	   Børn	  og	  klassetrin	  
Karina Køkkenleder 3 børn: børnehave, 0. kl., 6. kl. 
Cecilie Sekretær 2 børn: børnehave, 0. kl. 
Line Selvstændig 2 børn: børnehave, 2. kl. 
Sussy Dagplejer 2 børn: 1 hjemme, 1. kl. 
Lene Tjener 4 børn: 2 hjemme, børnehave, 1. kl. 
 
 
 
Skole 2: 

Alias	  navn	   Beskæftigelse	  /	  uddannelse	   Børn	  og	  klassetrin	  
Birte ? 3 børn: børnehave, 0. kl., 2. kl. 
Karen Medhjælpende hustru 4 børn: 1 hjemme, 0. kl., 1. kl., 5. kl. 
Susanne ? 2 børn: 2. kl., 6. kl. 
Mette Konsulent 3 børn: 2. kl., 5. kl., 9. kl. 
Lone Sekretær 3 børn: 0. kl., 3. kl., 5. kl. 
 
 
 
Skole 3:  

Alias	  navn	   Beskæftigelse	  /	  uddannelse	   Børn	  og	  klassetrin	  
Kirsti Socialpædagog 3 børn: 2. kl., 5. kl., 8 kl. 
Anne Pædagog 1 barn: 5. kl. 
Gry Pædagog 2 børn: børnehave, 2. kl. 
Britta Teknisk tegner 5 børn: børnehave, 4. kl., 8. kl. 2 er 

færdige med skolen 
 
 
 
Skole 4: 

Alias	  navn	   Beskæftigelse	  /	  uddannelse	   Børn	  og	  klassetrin	  
Sissel Faglærer 3 børn: 4. kl., 6. kl., 8. kl. 
Margit Lærer 3 børn: 5. kl., 9. kl. 1 er færdig med skolen 
Sonja Socialpædagog 3 børn: 6. kl., 7. kl. 1 er færdig med skolen  
Maria Sekretær 4 børn: 1. kl., 6. kl., 2 er færdige med 

skolen 
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Bilag	  5	  

Interviewguide	  

	  

Velkomst	  

Præsentation	  af	  mig	  (og	  min	  hjælper)	  
(2 min.) 
 

• Charlotte Aagaard Nielsen, studerende på Syddansk, 45 år, mor til 2 børn, som går på 
Askov-Malt Skole i 1. og 2. klasse. 

• Helle Skovbakke, som er min medstuderende. Hun filmer og er dygtig til at være yderst 
diskret. 

	  

Kort	  gennemgang	  af	  baggrunden	  for	  interviewet.	  
(2 min.) 

• Interviewet er en del af mit speciale, hvor jeg undersøger hvor tæt på familiernes liv 
forældre vil acceptere at skolen går i sundhedsfremmende tiltag. 

• Jeg er selv forælder, og ved at hverdagen er fyldt dilemmaer og med forhandlinger for at få 
den praktiske hverdag til at fungere.  

 
 

Spilleregler:	  
(2 min.) 

• Vi optager interviewet på video. Det gemmes, skrives rent, hvor I bliver anonyme. Det er 
kun mig, der ser filmen, og den bliver slettet, når mit speciale er færdigt. 

• Planen for i dag: kort præsentation af interviewguiden. 
• Interviewet varer ca. 2 timer og der er en pause undervejs. 
• Min rolle: som igangsætter og leder af debatten. Jeg vil gerne høre alles mening, så jeg 

forsøger at fordele taletiden. Jeg vil understrege at I skal give udtryk for hvad I mener, og 
ikke hvad I tror jeg gerne vil høre.  

• Jeg er interesseret i at høre både meninger, oplevelser og erfaringer. 
• Det er absolut tilladt at skifte mening undervejs. 
• I skal forestille jer at I sidder til et forældremøde og skal diskutere et emne. 
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Informanter præsenterer sig:  
(5 min.) 
Navn, bopæl, hvor går jeres børn / barn i skole og hvilket klassetrin. Evt tillidserhverv på skolen 
(klasseråd, skolebestyrelse osv) 
 
 

	  

Forplejning:	  	  
(2 min.) 
Det er altid svært at vælge forplejning, når man skal mødes om noget med sundhed. Så jeg har valgt 
at indgå et kompromis og har bagt en gulerodskage med kaffe / te og vand. Ræk til. 
 
 

Spørgsmål	  /	  debat	  
1. Generelle opfattelser af sundhedsfremme: 
(20 min.) 
 
