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1. ABSTRACT 

Despite a welfare system that should ensure equal access to health and education for all 

citizens, Denmark has a socially unequal occurrence of health risks and illnesses. A low 

socioeconomic status means a high risk of illness and vice versa. These social health 

inequities span across the entire population. It is demonstrated that there is a large 

difference in the health-related behavior of the pupils in youth education. Vocational 

school students have a significantly unhealthier behavior than high school students. 

Health literacy is a relatively new concept in public health science. Health literacy is linked 

to literacy and entails people’s knowledge, motivation and competences to access, 

understand, appraise, and apply health information in order to make judgments and take 

decisions in everyday life concerning healthcare, disease prevention and health promotion 

to maintain or improve quality of life during the life course.  

The World Health Organization believes that the concept of health competence will be a 

decisive factor in reducing social inequalities in health. However, there is still a lack of 

knowledge about the phenomenon. So far, research has been done on health literacy in 

treatment regimes, which leaves health literacy in health promotion regimes is relatively 

unexplored. 

The purpose of this thesis is to explore how everyday life limits or enables health literacy 

for students at a Danish vocational school. The problem definition is: How does everyday 

life limit or enable health promoting health literacy, for students at a vocational school?  

This will be explored in an agential realistic perspective, as offered by Karen Barad. Using 

participatory observations and interviews with students and teachers, the analysis 

identifies agential intra-acting modalities, that enact the student’s everyday life. 

The results show, that everyday life predominantly limits the student's health literacy, 

which leads to the conclusion, that to be successful in a health promoting intervention with 

these students, it requires an in-depth understanding of the modes of constitution of their 

everyday lives. The agential realistic perspective offers an understanding of the situation as 

a dynamic whole, where it must be modified from several different positions to intervene 

effectively. 

Keywords: Health literacy, health promotion, health, agential realism, young adults, 

vocational school 
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2. INDLEDNING 

I Danmark har vi et velfærdssystem der skal sikre alle borgere lige adgang til både 

uddannelse, sundhedsydelser og behandling (Lehn-Christiansen, Dybbroe, Andersen, & 

Bak, 2016; Pedersen, 2011). På trods af dette, er der en socialt skæv fordeling af 

sundhedsrisici og sygdom. Ens position i samfundet, afgør i hvor høj grad man er udsat for 

sundhedsrisici og sygdom. Lav position er lig med høj grad af udsathed og vice versa. Dette 

er dokumenteret i en rapport fra 2011, som Sundhedsstyrelsen har udgivet på baggrund af 

en epidemiologisk undersøgelse af folkesundheden (Diderichsen, Andersen, & Manuel, 

2011). Rapporten påpeger at: ”en reduktion af den sociale ulighed i sundhed ikke kan løses 

af sundhedssektoren alene. Det er et komplekst arbejde, som forudsætter indsatser fra 

såvel forskellige sektorer (uddannelse, social, sundhed, beskæftigelse) som forskellige 

administrative niveauer (kommuner, regioner, stat samt civilsamfund)” (Diderichsen et 

al., 2011, p. 3).  

I sundhedsstyrelsens rapport ses uligheden i Danmark, blandt andet i en stor ulighed i 

dødelighed. Målt i forventet restlevetid1, for voksne over 30 år, ses det at forskellen mellem 

de som forventes at leve længst, og de som forventes at leve kortest, er forøget i perioden 

1987-2009. For mænd er forskellen i forventet restlevetid forøget fra 2,0 – 3,8 år. For 

kvinder er den forøget fra 1,2-2,5 år, hvilket næsten er en fordobling (Diderichsen et al., 

2011, p. 14). Den faktor der, i denne udregning, afgør hvor længe man forventes at leve, er 

længden på uddannelse. 

Ungdomsprofilen fra 2014, som er udgivet af Statens institut for folkesundhed og som 

beskriver undersøgelser af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt gymnasieelever og 

erhvervsskoleelever viser, at uligheden allerede ses i de yngre befolkningsgrupper 

(Bendtsen, Schou Mikkelsen, & Tolstrup, 2015). Her ses det at 12% af gymnasieeleverne og 

37% af erhvervsskoleeleverne ryger dagligt. 44% af pigerne og 32% af drengene på 

gymnasierne spiser frisk frugt dagligt, mens det for erhvervsskoleeleverne er 23% af 

pigerne og 18% af drengene. Dette til trods, angiver henholdsvis 56% og 51% af 

gymnasieeleverne og erhvervsskoleeleverne at have fremragende eller vældigt godt helbred 

(Bendtsen et al., 2015). Erhvervsskoleeleverne har en mere usund adfærd, end 

                                                      
1 Det antal år man statistisk forventes at leve endnu. 
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gymnasieeleverne, hvorfor der i specialet tages udgangspunkt i erhvervsskoleelevernes 

sundhed. 

 

2.1. INTERNATIONALT 

Den sociale ulighed i sundhed har også internationalt politisk fokus (WHO, 2013). Ifølge 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eksisterer der i Europa en ”sundhedskompetence 

krise” (HLS-EU-Consortium, 2012; WHO, 2013, p. 1). Krisen skyldes blandt andet at det 

moderne samfund aktivt markedsfører en usund livsstil, og at sundhedssystemerne bliver 

tiltagende sværere at navigere i, selv for de bedst uddannede. Endelig har det betydning, at 

uddannelsessystemerne ikke formår at give befolkningen de nødvendige 

sundhedskompetencer (WHO, 2013). Der er dog håb for forbedringer, da man anser 

sundhedskompetence som en afgørende faktor i fremme af sundheden, og i reducering af 

uligheden (WHO, 2013, p. 3). Der er dog behov for mere viden på området:  “What works 

and does not work in the many social and physical environments that can contribute to 

improving health literacy needs to be examined carefully” (WHO, 2013, p. 28). 

 

Figur 1 viser at sundhedskompetence helt overordnet handler om individets færdigheder 

og kompetencer på den ene side, og de krav og forventninger omgivelserne stiller på den 

anden. 

FIGUR 1 

KILDE: (WHO, 2013, P. 1) 

 

Begrebet spænder fra behandling over forebyggelse til sundhedsfremme, men den 

overvejende del af forskningen om sundhedskompetence, er udført i behandlingsregi 

(Maindal & Vinther-Jensen, 2016, p. 14), hvilket efterlader sundhedsfremme og 

forebyggelse forholdsvist ubeskrevne.  
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Sundhedsfremme er en kompleks folkesundhedspraksis, som søger at øge sundheden i 

befolkningen (Bruun Jensen, Grønbæk, & Reventlow, 2016). Dette især med udgangspunkt 

i forståelsen af at det er bedre at forebygge end at behandle, en anerkendelse af at der altid 

er flere risikofaktorer for en sygdom, og at strukturerne i hverdagen har stor betydning for 

sundhedsadfærd (Bruun Jensen et al., 2016, p. 19) 

I specialet inddrages sundhedskompetence i sundhedsfremmeregi, hvor fokus er at 

forbedre sundheden fra et hverdagslivs perspektiv.  

 

2.2. PROBLEMFORMULERING 

Ovenstående indledning kan opsummeres til en række præmisser, som 

problemformuleringen bygger på: 

• Den social ulighed i sundhed eksisterer i Danmark 

• Konteksten som uligheden bliver til i, er kompleks 

• Erhvervsskoleelever har en risikofyldt sundhedsrelateret adfærd, men et godt 

selvvurderet helbred 

• Sundhedskompetence har potentiale til at reducere uligheden i sundhed 

• Forskningsmæssigt ved man ikke meget om sundhedskompetence i 

sundhedsfremmeregi 

 

Disse præmisser har ledt til følgende problemformulering: 

 

Hvordan muliggør eller begrænser hverdagen på en erhvervsskole,  

elevernes sundhedsfremmende sundhedskompetencer? 

 

Dette vil blive undersøgt i et agential realistisk perspektiv, hvor hverdagen forstås som 

multimodalt konstrueret, og som mulighedsskabende eller begrænsende for 

sundhedskompetencen.  

Problemformuleringen bygger på en hypotese om, at et dybdegående kendskab til 

strukturerne i erhvervsskoleelevernes hverdag, kan opkvalificere sundhedsfremmende 

interventioner med denne befolkningsgruppe.  
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3. LÆSEVEJLEDNING 

I afsnit 4. redegøres der for sundhed, sundhedsfremme og sundhedskompetence. Særligt 

sundhedskompetencebegrebet vil blive udfoldet, da det er et kernebegreb i specialet.  

I afsnit 5. redegøres der for hvordan unge mennesker har godt helbred qua deres alder. 

Der gives både eksempler på en epidemiologisk og en humanistisk forståelse af, hvorfor de 

unge mænd er interessante i denne undersøgelse.  

I afsnit 6. redegøres der for litteratursøgning, og de relevante fund bliver refereret, og sat i 

forhold til hinanden. 

I afsnit 7. tages der stilling til de videnskabsteoretiske perspektiver der er repræsenteret i 

de inddragede teorier og undersøgelser. Med afsæt i disse perspektiver, argumenteres der 

fir hvorfor specialet skrives ind i kontekstualismen, jævnfør Peppers verdensanskuelser.  

I afsnit 8. redes trådene i den agentiale realisme ud. De udvalgte kernebegreber, der 

beskriver hvordan verden er sammenfiltret i sin intra-aktive tilblivelse, udfoldes. Da der i 

agential realisme ikke gives konkrete redskaber til analytisk arbejde med teorien, bliver der 

brugt forholdsvis meget spalteplads på at inddrage eksempler på hvordan teorien er blevet 

anvendt i anden forskning.  

I afsnit 9. sammenkobles teorierne om sundhedsfremme og sundhedskompetence med 

agential realisme, hvorved der konstrueres et apparatus. Begreberne fra afsnit 4. Inddrages 

sammen med KRAM faktorerne, for at grænsesætte undersøgelsens genstand. 

I afsnit 10. udpensles det hvordan det konstruerede apparatus fungerer som 

analysestrategi. 

I afsnit 11. indledes analysen med en beskrivelse af skolen og rammerne for eleverne. Her 

kommer også en beskrivelse af mit første møde med eleverne.  

I afsnit 12. og 13. analyseres henholdsvis Kost og Rygning efter analysestrategien. Der 

identificeres i alt 17 agentiale modaliteter. Disse modaliteter læses diffraktivt sammen med 

HLS-EU modellen af sundhedskompetence. 

I afsnit 14. opstilles resultaterne og der opstilles en konklusion. Resultaterne er 

umiddelbart overraskende negative, hvilket der evalueres på og reflekteres over.  
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4. SUNDHEDSKOMPETENCE OG SUNDHEDSFREMME 

I dette kapitel redegøres der grundigt for sundhed, sundhedsfremme og 

sundhedskompetence, som udgør tre kernebegreber i specialet. Sundhedskompetence er 

specialets genstand, og disse tre begreber danner tilsammen rammen for forståelsen af 

fænomenet.  

 

4.1. DET BREDE SUNDHEDSBEGREB 

Formålet med denne definition, er at gøre opmærksom på det fælles udgangspunkt for 

både sundhedsfremme og sundhedskompetence.  

I specialet tages der afsæt WHOs brede sundhedsbegreb, som blev defineret i slutningen 

1940’erne: ”Sundhed er et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære, og 

ikke blot fravær af sygdom og svaghed” (Bruun Jensen et al., 2016, p. 129). Her ses det at 

sundhed er mere end fravær af sygdom. Velvære handler om den enkeltes forestillinger. I 

sundhedsbegrebet ligger dermed en meget subjektiv dimension. Med denne subjektive 

dimension kan man se eksempler på diametralt modsatrettede opfattelser af hvad velvære 

er, fx at rygning er usundt, men at det giver stor nydelse, og dermed velvære (Bruun 

Jensen et al., 2016). Med det brede sundhedsbegreb er sundhed altså ikke en entydig 

størrelse. Sundhed er med denne definition allestedsnærværende, og bliver produceret og 

vedligeholdt i hverdagslivet (McQueen & Kickbusch, 2007, p. 18).  

 

Kommunen, som har været behjælpelige med at skabe kontakt til den erhvervsskole, hvor 

specialets informanter er fundet, arbejder ud fra det brede sundhedsbegreb. I det hele 

taget er anvendelsen af det brede sundhedsbegreb meget udbredt i nutidige, danske 

sundhedsfremmende projekter (Bruun Jensen et al., 2016).  

Det brede sundhedsbegreb ses også i The Ottowa Charter for Health Promotion fra 19862, 

som er ”den mest centrale internationale milepæl” (Bruun Jensen et al., 2016, p. 22) 

indenfor forebyggende sundhedsarbejde og sundhedspolitik.  

I specialet forstås sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb.  

 

                                                      
2 I charteret promoverer WHO, at den sundhedspolitiske debat ikke alene må handle om at forhindre 
sygdomme, men også må fokusere på at fremme sundhed og velbefindende (Bruun Jensen et al., 2016).  
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4.2. SUNDHEDSFREMME 

Formålet med specialet er at undersøge sundhedsfremmende sundhedskompetencer. 

Sundhedsfremme udgør derfor en overordnet ramme for undersøgelsen. I dette afsnit 

gives der først et kort historisk oprids, efterfulgt af en definition.   

 

Traditionelt er tre domæner indenfor folkesundhed. De tre domæner er Behandling, 

Forebyggelse og Sundhedsfremme.  

Sundhedsfremme opstod som domæne med The Ottowa Charter fra 1986 (Bruun Jensen et 

al., 2016; McQueen & Kickbusch, 2007). Heraf opstod diskurser og praksisser for arbejdet 

med at fremme sundheden hos folk, fremfor kun at forhindre og behandle sygdomme.  

Tidligere har det været udbredt at skelne mellem forebyggelse og sundhedsfremme, da der 

især var en forståelse af forebyggelse som værende orienteret mod kroppen, hvor 

sundhedsfremme var orienteret mod livet i sin helhed (T. K. f. Jensen & Johnsen, 2000). 