Brainstorm: 
Hvad kommer I til at tænke på, når jeg siger sundhedsfremme? 
 
Skriv ned på sedler og hæng dem op på væggen. 
Hvis det er muligt, grupperer vi dem i temaer. 
Er der nogen der vil uddybe eller kommentere? 
 

Pause 
(10 min.) 
 
 
2. Udsagn om sundhedsfremme og skole.   
(30 min.) 
Jeg hænger en række udsagn op på væggen, som I skal erklære jer mere eller mindre enige i, ved at 
give dem én af tre farver. Når I har afgivet jeres svar gennemgår vi nogle af udsagnene, hvor I skal 
begrunde jeres svar. 

- Skolebørn skal altid have sunde madpakker med 
- Eleverne må ikke spise slik og chips eller andet usundt i skoletiden. 
- Læreren må hælde indholdet ud af en elevs drikkedunk, hvis det ikke er vand. 
- Forældrene skal ikke drikke alkohol til klassearrangementer. 
- Der skal være mere tid til fysisk aktivitet i skolen, også selvom der går tid fra andre ting. 
- Skoleelever skal altid cykle eller gå i skole. 
- Alle elever skal have tøj og sko på som de kan bevæge sig ordentligt i. 
- Alle elever skal være ude i frikvartererne uanset vejret. 
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- Skolen skal tage kontakt til en familie, hvis eleven er uvasket, går i snavset tøj eller lugter 
dårligt. 

- Klasserådet skal have en tydelig holdning til de større elevers alkoholforbrug og rygning. 
- Skolen skal tilbyde rygestop-kurser for elever, der er begyndt at ryge. 
- Skolen skal overveje at indføre skoleuniform. 
- Skolen må lave regler om sundhed for hvad som helst, bare det gavner indlæring. 
- Alle elever skal spise et sundt og solidt morgenmåltid. 
- Elever, der er udfordrende klædt på, låner en stor T-shirt til at have på i skolen. 
- Skolen skal tage kontakt til forældrene på den mindste mistanke om at eleven ryger hash. 
- Skolen bør belønne de familier, der dyrker mest idræt og motion sammen med deres børn. 
- Skolen skal fortælle forældrene, hvornår deres barn bør gå i seng. 
- Hvis en elev bliver mobbet skal de andre i klassen være sammen med vedkommende på 

skift i fritiden. 
 
 
3. Opsummering 
(30 min.) 
I får nu et sæt sedler med nogle spørgsmål 
Afgør med jer selv hvor tæt på ordet ”forældre / familie” eller ”skole” du vil sætte dine sedler 
enkeltvis. Man må gerne rykke på sine sedler undervejs i diskussionen, hvis man ændrer mening. 
 
Hvem bestemmer hvad der skal i madpakken? 
Hvem bestemmer om man skal køre, cykle eller gå i skole? 
Hvem bestemmer påklædning? 
Hvem bestemmer hvad der må sælges og spises (udover madpakken) i skoletiden? 
Hvem bestemmer hvor rene og pæne eleverne skal være? 
Hvem laver regler om elevernes alkoholforbrug? 
Hvem har ansvaret for at eleverne ikke ryger? 
Hvem har ansvaret for at gøre noget ved mobning? 
 
Ligner billedet sådan som det er i dag? Mener I der skal ændres på noget af ansvarsfordelingen? 
Hvorfor / hvorfor ikke? Evt. hvordan? 
 
 

Outroduktion	  
(10 min.) 
Hvordan har I oplevet at deltage i fokusgruppen? 
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Bilag 6 

”Udfordring af autoritet” 
 

 

Passagen tager sit udspring i det udsagn i øvelse 2 der hedder: ”Forældrene skal ikke 

drikke alkohol til klassearrangementer.” (Interview 2 s. 16-18) 

 

Mette: Jeg tænkte lidt på den der med om forældre skal drikke alkohol til 

klassearrangementer. Det tror jeg heller ikke at jeg sådan et helt afklaret forhold til, men 

jeg synes alligevel godt at tanken strejfer mig lidt i forhold til det med at være en god 

rollemodel, hvis man kan sige det på den måde. Og så kan jeg ikke helt blive enig med 

mig selv om jeg tænker, det er et arrangement hvor man behøver at have alkohol med i 

spil, altså, så der har jeg sat den gule på. 

Susanne: Jeg har også sat en gul på, men man kan jo netop, også i forhold til at være en 

god rollemodel i og med at man viser at man kan godt drikke en enkelt øl til sådan et 

arrangement, ikk´ os. Fordi der er jo ingen der går op og drikker tre øl eller fem øl, eller et 

eller andet. Fordi, du får en enkelt øl, det synes jeg netop det kan være at vise at man har 

et godt forhold til alkohol. 