Den pædagogiske praksis, der foregår i både sundhedsfremmende og i forebyggende 

arbejde tager begge udgangspunkt i deltagelse (B. B. Jensen, 2005, p. 72). I praksis giver 

det ikke mening at skelne skarpt mellem sundhedsfremme og forebyggelse. Dette tages til 

efterretning, og der vil ikke blive skelnet mellem de to i specialet.  

 

Sundhedsfremme er hverken en profession, eller en akademisk disciplin, og der eksisterer 

ikke én samlet teori om sundhedsfremme (McQueen & Kickbusch, 2007). Udviklingen af 

sundhedsfremme er sket gennem diskurser og praksisser, og der findes ikke en endegyldig 

definition af præcis hvad det er. ”At the very least, health promotion is a structured 

discourse and a set of practices or what has been termed ”a field of action”” (McQueen & 

Kickbusch, 2007, p. 16). Denne noget uspecifikke definition af sundhedsfremme skyldes 

formegentlig kompleksiteten af fænomenet: ”Given that health promotion is 

conceptualized as a field of action, complexity provides the context for that action… 

health promotion action does not take place on any part of a complexity, but always 

involves the whole” (McQueen & Kickbusch, 2007, p. 36). Sundhedsfremme involverer 

altid hele kompleksiteten, og kan ikke reduceres til en del af den. En vigtig pointe er at 

kompleksitet således er en grundlæggende præmis for sundhedsfremme, hvilket får 

betydning for specialets teori og metodevalg. Kompleksiteten har yderligere den 

konsekvens, at en lineær kausalitetsforståelse ikke rækker, fordi der aldrig kun er én 
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årsagssammenhæng mellem eksponering for risici eller risikofyldt adfærd, og sygdom 

(Bruun Jensen et al., 2016).   

I 2007-08 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed en større dansk 

folkesundhedsundersøgelse, som undersøgte danskernes sundhed, og forholdet mellem de 

såkaldte KRAM faktorers indbyrdes virkning på hinanden (Folkesundhed, 2009, 2017). 

KRAM står for Kost, Rygning, Alkohol og Motion, og undersøgelsen skulle afdække 

årsagssammenhænge mellem disse faktorer og sundhed og sygdom. Der ses således 

eksempler på hvordan undersøgelser er udført med fokus på flere årsagssammenhænge. 

KRAM faktorerne bruges også i Ungdomsprofilen, hvor der er spurgt ind til dem i 

afdækningen af de unges sundhedsadfærd (Bendtsen et al., 2015). 

 

Det er svært at opdrive epidemiologisk evidens for meget af det sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde, da det er svært at påvise effekten af sundhedsfremmende 

interventioner (Bruun Jensen et al., 2016). Fravær af sygdom registreres ikke, så det er 

ikke muligt at kvantificere mennesker uden sygdom (Bruun Jensen et al., 2016, p. 19).  

Der har været en tendens til at evidenskriterierne fra den kliniske medicinske praksis er 

forsøgt overført til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde (Bruun Jensen et al., 

2016, pp. 36-38), men  det er svært at vide hvor det er effektivt at intervenere, og det er 

svært at vide hvor effekterne kan ses (Peerson & Saunders, 2009). Sundhedskompetence 

bliver da også relevant i sundhedsfremme, da det blandt andet ses som et koncept, der 

lover muligheder for at kunne måle på effekten af sundhedsfremmende initiativer (Peerson 

& Saunders, 2009).   

Sundhed bliver produceret og vedligeholdt i hverdagslivet, og derfor kræver interventioner 

i sundhedsfremme viden om hvordan individer tager beslutninger og handler på måder 

som påvirker deres sundhed3 (McQueen & Kickbusch, 2007, p. 18).  

 

Opsummerende handler sundhedsfremme om at fremme befolkningens sundhed og 

velvære. Det er et komplekst fænomen, som altid involverer hele konteksten. Det er svært 

at evidensbasere i et naturvidenskabeligt paradigme.  

                                                      
3 Dette har foranlediget hypotesen bag problemformuleringen, om at et dybdegående kendskab til 
strukturerne i erhvervsskoleelevernes hverdag, kan opkvalificere sundhedsfremmende interventioner med 
denne befolkningsgruppe. 
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4.3. SUNDHEDSKOMPETENCE 

I dette afsnit bliver der redegjort for sundhedskompetencebegrebet, den historiske 

udvikling samt brugen af og ambitionen med at indføre dette begreb. I specialet anvendes 

en definition af begrebet, som er udviklet af det Europæiske Sundhedskompetence 

Konsortium i 2011, som vil blive beskrevet efter de indledende redegørelser. Afslutningsvist vil 

det blive udspecificeret hvilke elementer i konceptet der særligt fokuseres på i specialet. 

 

Der er bred enighed om, at sundhedskompetence kan få afgørende betydning for at 

reducere de sociale uligheder i sundhed (Maindal & Vinther-Jensen, 2016; Osborne, 

Batterham, Elsworth, Hawkins, & Buchbinder, 2013; Peerson & Saunders, 2009; 

Sundhedsstyrelsen, 2009; Sørensen et al., 2012; WHO, 2013).  

Sundhedskompetence er den danske oversættelse af det engelske begreb Health Literacy. 

Sundhedsstyrelsen og Dansk Sprognævn har afgjort at ordet sundhedskompetence er det 

bedste danske udtryk til at dække dette ellers ret brede begreb (Maindal & Vinther-Jensen, 

2016; Sundhedsstyrelsen, 2009).  

 

Gennem de sidste ca. 30 år, er der udarbejdet et stort antal konceptualiseringer og 

definitioner på sundhedskompetence, som har forskellige perspektiver og målgrupper 

(Kickbusch, 2007; Manganello, 2008; Don Nutbeam, 2008; Osborne et al., 2013; Sørensen 

et al., 2012). I specialet her er udvalgt en nyere definition, som også anvendes af WHO i 

bogen Health Literacy, The solid facts fra 2013 (WHO, 2013).  

I starten byggede konceptet på læse- og regnefærdigheder i behandlingsregi, og handlede 

om patienters evner til at læse og forstå sundhedsinformation, og bundede i 

problemstillinger omkring patienters manglende compliance4 (Don Nutbeam, 2000; 

Peerson & Saunders, 2009; Sørensen et al., 2012). Ved at sikre patientens forståelse af 

information, opnår man højere compliance, og dermed bedre effekt af behandling (Abel, 

Hofmann, Ackermann, Bucher, & Sakarya, 2015; Maindal & Vinther-Jensen, 2016; Don 

Nutbeam, 2008; Nørgaard, Sørensen, Maindal, & Kayser, 2014; Peerson & Saunders, 

2009; Sørensen et al., 2012).   