Mette: Jeg tænker, jeg ved slet ikke om det er et hensyn, man skal tage, jeg tænker jo at 

der kan være børn, der kommer fra hjem, hvor det, altså, hvor øllet kan være symbol på 

noget andet. Og så tænker jeg måske at skolen ikke behøver at være et sted, hvor man 

kan rende i og, ja, .. 

Lone: Men der tror jeg jo, Mette, at sådan nogle børn, de kan godt mærke om det her det 

er, ja, de kender jo måske nok de grønne flasker, ikk´ os. Men jeg tror godt at de kan 

mærke om det er på vej derhen hvor det ikke er særlig sjovt eller om det er på et stille og 
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rolig niveau, havde jeg nær sagt. Der tror jeg de er ekstremt fintfølende, sådan nogle børn. 

Og jeg synes så at det der med at man godt kan vise at man sagtens, så det ikke er sådan 

noget forbudt- noget. Man kan sagtens hygge sig med det, ikk´ os. 

Susanne: Nu står der jo også lige netop til klassearrangementer. Så tænkte jeg, hvis det 

var at vi havde en klasse, hvis nu vi havde et eksempel i klassen, så ville vi jo også klart 

have taget det op, ikk´. Fordi så kan man næsten, hvis det var et problem, så ville man 

simpelthen sige, hvis vi havde set det en gang at der er en der tyller fem øl, så vil vi da 

bare ikke, så er det bare slut, så skal vi ikke det til næste klassearrangement. Det tror jeg 

hurtigt at vi ville få afhjulpet. 

[latter, da Susanne har lavet en tuschstreg på næsen, som hun ikke var klar over] 

Interviewer. Jeg tænker på, ville det ikke være en god rollemodel at vise at man godt kan 

hygge sig uden alkohol? 

Susanne: Jamen, jeg synes jo ikke at der er noget odiøst i at man drikker en enkelt 

genstand. Altså, når jeg siger genstand, så mener jeg altså stærk alkohol snakker vi 

overhovedet ikke om. Det vi taler om, det er en enkelt øl til et arrangement, hvor vi siger at 

vi har øl og sodavand. På det plan synes jeg ikke at det gør noget. Men det gør jo heller 

ikke noget at der er nogle arrangementer uden, men fordi man har et enkelt arrangement, 

hvor man siger her vil det naturligt falde med at man, at øl tilbydes, så synes jeg heller ikke 

man skal lade være, for det ville netop være unormalt. 

Lone: Vi har jo også arrangementer, hvor det ikke er, ikk´ os. 

Mette: Men altså, jeg er ikke helt afklaret med det, vil jeg sige. Det er fordi, jeg tænker 

også, vi snakker også så meget om at de unge mennesker de begynder også at drikke 

alkohol tidligere og tidligere. Og skal forholde sig til det tidligere og tidligere, og der tror jeg 
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måske også at det er blevet så meget en dansk ting, eller hvad man nu vil kalde det, ikk´ 

os. At det skal være der. Og jeg tænker lidt; at børn og alkohol i min verden i hvert fald, det 

har ingen sammenhæng. Det er to meget forskellige ting. Men… 

Susanne: Der vil jeg sige, at jeg har også den holdning at jeg har set eksempler på at 

nogen de er simpelthen at man må ingen ting, og så ser man også lige at det er det går 

galt. Nogle af de elever, som slet ikke kan styre sig første gang de skal ud og drikke og 

sådan noget, fordi de andre har prøvet det før. 

Lone: Jeg tror også, altså jeg tror ikke… Jeg ved ikke hvor meget det vil præge børn at 

man til et klassearrangement eller skolearrangement ser øl på bordene. Jeg tror mere at 

det er hvad der er de ser i hverdagene der hjemme. Altså, får man rødvin hver aften til 

maden, eller er det noget til specielle lejligheder. Der tror jeg mere de får den der, det der 

forhold til alkohol. Jeg tror ikke at det er i forbindelse med skolen….. Altså jeg tror mere at 

det er i hverdagen at vi viser dem…. 

Karen: Det er der hjemme, det er igen der hjemme. 

Birte: Det er ikke sådan enkeltstående, det er jo noget specielt, når der er åbent hus 

arrangement hernede. Det er jo en af de der som jeg kalder undtagelser fra regelen, altså. 

Vi behøver ikke have kyllinge- eller kalkunpølser eller sådan noget, altså. Der må man 

gerne få en almindelig rød pølse, altså…. For det er noget specielt. 

Susanne: Nej, det havde jeg eller overvejet meget, for det er mig, der køber pølser. 

[latter] 

Birte: Så koster de 4 for 20,- kr. med brød. 

[latter] 
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Interviewer: Ja. 

Birte: Det kan børnene også godt skelne imellem at hverdag og fest, altså. 

….. 

Interviewer: Det kan de godt skelne imellem? 

Birte: Ja. 

Susanne: Ellers synes jeg det er en vigtig ting, de lærer. 

Karen: Ja, det synes jeg også. Det snakker man om. 

Lone: Mmm 

……… 
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Bilag 7 

”Lærerrolle versus forældrerolle” 
 
Passagen tager sit udspring i øvelse 2 i det udsagn, der hedder: ” Skolen skal tage kontakt 
til forældrene på den mindste mistanke om at eleven ryger hash”. Forhandlingen fortsætter 
efter et andet intermezzo, i udsagnet ”Skolen skal tage kontakt til familien hvis en elev er 
uvasket, går i snavset tøj eller lugter dårligt.” (Interview 4, s. 31-37) 
 
 
Sonja: Altså, jeg står for klart grøn, for det mener jeg at man skal. 
Maria: Det har jeg også. 
Sonja: Jo yngre de går i gang, jo flere hashpsykoser ser vi blandt atten, sytten-atten årige. 
Margit: Vi skal også bare passe på at skolerne ikke skal henvende sig på mistanker. 
Sissel: Ja, det er det jeg siger, at de ikke bliver små politibetjente. 
Sonja: Men hvis du har en mistanke, så synes jeg at man skal give besked om den. Så er 
det op til forældrene at gøre et eller andet i forhold til det. 
Margit: Og hvis der ikke har været noget, så kan man ødelægge et samarbejde. 
Sonja: Det kan man godt. 
Margit: Ja. 
Sonja: Men det er igen måden hvorpå man gør det. Det mener jeg. For jeg synes lige 
nøjagtig at.. 
Margit: Jeg har også kontakten til forældrene og jeg ved også at de forældre, man 
forventer en god dialog med, det er ikke altid dem, man får en god dialog med. Og det er 
netop det der med at der skal ikke ret meget til fordi man går ind og krænker nogle folks 
vaner. 
Sissel: Og der kan hurtigt være noget om det når det kommer til stykket, ved mistanke, 
hvis der overhovedet intet er om det. 
Margit: [Der er nogen..] 
Sonja: ( ) 
Sissel: Så vil jeg også være krænket. 
Margit: Nej, der er virkelig nogen, som vil tage det virkelig ærekært, som vil, også fordi 
selvom det kun er kommet der, så kommer det ud under alle omstændigheder. Og det 
løber. Det er der, hvor man kan sige der krænker man. 
Sonja: Hvis det kommer ud, så er det jo kun fra forældrenes side den vej rundt, det 
kommer ud. For skolen har jo deres tavshedspligt. 
Margit: Ja, ja, men forældrene snakker jo også med nogen, og et eller andet sted er der 
altid et eller andet. Eller barnet bliver informeret om det, barnet sidder og siger, ja, jeg blev 
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mistænkt for det. Det er der hvor jeg siger, det er, det vil være katastrofalt for et 
samarbejde. 
Sonja: Jeg vil sige at det er det mindste. 
I: Er der et tidspunkt hvor man skole skal blande sig. Nu står der ved mindste mistanke, 
ikk´. 
Sissel: Ved bestyrket mistanke, så synes jeg det er ok, men står der mindste mistanke, så 
synes jeg ikke det er ok. Det synes jeg simpelthen ikke. 
I: Der er et sted, hvor man som skole skal ( )  
 