                                                      
4 Compliance er et mål for en patients evne eller vilje til at følge en given behandlingsplan 
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Siden 1990’erne, parallelt med udviklingen af den stigende sociale ulighed i sundhed i 

Danmark, er man med New Public Management (NPM) bølgen og overgangen fra 

velfærdsstat til konkurrencestat, blevet mere orienteret mod et neoliberalt menneskesyn 

(Lehn-Christiansen et al., 2016; Pedersen, 2011). I dette menneskesyn opfattes mennesket 

som entreprenant og rationelt, og det søger altid at øge og optimere sin kapital. Kapital 

forstået som sundhed i denne sammenhæng (Lehn-Christiansen et al., 2016). Den enkelte 

ansvarliggøres i højere grad for sin egen sundhed: 

Citat 1. Patientcentreret behandling, brugerinddragelse, deltagerstyring og 
borgernes eget ansvar for sundhed har et stadigt større fokus i det 
danske sundhedsvæsen og i den internationale sundhedsdiskurs. 
Denne tænkning stiller krav til den enkelte borger om at kunne 
varetage en autonom og ansvarlig rolle i sundhedsfremme, 
forebyggelse, pleje og behandling” (Maindal & Vinther-Jensen, 2016, p. 
3).  

 

I Danmark ses den øgede brugerinddragelse fx i Regionernes visioner om Borgernes 

Sundhedsvæsen. Her opstiller man visioner om et sundhedsvæsen, som sætter borgeren og 

patienten i centrum, som en aktivt deltagende og ansvarlig aktør (Regioner, 2016). 

Maindal og Vinter-Jensens beskrivelse af krav til den enkeltes ansvar er således højaktuelt 

i Danmark.  

Med denne udvikling, er der opstået et behov for at flytte fokus fra sundhedskompetence 

som en klinisk risikofaktor i forhold til manglende compliance, til en mere 

ressourceorienteret forståelse, hvor sundhedskompetence bliver et personligt aktiv for 

sundhedsfremme. Patienten er ikke længere en passiv modtager af information, men skal 

deltage aktivt i beslutningsprocesser. Derfor har det været aktuelt at udvikle nye koncepter 

for forståelsen af sundhedskompetence i lyset af de krav der stilles, og i opfattelsen af 

patientens rolle. 

Sundhedskompetence kan således identificeres på flere måder i forskellige kontekster. Når 

man taler om, at folk skal være motiverede for at tage hånd om deres helbred, eller fx om 

mænds tøven med at opsøge læge ved sygdom, er der tale om sundhedskompetence 

(Peerson & Saunders, 2009, p. 286). Personer der opfatter behandling som noget man får 

eller modtager, modsat noget man gør eller arbejder for, har lav sundhedskompetence 
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(Osborne et al., 2013). Sundhedskompetence er derfor et koncept, som kan ses og 

anvendes alle steder i hverdagslivet. 

 

4.3.1. DEFINITION OG MODEL 

I specialet anvendes en definition af sundhedskompetence, som blev udarbejdet af The 

European Health Literacy Consortium i 2011, i forbindelse med en større europæisk 

undersøgelse af sundhedskompetence; Health Literacy Survey – Europa (HLS-EU) 

(Sørensen et al., 2012; Sørensen et al., 2013).  

Ud fra et state of the art review over tidligere definitioner af sundhedskompetence, blev 19 

definitioner udvalgt og integreret i en konceptuel definition og model (Sørensen et al., 

2012). Både definition og model er oversat til dansk: 

Citat 2. Health literacy omfatter personers viden, motivation og kompetencer 
til at finde, forstå, vurdere og anvende information om sundhed med 
henblik på at tage beslutninger i hverdagslivet vedrørende behandling 
og pleje, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme for at vedligeholde 
eller forbedre livskvalitet livet igennem. (Nørgaard, Sørensen, & 
Maindal, 2014, p. 41) 

 

Det handler således om en proces der muliggør informerede beslutninger om sundhed i 

hverdagslivet. Modellen i figur 2, som vil blive forklaret herefter, illustrerer hvordan 

KILDE (NØRGAARD, SØRENSEN, & MAINDAL, 2014)  

FIGUR 2 HLS-EU MODELLEN  
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konceptet er sammensat af forskellige komponenter.  

 

De fire dimensioner; at finde, forstå, vurdere og anvende information om sundhed, er 

centrale, og ses i den cirkulære pil i midten af modellen.  

- At finde sundhedsinformation afhænger af timing og troværdighed.  

- At forstå sundhedsinformation afhænger af forestillinger og det udbytte man 

forventer at få, de individuelle måder hvorpå man oplever og forstår udfald og 

fortolkning af årsagssammenhænge. 

- At vurdere sundhedsinformation afhænger af kompleksiteten, det anvendte sprog 

(fx om der bliver brugt medicinske udtryk) og i hvor høj grad man har forstået 

informationen. Her skal man altså fortolke og bedømme den information man har 

fundet og forstået. 

- At anvende sundhedsinformation afhænger af kommunikation da det også handler 

om at give information videre til fx sundhedspersonale, og ikke alene om at foretage 

informerede ændringer i ens hverdagsliv (Sørensen et al., 2012, p. 9). 

De fire dimensioner indgår i de tre domæner; Behandling og pleje, Sygdomsforebyggelse 

og Sundhedsfremme som udgør ellipsen omkring de førstnævnte fire dimensioner i 

modellen. I behandlingsdomænet fokuserer sundhedskompetence overvejende på 

individniveau, hvor sundhedsfremmedomænet overvejende fokuserer på 

befolkningsniveau. Individ-befolkningsniveaupilen i bunden af modellen angiver, er dette 

mere skal forstås som et kontinuum end en dikotomi.  

Sundhedskompetence er ikke konstant i et livsforløb, som er angivet med pilen over 

ellipsen. Det er i den større Europæisk survey vist, at den bliver dårligere med høj alder 

(Sørensen et al., 2012, p. 9).  

I venstre side af modellen ses at Sociale og miljømæssige determinanter spiller ind på 

sundhedskompetencen, uanset domæne. Det samme med Personlige og Situationelle 

determinanter. 

De sociale determinanter er af samfunds- og miljømæssige karakter, fx demografi, kultur, 

sprog og politiske kræfter. Store hegemoniske diskurser forstås i denne sammenhæng som 
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en social determinant. Fx er forpligtelsen til konstant at søge at bedre sin sundhed, en 

større samfundsmæssig og politisk diskurs, hvorfor den er en social determinant5.  

De personlige determinanter handler om alder, køn, race, socioøkonomisk status, 

uddannelse, ansættelsesforhold, indkomst og basale læsefærdigheder.  

De situationelle determinanter handler om social støtte, familie og ligestilledes indflydelse 

fx vennernes betydning for hvorvidt man begynder at ryge, brug af medier og det fysiske 

miljø (Sørensen et al., 2012). 

Endelig, i modellens højre, side ses udfaldene. Sundhedskompetencen påvirker og påvirkes 

af brug af sundhedsydelser, og dermed udgifterne hertil, sundhedsadfærd og dermed 

sundhedsstatus, engagement og dermed empowerment samt lighed og dermed 

bæredygtighed. Disse udfald virker tilbage på de sociale, personlige og situationelle 

determinanter (Sørensen et al., 2012). 

 

Når HLS-EU er valgt som bærende konceptforståelse af sundhedskompetence i specialet, 

skyldes det modellens aktualitet. Modellen er meget ny, og hører til den samtid som 

undersøgelsen udføres i. Desuden er den udviklet til brug i Europa, hvilket sikrer at den 

kan overføres direkte til en dansk setting. I specialet vil der særligt være fokus på 

determinanterne, da de udgør hverdagslivet. 