Sissel: [Det er en balancegang, synes jeg.]  
I: Hvornår er det? Er det hvis man har set dem ryge, eller… 
Sissel: Hvis man er helt sikker på det, så synes jeg selvfølgelig også at man skal have 
besked. De kunne jo bare være almindelige cigaretter. Er det det du tænker på? 
I: Nej, nu tænker jeg på hash. 
Sissel: Hash, hvis man har set dem rode med, så er der jo ingen mistanke, så har man jo 
set det. Så er jeg jo slet ikke i tvivl. 
Sonja: Hvis jeg så kommer, hvis nu, hvis Margit kommer, du er jo klasselærer, det er du jo. 
Så kommer du ind i en klasse og så ser du at der er en der har anderledes pupiller fra. Det 
lægger du mærke til en, to, tre, fire, fem gange.  
Margit: Så er det heller ikke den mindste mistanke. 
Sonja: Jo, det er det. For det kan være øjendråber, det kan være øjenkatar, det kan være 
så mange ting. 
I: Men der er et tidspunkt, hvor skolen skal blande sig. 
[småsnak] 
Sissel: (  ) Hvad er der sket med dine øjne i dag? Så kan hun jo sige, det er øjenkatar. 
Margit: Det er jo ikke lige fra at man lige opdager det. Der vil jo ske noget undervejs, der vil 
være et forløb i det. 
Sissel: Og der mener jeg at første gang, du ser nogle store pupiller og ringer hjem. Det 
synes jeg ikke er ok. 
Margit: Nej, det synes jeg heller ikke. 
I: Men der er et tidspunkt… 
Margit: Jeg vil som forældre miste tilliden og troværdigheden. Det vil jeg til enhver tid. 
Sonja: Jeg ville da som forældre tænke, hold da kæft, det var da egentlig dejligt at der er 
en, der er opmærksom på mit barn. 
…… 
I: Ja. Det var lidt om rygning af både det ene og det andet. Er der noget af det andet som I 
tænker på, I lige havde lyst til at kommentere her…Eller  uddybe. Det kunne også være…. 
Sissel: Ja. Jeg synes den der med påklædning, den er et par steder. Jeg er meget i mod 
at det ikke er lidt frivilligt, hvad man vil gå i. Jeg kan godt se den første der, at man kan 
bevæge sig lidt. Der mener jeg også igen at man skal kigge på om det er en der går i 
ottende – niende klasse eller man skal se på dem, der går i første. De der går i første skal 
selvfølgelig ud og have noget luft og ting og sager. Men en der går i ottende-niende 
klasse, er allerede begyndt at interessere sig for sig selv, og jeg synes også at jeg ser 
rigtig mange elever, der ikke interesserer sig for sig selv. Statistikkerne viser altså jo 
pænere du er, jo bedre, du går klædt, jo højere løn får du, jo bedre stillinger får du. Der 
synes jeg at det er ærgerligt at man prøver på at dysse det ned. Jeg synes også at man 
skal sige at det er sgu også ok at der er nogen, der går op i sig selv. Så jeg synes den er 
en hårfin balance. 
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Margit: Og så er det jo også, når jeg læser en hvor der står ”alle elever skal have  tøj og 
sko på som de kan bevæge sig ordentligt i”. Hvad er det at bevæge sig? Jeg går meget i 
nederdel. Altså, det handler også om .. 
Maria: Det er også stramtsiddende og sådan noget og nedringet tøj og  
Margit: Er det tøj de mener, er det joggingtøj, de mener? Eller hvad er det. Altså jeg ejer 
ikke en joggingdragt. 
Maria: Nej, sådan tolker jeg det ikke. 
 