 

Det er pædagogisk psykologisk relevant at undersøge sundhedskompetence i 

sundhedsfremme generelt, fordi der er spændinger mellem de forskellige forståelser af 

ansvarsfordeling. På den ene side skal man tage ansvar for egen sundhed, og på den anden 

side determineres man af sociale forhold, som indkomstniveau, uddannelseslængde og 

basale læsefærdigheder, som man ikke selv er herre over. Sat på spidsen opstår 

spændingen fordi det neoliberale borgersyn med den frie, fornuftige vilje, sættes overfor 

det determinerede subjekt. 

 

4.3.2. HLS-EU ANVENDT 

I dette afsnit gives eksempler på hvordan HLS-EU modellen har været anvendt. 

 

                                                      
5 Når en diskurs er determinant, skal det forstås sådan at den udstikker standarder for hvordan man bliver 
til på adækvat vis i denne diskursive praksis.   
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Som nævnt, blev HLS-EU modellen udviklet i forbindelse med en større europæisk 

undersøgelse i 2001. Til dette blev der også har udviklet et tilhørende spørgeskema (HLS-

EU-Q) til måling af sundhedskompetenceniveauet (Sørensen et al., 2013). Ud fra 

besvarelserne vurderes sundhedskompetence niveauet i fire niveauer: godt, tilstrækkeligt, 

problematisk og utilstrækkeligt.  

Otte lande, Bulgarien, Grækenland, Holland, Irland, Polen, Spanien, Tyskland og Østrig 

indgik i den interviewbaserede spørgeskemaundersøgelse, med 1000 deltagere over 14 år 

fra hvert land. Det blev her fundet et 47 % af deltagerne havde enten et problematisk eller 

utilstrækkeligt sundhedskompetenceniveau (HLS-EU-Consortium, 2012; Nørgaard, 

Sørensen, & Maindal, 2014; Sørensen et al., 2013). Disse tal danner grundlaget for WHO’s 

beskrivelser af sundhedskompetence-krisen i Europa, som blev nævnt i indledningen. 

 

HLS-EU modellen har også været anvendt som grundlag for udviklingen af Health Literacy 

Measure for Adolescents (HELMA), som er udviklet i Iran, med henblik på anvendelse i 

skoleregi. (Ghanbari, Ramezankhani, Montazeri, & Mehrabi, 2016).  

 

4.3.3. KRITIK AF SUNDHEDSKOMPETENCE 

På trods af den optimisme der gennemsyrer litteraturen om sundhedskompetence, og 

potentialet for at udligne den sociale ulighed i sundhed, er der også kritiske perspektiver. I 

dette afsnit præsenteres og diskuteres et par af disse perspektiver. 

 

Keith Tones kritiserer de nyere konceptualiseringer af sundhedskompetence for at være 

gammel vin på nye flasker: “This trend is not just an unnecessary exercise in re-branding, 

but rather a development that risks creating confusion, and threatens the refinement and 

sophistication of existing health education and health promotion theory” (Tones, 2002, p. 

287). Tones finder det unødvendigt, med endnu et begreb for teorier og fænomener som 

han mener er veldefinerede i forvejen.  

Kritikken er fra 2002, og retter sig meget direkte mod nogle af de tidligere definitioner af 

sundhedskompetence. Siden 2002 har sundhedsvæsenet ændret sig meget, og det er 

tiltagende svært at navigere i som borger eller patient (WHO, 2013). Patientjournaler, 

medicinkort og kommunikation er blevet digitaliseret, hvilket det i sig selv kræver 

kompetencer at kunne håndtere (Kushniruk, 2015; Norgaard et al., 2015). Med 
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udviklingen er kompleksiteten steget, også i sundhedsfremmeregi. Som nævnt tidligere er 

sundhed alle steder (Kickbusch, 2007), samtidig med at den usunde livsstil markedsføres 

massivt (WHO, 2013). Strømmen af sundhedsinformation er tiltaget, og det kan derfor 

have sin berettigelse med et koncept der fokuserer på netop håndtering af dette, hvilket 

sundhedskompetence gør.  

Tones’ kritik rammer ned i en tid hvor den sociale ulighed fortsat stiger. De redskaber der 

har været tilgængelige hidtil, har ikke kunnet reducere uligheden. Ikke at et enkelt koncept 

forventes at kunne reducere uligheden, men som nævnt i indledningen, udtrykker WHO 

håb om, at det netop er det koncept der kan standse den uheldige udvikling (Maindal & 

Vinther-Jensen, 2016; WHO, 2013).  

Tones’ kritik bliver relevant i de overvejelser der følger af de mange forsøg på at udvikle 

måleredskaber, til at indfange sundhedskompetenceniveauet i en form der er cost-effective 

(Abel et al., 2015). Med så mange forskellige redskaber er der risiko for at skabe forvirring, 

som Tones netop påpeger.  

 

En anden kritik kan rettes mod sundhedskompetence i praksis (Kronzer, 2016). I 

behandlingsregi, vælger man nogle steder at screene patienter for at vurdere deres 

sundhedskompetenceniveau. Det kan være svært for sundhedspersonalet at vurdere hvor 

meget information en patient har brug for, og hvor meget vedkommende forstår. Her kan 

det at screene patientens sundhedskompetence være effektivt (Nørgaard, Sørensen, 

Maindal, et al., 2014). På den anden side, påpeger Vanessa Kronzer, tager det tid, det kan 

virke frustrerende for både patient og personale, og det kan stigmatisere de som scorer 

lavt. I stedet angiver hun, skal man kommunikere klart, uanset patientens 

sundhedskompetenceniveau. Personer som har et højt sundhedskompetenceniveau, kan i 

situationer hvor de får en diagnose eller dårlige nyheder, blive emotionelt påvirkede. Dette 

kompromitterer forståelsesevnen og dermed sundhedskompetencen, hvorfor Kronzer 

mener at det ikke giver mening at screene patienterne (Kronzer, 2016).  

Der ses således en uenighed om hvorvidt man skal vurdere og tilpasse kommunikationen 

til den enkelte, eller om man skal sørge for at passe ind efter laveste fællesnævner.  

 

Disse kritikpunkter er relevante i specialet fordi det viser, at der trods nyhedsværdien i 

sundhedskompetencekonceptet, er perspektiver som stiller sig kritisk overfor konceptet.  
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5. DE UNGE  

Erhvervsskoleeleverne, som deltager i undersøgelsen, er i alderen 16-25 år. Målgruppen er 

dermed unge mennesker. Ungdommen er en livsfase hvor sundhedsadfærd etableres, 

hvorfor sundhedsfremmende intervention med denne gruppe fremhæves generelt i 

litteraturen om sundhed og unge. Blandt informanterne er der ingen piger, hvorfor der vil 

blive fokuseret på unge mænd. I dette kapitel redegøres der for vigtige aspekter vedrørende 

sundhed og unge som samlet gruppe, og sundhed og unge mænd. 