Sissel: Jeg ser det meget sådan med høje sko og sådan noget. Og det vil jeg gerne sætte 
spørgsmålstegn ved, når man kommer op i de højere årgange. Der synes jeg godt at man 
må have nogle lidt højere sko på, som går i ottende eller niende klasse. 
Maria: Jamen, det kan du jo også bevæge dig ordentlig i. Altså, hvis du går i stiletter, det 
er nok ikke lige det. 
Sissel: Nej, nu er det nok ikke lige stiletter, men det er jo værd at gå i et par kondisko, hvis 
man skal ud og gå en tur. Eller i forhold til nogle sandaler eller et eller andet. 
Margit: Er det ikke også et spørgsmål om at få en fornuftig holdning til hvad de skal. 
Sissel: Jo, det er præcis  
Margit: Uden at man fjerner det der med at man rent faktisk skal danne sig sin egen 
identitet. 
Sissel: Lige netop. Og jeg synes bare at der er så meget fokus på det, det er så negativt at 
gå op i sig selv, hvor jeg i stedet for synes det er hamrende positivt. 
…. 
Margit: Det vil jeg give dig ret i. 
…. 
Sonja: Jeg kan ikke lade være med at trække på smilebåndet af den anden derovre. 
”Skolen skal tage kontakt til familien hvis en elev er uvasket, går i snavset tøj eller lugter 
dårligt.” Men er det ikke krænkende? Er det ikke at overskride privatsfæren? Er det ikke at 
overskride privaten og deres værdier? Deres normer? Deres identitet, deres virke og gøre. 
Deres leve, deres værdier? 
Sissel: Jeg har sat gul ved den. Jeg var rigtig meget i tvivl, fordi du har sgu også lidt ret, 
det er også lidt frivilligt. Men omvendt så kan der også være nogle familier, der slet ikke er 
klar over at det er starten på at lille Peter, han bliver mobbet. Og plus, hvos jeg skal sidde 
ved siden af en der ikke har været vasket og lugter. Jeg kender en, der har været på 
efterskole, hvor de er kommet til at bo på hytte, hvad hedder det, værelse sammen med 
en der ikke vasker sig. Det var simpelthen smadder ubehageligt. Og der mener jeg altså 
også at der skal man også lære at indgå i et fællesskab, og det gør man altså ikke ved at 
lugte. 
Sonja: Jeg har også sat grøn ved den, lige såvel som jeg har sat grøn ved at forældrene, 
eller skolen skal tage kontakt, hvos der er nogen, der ryger hash. Fordi jeg synes det 
handler om det samme, et eller andet sted. 
Margit: Arj, det synes jeg så ikke. 
Sonja: Det kan være lidt provokerende igen. Men det er begge to over, du går ind i nogen, 
du går ind i familier. Det kan være nogle dårligt stillede familier, det kan være også være 
nogle velstillede familier. Det kan være teenage-syndromer, ombygning what ever. Men 
det er måden man får serveret den på. Det er måden man snakker med de her forældre 
om. 
Margit: Det er ikke kun, du bruger meget det der at det er måden man serverer tingene på. 
Men det handler også om de personer, som man snakker med om det. Det handler også 
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om at de kan modtage det. Hvad siger de, hvilken måde modtager de på? Så det handler 
ikke kun om, du har tit brugt det ord, jamen, det handler om hvordan vi formidler, det 
handler om, nej det handler faktisk også om dem vi kontakter. 
Sonja: Det er rigtigt 
Margit: Det handler om, du kan sige noget, du synes der er nok så positivt, men den der 
modtager det, modtager det immervæk på nogle andre signaler. 
 
Sonja: Jeg er ikke uenig. Jeg bruger bare et fælles ord til det. Det er måden hvorpå man 
kommunikerer med dem på. 
Margit: Men den er for bred for mig. 
Sonja: Men jeg er enig med dig. 
Margit: Det handler om den, der modtager. Det er egentlig det vigtigste. De budskaber, 
som jeg skal sige til en forældre, det handler egentlig ikke om det jeg siger. Det handler 
om, hvordan modtager de det. (  ) 
Sonja: Det handler om hvordan du afleverer det. Om d har forståelse for hvordan de 
modtager det. 
Margit: Jamen, det har du bare ikke altid, fordi det er forskellige emner. Så det er bredt, 
det der. 
I: Men hvis vi skal vende tilbage til det, du siger, Sonja, så det er det jo det der med at 
træde ind på eller ind i privatsfæren. Ind i privatlivet, at det er, det gør man jo også et eller 
andet sted, når det handler om det her med at være ren og pæn. 
Sonja: Også at de skal spise morgenmad. Solidt morgenmåltid. Alle elever skal spise 
solidt og sundt morgenmåltid. Det kan vi da kun være enige om. Men det kan en skole sgu 
da ikke gå ind og sige. Jeg har også sat grøn ved den, det har vi alle sammen. 
Margit: Når jeg læser den der ” Alle elever skal spise et sundt og solidt morgenmåltid”, så 
læser jeg det lidt, som når jeg sender mit barn i skole som elev, så skal de have spist 
noget morgenmad. Sådan læser jeg den. Jeg læser den ikke som om at det er noget 
skolen dikterer. Jeg læser den som at når jeg sender min elev, mit barn.. 
Sissel: Det er en pligt jeg har som forældre, at jeg sørger for at de får noget ordentligt. 
Margit: Ja. Så sender jeg en elev i skole, som er klar til dagens dont. 
I: Så det er ikke noget at skolen skal sørge for. 
Margit: Og den med uvasket og går i snavset tøj eller sådan noget. Der går man ikke nær 
så tæt på ind på den personlige, fordi lige så snart lige så snart vi snakker hash, så er vi 
ovre i en helt anden boldgade. Så jeg synes der er meget stor forskel på når man skal 
kunne tackle en familie, hvor der er lugt eller et eller andet, som hvis man skal gøre det 
med hash. 
Sonja: [Der er jeg meget uenig med dig] 
Margit: Den der med hash, der kan man sagtens få, det kan sagtens blive noget 
rygteværk, det kommer der. 
Sonja: Nu vil jeg gerne prøve. Der er jeg rigtig meget uenig med dig. Fordi lige nøjagtig det 
der, det er lige at gå ind i værdier og normer i en familie, at man lugter. Det andet, der kan 
du, der er det en påvirkning udefra. Det at du ryger hash, det er en påvirkning udefra. Det 
andet derovre, det er en påvirkning indefra. Det er en familie. Det er inde i rammen i 
familien. Det er hashen ikke. 
Margit: Jeg har stadig den holdning at der er meget stor forskel på dem. 
Maria: Jeg synes faktisk egentlig også at den er værre, den der med, hvis jeg skulle ringe 
om den. 
Sonja: Ja. 
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Maria: For det kan jo netop også være at mor og far ser lige sådan ud. Altså. 
Sonja: Der rammer den meget hårdere. 
Sissel: Men derfor er den jo bare hamrende vigtig. 
Sonja: Ja, da, det synes jeg også at den er. Man skal ikke være bange for. 
Maria: Den er sværere at skulle kontakte dem om. 
 