 

De unge befinder sig i en ”significant period in the lifespan when health-related behaviors 

are established and adolescents assume more responsibility for their own health” 

(Banister, Begoray, & Daly, 2011, p. 347), hvorfor det er vigtigt og givtigt at intervenere i 

denne befolkningsgruppe, så de får korrekt viden at bygge deres sundhedsvaner på (Abel et 

al., 2015; Diderichsen et al., 2011; Ghanbari et al., 2016; Peerson & Saunders, 2009). 

Endnu en årsag til, at netop denne befolkningsgruppe er relevant at undersøge i specialet 

skyldes, at sundhedskompetence fra de unges perspektiv er meget lidt belyst (Ghanbari et 

al., 2016) 

For de unge gælder desuden, at de i de fleste tilfælde, kan have godt helbred på trods af 

dårlige sundhedskompetencer. Et survey foretaget blandt græske studerende, i alderen 18-

24 år, (n=1526) viser at sundhedskompetencen blandt disse unge, ikke er signifikant 

associeret med selvvurderet sundhedsstatus (Vozikis, Drivas, & Milioris, 2014). Det er 

ellers typisk blandt voksne, at lav sundhedskompetence hænger sammen med lavt 

selvvurderet helbred (Bo, Friis, Osborne, & Maindal, 2014; Friis, Lasgaard, Osborne, & 

Maindal, 2016; Osborne et al., 2013; Sørensen et al., 2013).  

Unge har de facto et godt helbred jævnfør deres alder, så her er en gruppe der har et godt 

helbred, men som godt kan have lav sundhedskompetence (Abel et al., 2015; Ghanbari et 

al., 2016; Vozikis et al., 2014).  

 

Et kvantitativt, longitudinalt studie af unge, og deres venners betydning for egen 

sundheds-risikoadfærd viser, at venner har stor indflydelse på hvorvidt man selv begynder 

at ryge (Maxwell, 2002). Studiet viser, at hvis et individ har venner, som ryger, er der 30% 

chance for at individet selv begynder at ryge. Hvis de 5 nærmeste venner ikke ryger, er der 

kun 15 % chance for at individet begynder at ryge. Modsat, viser det sig, at det at have ikke-
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rygende venner, når man selv ryger, ikke medfører en øget chance for et rygestop 

(Maxwell, 2002, p. 274). For rygning er det i Maxwells undersøgelse fundet, at en tilfældig 

ven af samme køns indflydelse i forhold til at begynde, er stor. Modsat ses det, at 

risikoadfærd, der vurderes mere socialt anlagt, så som at drikke alkohol, ikke påvirkes i 

nær samme grad af en enkelt ven (ibid.).  

Kammeratskaber har således betydning for hvorvidt man selv handler sundhedsmæssigt 

risikofyldt. 

 

Kevin Holger Mogensen har forsket i unge mænd, sundhed, uddannelse og maskulinitet. 

Han skriver at ”Forestillingen om, at unge mænds udsathed kan mindskes ved at de unge 

mænd blot selv vælger anderledes, og at de således blot savner den rette vejledning og 

information, er både forsimplet og fortegnet” (Mogensen, 2016, p. 58). Dette skyldes 

blandt andet at risiko indgår som en materiel struktur i deres hverdag. I specialets 

indsamlede empiri ses en sådan struktur på erhvervsskolen. Rygning indgår som en 

materiel struktur i elevernes hverdag. Pauserne bruges på rygning, og indledes ofte af 

anmodning om pause til netop at ryge. 

De unge mænd skal reflektere over konkrete handlingers udfald, samtidig med at de skal 

forholde sig til de muligheder og konsekvenser der byder sig til i nuet (Mogensen, 2016).  

Mogensens beretning om de unge mænd, nuancerer forståelsen af målgruppen, og de 

strukturer der udgør deres hverdag. 

 

Det ses, at der hos de unge mænd angiveligt er potentiale til at påvirke dem i en 

sundhedsfremmende retning. At normerne og den unges evne til at reflektere har 

betydning, men at de ikke på egen krop har mærket følgerne af dårlige beslutninger.  

De gældende normer og praksisser i venskaber, er medkonstituerende for de unge mænds 

sundhedsadfærd, og sundhed.  
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6. PÅ VEJ MOD ET GENSTANDSFELT  

I dette kapitel redegøres der for specialets litteratursøgning, og de relevante fund 

beskrives.  

6.1. LITTERATURSØGNING 

Litteratursøgningen er foregået i to faser; den tidlige, brede søgning i både akademiske 

databaser (ERIC, Cinahl og PubMed) og på kommercielle sider (fx Goggle og Linkedin), og 

en senere mere systematisk og specifik søgning, da problemformuleringens genstandsfelt 

var etableret (Rienecker, Stray Jørgensen, & Skov, 2011).  

Den anden, systematiske søgning, på databaserne Cinahl, ERIC og PubMed anvendte 

følgende søgeord: Health literacy, health promotion og adolecents, young adults og 

teenagers, motivation og engagement.  

Health literacy og health promotion blev konsekvent kombineret med ’AND’-operatoren, 

da koblingen af de to er essentiel i undersøgelsen. Aldersgruppen er relevant, men er ikke 

anvendt konsekvent, da eleverne på skolen er i alderen 16-25 år, hvorfor forskning om 

både unge og voksne kan være relevant. Alle artikler er peer previewed, og skrevet på 

engelsk.  

 

6.2. LITTERATUROVERSIGT    

Oversigten er delt op, så den indledes med kvantitative studier, som beskriver problemer 

med sundhedskompetence i omfang og udbredelse. Herefter redegøres for de kvalitative 

studier, som viser forskellige vigtige aspekter i arbejdet med unge og 

sundhedskompetence. 

 

6.2.1. KVANTITATIV FORSKNING 

Der har været foretaget en del populationsundersøgelser, hvor sundhedskompetence har 

enten været hovedformålet, eller hvor det har været en del af en større undersøgelse. HLS-

EU undersøgelsen, som blev nævnt i forbindelse med redegørelsen for udviklingen af 

modellen i afsnit 4.3.2 er et eksempel på en populationsundersøgelse. Her havde 47% 

(n=8000) af deltagerne problematiske eller utilstrækkelige sundhedskompetencer, og der 

var sammenhæng mellem alderdom (over 75 år), lav socioøkonomisk status, lavt 

selvvurderet helbred og lavt sundhedskompetenceniveau (HLS-EU-Consortium, 2012; 
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Nørgaard, Sørensen, & Maindal, 2014). Med lav sundhedskompetenceniveau er det 

sandsynligt at man har mere risikofyldt adfærd, dårligere helbred, dårligere evner til at 

håndtere sig selv og flere hospitalsindlæggelser (WHO, 2013, p. 1).  

 

I dansk sammenhæng, er sundhedskompetence blevet målt i forbindelse med 

udarbejdelsen af den Nationale Sundhedsprofil i 20136. I de spørgeskemaer, som blev 

sendt til borgere i Region Midtjylland (n=20473), indgik 10 spørgsmål om 

sundhedskompetence. Undersøgelsen havde to mål: For det første at måle 

sundhedskompetenceniveauet blandt personer med kronisk sygdom7 og sammenligne 

niveauet med resten af befolkningen. For det andet var formålet at undersøge 

sammenhængen mellem sundhedskompetence, socioøkonomiske karakteristika og 

følgesygdomme i de forskellige sygdomsgrupper. Studiet viser at folk med kroniske eller 

langvarige sygdomme har sværere ved at forstå sundhedsinformation, og ved aktivt at 

engagere sig med sundhedspersonalet, end den generelle befolkning.  