Sissel: Jeg vil også hellere kontaktes om, hvis det skulle være, men dermed ikke sagt at 
jeg synes at det er ok de gør det. 
Maria: Nej, men når nu vi diskuterer hvad der er .. 
Sonja: Jeg er af den holdning, jeg synes at skolen, de skal ikke opdrage vores børn, men 
det er uundgåeligt. Jeg synes de skal være involverende i vores børn. Jeg synes de skal 
have opsyn med vores børn, og de skal tage et ansvar med vores børn, når de er her. 
Fordi, jeg kan ikke fjernstyre mine børn. Jeg sidder i [en anden by] hver dag. Jeg kan ikke 
fjernstyre dem. Et eller andet sted, så har jeg det også sådan en forventning om at hvis de 
opdager nogen ting, eller ser nogen ting, som efter deres normer, ikke er, vi er også 
forskellige mennesker. Det kan godt være at en eller anden lærer har en helt anden norm 
end jeg har, det har de helt grangiveligt, at de så kontakter mig (  ). Ved du hvad, det, jeg 
bliver sgu nødt til at sige det her. (  ) det er virkelig noget jeg forventer af en skole. For 
ellers synes jeg de lider et nederlag. Og der er mangel, jeg respekterer ikke en skole, som 
ikke tør involvere sig. Det er min holdning. 
Maria: Det kan jeg godt tilslutte mig. Altså, jeg ville også blive skuffet, hvis der var et eller 
andet med mine børn, og jeg ikke fik det at vide. 
Sonja: ja. 
Sissel: Det kan ikke engang gøre om man tør, om det kan gøre, om den konsekvens, det 
kan få, hvad det ville være. Hvis nu du tænkte hash igen, at hvis Margit ved, at den 
forkerte mistanke, hun har, fordi hun en dag har set pupillerne var lidt store. Hvis hun så 
ved at det kan ødelægge et fremtidigt samarbejde som har måske været dårligt i forvejen. 
Så synes jeg at man kunne lave lidt mere research på den ene dag, hun har set pupillerne 
var store. 
Maria: Altså, så kan man måske lave det ord lidt om med ved mindste mistanke. 
Sissel: Ja, det synes jeg også er en helt anden historie. 
Maria: Så rammer den måske bedre end .. 
I: Så kommer det til at ligne det der ovre med snavs og. 
Maria: Så man kan se. 
….. 
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Bilag 8 

”På kant med normerne” 
 

Passagen tager sit udspring i øvelse to i udsagnet ”Læreren må hælde indholdet af en 

elevs drikkedunk ud, hvis det ikke er vand.” (Interview 1, s. 37-39) 

 

Interviewer: Ja, er der nogen af jeg der lige har lyst til at kommentere her på falderebet 

inden vi holder en lille pause? 

Sussy: Det der med drikkedunkene. 

Interviewer: Ja. 

Sussy: Det synes jeg er noget bæ at lærerne de må hælde det ud. 

Line: Det kommer selvfølgelig an på hvad der er i. Men hvis det er saftevand, så skal de 

ikke blande sig i det. 

Cecilie: Det skal ikke hældes ud, men det skal i hvert fald påpeges at der skal være vand i. 

Line: Hvorfor ikke saftevand. Hvorfor faen…. 

Cecilie: Nej, man skal da ikke drikke saftevand. 

Line: Det kan da være ligegyldigt. 

Cecilie: Nej, nej, nej. 

( ): Det synes jeg…. 

(  ) 

Karina: Det er sukker. 

Cecilie: De må drikke vand. 

Sussy: Vi bruger det, hvad er det nu det hedder. 

Line: vi køber sådan noget økologisk noget, hvor der er sukkerfri. 

Sussy: Naturprodukter. 

Line: Ja. Det er hverken kunstigt eller noget som helst. Det er Ø-mærket. 

[stille latter] 
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Sussy: (  ) 

Line: Nej det er faktisk Ø-mærket. 

Karina: Fordi det er ø-mærket, kan der altså godt være sukker i. 

Line: Jamen der er ikke sukker i. Der er naturlige sødestoffer. Der er en lille speciel en, 

hvor der ikke er sukker i. Den er altså også lidt sur, men den smager faktisk rigtig, rigtig 

godt selvom den er lidt sur. 

…. 

Cecilie: Nej, de skal have vand, færdig. 

Karina: Altså jeg synes ikke der er nogen grund til at de har sødt eller saftevand med i 

skole. 

Sussy: Nej, men de skal ikke gå hen og hælde det ud. 

Cecilie: Nej, men så skal det påpeges. 

Sussy: Ja, det må de også godt. 

Line: Hvorfor skal det påpeges? 

Cecilie: Fordi de skal drikke vand. 

Lene: Fordi de skal drikke vand, Sussy. 

Line: Jeg synes ikke at skolen skal have en politik om at I må ikke have saftevand med. 

Cecilie: Jo. 

Karina: Det synes jeg også er ok. 

Cecilie: Det har de da også, har de ikke det? 

Karina: Jo, det tror jeg. 

Lene: Det er skægt, jeg har en i første klasse, jeg har overhovedet ikke hørt om alle de der 

ting der. Hvad de har af faste regler og politikker. Intet. 

Sussy: Nej. 

Lene: Og det er garanteret fordi vores klasselærer ikke er sat ind i det. 

Line: (  ) Derfor synes jeg ikke a de skal kommentere det. Så er det også misvisende at 

skolen og alle de der sundhedsdiætister siger at så skal man købe det og det og det, når 

man så ikke må have det med. Jeg ved godt det der med reglerne og det er svært at se 

om det er Fun Light eller hallo eller. 

Karina: Men Line, hvis du tænker tilbage, hvad har Oliver fået nede i børnehaven? Han er 

ikke vant til at få saftevand nede i børnehaven. 

Line: Nej. 
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Karina: Der er vand og mælk. 

Line: Jeg siger der er ikke nogen af mine, der får saftevand med. Men hvis man ikke kan 

tillade sig at , altså jeg ser ikke sur hvis der er en der har saftevand med. Det rager mig. 

Karina: Mm. 

Lene: Det rager bare ikke de andre børn. 

Sussy: Men det… 

Karina: Men hvad er der så med i madpakken? Så er vi tilbage til madpakken. 

Line: Det behøves det ikke være hvis det er sundt saftevand, det der er med i. 

Sussy: Der findes ikke sundt saftevand. 

Karina: Nej, der findes ikke sundt saftevand. Og hvorfor skal børn lære at drikke- øh- det 

er ligeså slemt som sodavand. 

Cecilie: Det er ligesom at sige, at hvis du drikker sodavand light, så er det helt i orden. 

Karina: Og det er det ikke. 

Cecilie: Og det er det jo ikke. 

Line: Det kommer an på hvad omgang man har med de ting. Hjemme hos os der bliver der 

sat cola, der bliver sat saftevand, der bliver sat mælk og der er vand. Lad os tage de fire 

forskellige ting. 

[batteriskift] 

Karina: ( ) må få cola eller sådan noget nu. 

Line: Jeg siger det Heller ikke nu, det er Heller ikke nu. Men bare vent til de selv kommer 

op og selv sådan skal begynde og tromme rundt og sådan noget der. 

Karina: Næ, altså, har du den holdning altså med at lære dem at det ikke er, at det er 

usundt, så tror jeg altså på at det er noget, de har med. Men har de været vant til at drikke 

saftevand nede i skolen hver dag, så er det sgu nemt at tage en cola når man kommer op i 

8. klasse. Og så…. Falder det bare mere naturligt end at tage et glas vand. 

Line: Jeg vil sige, at herude der har vi det nemt for de kan ikke nogen steder hen og købe 

en cola. De kan ikke gå til bageren og købe en bolle med romkugle i. 
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Bilag 9: 
 
Fotos fra øvelse 3 i interviewet. 
 
 
 
Skole 1:           Skole 2: 
 

     
    
 
    
Skole 3:                                                      Skole 4: 
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