(Friis et al., 2016).  

 

Som der allerede har været givet eksempler på, er der forsket i sundhedskompetence med 

raske unge i målgruppen.  

I forbindelse med udviklingen af HELMA spørgeskemaet i Iran, fandt man blandt andet at 

44,2% (n=582) af de unge hovedsageligt fik sundhedsinformation fra deres forældre, og at 

kun 29,4 % fandt information på internettet. 13,8% fik information fra lægen. Man havde 

forventet at flere brugte internettet mere. De unge var mellem 15-18 år. Disse overraskende 

fund kan skyldes de unges gode helbred, og det dermed ikkeeksisterende behov for at 

opsøge lægehjælp (Ghanbari et al., 2016).  

 

I den tidligere nævnte undersøgelse af de græske universitetsstuderende (n=1526), fandt 

man sammenhæng mellem alkoholindtag, rygning, fysisk aktivitet og 

sundhedskompetence, men antageligvis pga. de studerendes alder, var der ikke 

                                                      
6 Sundhedsstyrelsen står bag denne omfattende folkesundhedsundersøgelse, hvor i alt 162.000 danske 
besvarede spørgeskemaer om deres helbred i 2013. https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/den-
nationale-sundhedsprofil 
7 diabetes, hjertesygdomme, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, muskel- og skeletsygdomme fx gigt og 
fibromyalgi, cancer og psykisk sygdom 
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sammenhæng mellem helbredsstatus og sundhedskompetence. Dertil at de mandlige 

studerende scorede lavere end de kvindelige. Generelt havde de deltagende 18-24-årige 

studerende medium til gode sundhedskompetencer (Vozikis et al., 2014).  

 

Undersøgelsesredskaber der er udviklet i behandlingsregi kan ikke umiddelbart overføres 

til forebyggelses- og sundhedsfremmeregi, da sammenhængen og konteksten her vil være 

en helt anden. Dette er konklusionen i europæisk arbejde med at udvikle et 

sundhedskompetence- spørgeskema til borgerrettet sundhedsfremme hos unge 

mennesker. En vigtig detalje, og en stor udfordring er at spørgeskemaet skal være cost-

effective, og at det skal rumme kompleksiteten og konteksten. Det er vigtigt at udvikle et 

redskab til de unge, fordi deres kontekst kan være en ganske anden, end den er for voksne 

(Abel et al., 2015).  

 

Opsummerende for de kvantitative studier ses, at der er sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau, alder og sundhedskompetence. For voksne, men ikke for unge, er der 

også sammenhæng mellem sundhedskompetence og helbredsstatus.  

Det er nødvendigt at undersøgelsesredskaber designes til at rumme netop de unges 

kontekster.   

 

6.2.2. KVALITATIV FORSKNING 

Sundhedskompetence er som begreb også anvendt i kvalitativ forskning. Der er fundet to 

spor i denne forskning. Det ene tager udgangspunkt i sundhedsvæsenet og det andet i 

uddannelsessektoren. To af studierne fra sundhedsvæsenet handler om unge kvinder, og er 

inkluderet i oversigten, da det ikke var muligt at finde studier om unge mænd. En 

forklaring på de unge mænds fravær i forskningen kan skyldes deres gode helbred, og deraf 

at de ikke har kontakt til sundhedsvæsenet. Søm nævnt i redegørelsen for 

sundhedsfremme i afsnit 4.2., registrerer man ikke raske personer, hvorfor de unge mænd 

ikke er repræsenteret i de data der kan fås fra sundhedsvæsenet.  

 

Førstnævnte indbefatter et Hollandsk studie af gravide kvinder og nybagte mødre, blandt 

minoritetsgrupper i Rotterdam. Her ses at kvinderne kan komme i klemme i spændet 

mellem sundhedsanvisninger og råd fra jordemødre og sundhedsplejersker på den ene 
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side, og de råd og anvisninger de modtager fra familie og venner. Undersøgelsen viser at 

det for de gravide kvinder er svært at navigere i de forventninger, der er til at handle på de 

råd de får. Problemet opstår især, når rådene er modstridende (Schölmerich, Ghorashi, 

Denktaş, & Groenewegen, 2016).  

Det ses her at de vigtige fællesskaber kan betyde, at man handler direkte modstridende i 

forhold til den viden man har, da fællesskabet sættes over vigtigheden af den information 

man har fået. I disse tilfælde stoler de unge kvinder på de råd og den viden de får fra 

familien, da erfaringsmæssig viden vurderes legitim. Jo flere børn en kvinde i fællesskabet 

har, jo mere rigtig må hendes råd være.  

Hes ses et dilemma i vurderingen af viden. I en medicinsk sammenhæng er 

erfaringsbaseret viden ikke evidensbaseret, og dermed ikke legitim, hvor den i hverdagsliv 

vurderes legitim. Det bliver tydeligt hvordan sociale (relationerne til disse erfarne kvinder) 

og personlige (vurderingen af informationernes legitimitet) spiller ind på 

beslutningsprocesserne (Schölmerich et al., 2016).  

 

I en canadisk artikel fra 2011 om unge kvinders seksuel- og sundhedsadfærd, har 

forfatterne valgt at undersøge emnet ud fra sundhedskompetence begrebet (Banister et al., 

2011). For unge kvinder tilhører sundhedsprofessionelle og voksne en anden kultur, hvilket 

stiller store krav til de unge kvinders sundhedskompetencer (Banister et al., 2011, p. 346).  

Det konkluderes, at det er meget vigtigt at inddrage de unge kvinder i undervisningen, så 

de bliver aktive og interesserede, og for at sikre, at man ikke risikerer at tale hen over dem 

med viden de ikke finder relevant. Dertil at der tages hensyn til de unges mentale 

udvikling, så seksualundervisningen tilpasses aldersgruppen (Banister et al., 2011, p. 352).  

 

Som i tilfældet med de gravide kvinder i Holland er der i udgangspunktet en relation 

mellem de unge kvinder og sundhedsprofessionelt personale. Målet er i begge tilfælde at 

påvirke kvindernes adfærd igennem beslutninger, som kvinderne skal foretage på 

informeret grundlag. De to undersøgelser søger at fremme kvindernes egne kompetencer, 

og befinder sig således i individ-enden af individ-befolknings kontinuummet.  

 

I forlængelse heraf præsenteres det andet spor i litteraturen – det uddannelsesmæssige. 

Det vigtigt at tage udgangspunkt i elevernes spørgsmål og refleksioner når man underviser 

i sundhedsfremme i skoleregi, i stedet for at tage udgangspunkt i epidemiologisk data om 
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risikoadfærd (B. B. Jensen, 2005; Renwick, 2014). Det er vist, at når man underviser 

elever, som hører til en risikogruppe for at udvikle forskellige sygdomme, risikerer man at 

skabe forventninger om at få de angivne sygdomme. Undervisningen kommer da til at give 

dem kompetencerne til at håndtere sygdommen når den kommer, i stedet for at skabe 

forandringslyst (Renwick, 2014).  

Desuden kan epidemiologisk baseret viden om fakta og risiko, skabe handlingslammende 

bekymringer hos modtagerne (B. B. Jensen, 2005).  

I sundhedsfremmeregi er det undersøgt hvordan sundhedsuddannelse, 

sundhedskompetence og læring kan kombineres, med udgangspunkt i, at der er mangler 

imellem praksis og teori (Lindström & Eriksson, 2011). Der har hidtil været meget fokus på 

læring og viden, og mindre fokus på hvordan selve sundhedsdelen spiller ind. Når man fx 

på skoler underviser i sundhed og sygdom, er det vigtigt at tage udgangspunkt i hvad 

eleverne finder meningsfyldt, så det tager udgangspunkt i dem selv.  

Læring påvirker individets sundhedstilstand, og alle lærer af hinanden, både elever og 

lærere. Læring er i sig selv er sundhedsfremmende, og uddannelse påvirker helbredet; 

“The key is how they approach life as a whole to find life meaningful, rewarding, and 

challenging on a deeper level” (Lindström & Eriksson, 2011, p. 90). Nøglen er altså at 

hjælpe eleverne til at finde livet meningsfuldt og givende. 

 

I lyset af dette, kan Kronzers kritik af sundhedskompetence, og hendes anbefalinger om at 

tale til laveste fællesnævner i behandlingsregi (Kronzer, 2016) som blev beskrevet i afsnit 

4.3.3, kritiseres for den manglende søgen efter at skabe mening for patienterne.  

 

Om sundhedskompetence i skole- og uddannelsesregi ses det at elevernes mulighed for 

selv at bidrage med emner de finder relevante og meningsfyldte har betydning for 

resultatet af undervisningen. Efterleves denne tilgang ikke, risikerer man at eleverne føler 

sig fremmedgjorte. Sundhedsfremmende undervisning med udgangspunkt i 

epidemiologisk orienteret data vil ikke have den ønskede effekt, tværtimod risikerer man 

at skabe resignerede forventninger om sygdom, i stedet for at skabe motivation for 

forandring.  

Fællesskaber har i oversigten også vist sig at være af afgørende betydning. Enten kan de 

skabe dilemmaer hvis råd og anvisninger er modstridende, men det er også vist, at læring 

virker sundhedsfremmende, og at alle lærer af alle. 
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7. VIDENSKABSTEORI  

I dette afsnit argumenteres for hvorfor sundhedsfremme og sundhedskompetence i 

specialet skrives ind i kontekstualismen. I forlængelse heraf argumenteres for valg af teori.  

 

Fremhævelsen af det kontekstuelle og det komplekse som en grundpræmis i 

sundhedsfremme og sundhedskompetence, oversættes i denne sammenhæng til en 

forståelse af fænomenet som værende multimodalt konstrueret (Horsbøl & Raudaskoski, 

2016; Højgaard & Søndergaard, 2015; Dorte Marie Søndergaard, 2005). Problemstillingen 

kommer da til at få karakter af en undersøgelse af tilblivelsesprocesser. 

For både sundhedsfremme og sundhedskompetence er bevægelse og proces grundvilkår.  

Individet er ansvarligt og rationelt, men også determineret af omgivelser og kontekster.  

(Kickbusch, 2007; Maindal & Vinther-Jensen, 2016; McQueen & Kickbusch, 2007; 

Nørgaard, Sørensen, Maindal, et al., 2014; Peerson & Saunders, 2009; Sørensen et al., 

2012; WHO, 2013).  

Specialet skrives derfor ind i kontekstualismen, jævnfør Stephen Peppers 

verdensanskuelser (Pepper, 1970; Sonne-Ragans, 2012b). Kontekstualismen er 

grundlæggende optaget af hvordan noget sker, og implicerer derfor bevægelse og proces 

fremfor stilstand. Grundmetaforen fremhæver mønstre, forbindelseslinjer og 

sammenhænge. Dertil at det er de praktiske konsekvenser der er fokus, og som navnet 

angiver, skal disse forstås ind i større historiske, kulturelle og diskursive kontekster 

(Sonne-Ragans, 2012b).  

Dette valg medfører den erkendelse, at undersøgelsen spænder vidt, hvilket 

kompromitterer præcisionen (Sonne-Ragans, 2012b). Det er kompliceret at afgøre hvor de 

afgørende snit i undersøgelsen skal ligge, hvilket har betydning for afgrænsningen af 

genstanden og dermed præcisionen. Mere om dette i afsnit 9. Metode. 

 

Den Agentiale Realisme af Karen Barad favner kompleksiteter, modaliteter, processer og 

mønstre (Barad, 2007). Dette er en vigtig egenskab i denne sammenhæng, da specialet 

søger at belyse hvilke komponenter der spiller ind i konstruktionen af elevernes 

sundhedskompetence.  

Dette stemmer overens med kontekstualismens grundmetafor (Pepper, 1970; Sonne-

Ragans, 2012b). 
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8. AGENTIAL REALISME  

I dette kapitel introduceres teorien. Det er en kompliceret teori, da mange af begreberne 

forudsætter forståelser af hinanden. Afslutningsvist gives der eksempler på hvordan 

teorien er blevet anvendt i andre sammenhænge.  

 

Barad har udviklet sin teori ved at kombinere blandt andet Niels Bohrs kvantefysiske 

opdagelser og Judith Butlers feministiske teori om diskursers performative effekter. 

Kombinationen af de forskellige teorier er foregået ved at føje dem sammen og søge efter 

synergieffekter. Hun kalder dette for diffraktiv læsning, for at understrege at teorierne 

læses sammen, fremfor at sætte dem overfor hinanden (Højgaard & Søndergaard, 2015, p. 

355). 

Med agential realisme giver Barad sit bud på hvordan verden konstant bliver til, hvordan 

den kommer til eksistens. Det hele handler om sammenfiltringer (entanglements): "To be 

entangled is not simply to be intertwined with another, as in the joining of separate 

entities, but to lack an independent, self-contained existence” (Barad, 2007, p. ix). Teorien 

er således anti-essentialistisk, da alting altid kommer til eksistens i relation til noget andet.  

Tilblivelse må forstås som en evig proces, som altid foregår, og som altid allerede er i gang. 

Der kan derfor ikke sættes et entydigt begyndelsespunkt for tilblivelse, uanset hvad det er 

der bliver til. Ingenting bliver til i sig selv, og samtidig er alting medkonstituerende for 

virkeligheden. Teorien er abstrakt i forståelsen af verdens kontinuerlige tilblivelse. 

Mennesket bliver til som en del af verden, og kan ikke sættes over eller udenfor resten af 

verdens tilblivelse. Barad angiver at være post-humanist pga. denne decentralisering af 

mennesket (Barad, 2007, p. 32).  

 

8.1. ONTO-EPISTEM-OLOGI 

Mennesket er ikke centrum i verden eller ene om at kunne erkende verden. Det kræver 

ikke menneskelige egenskaber at komme til eksistens i verden eller at have viden. 

Dette er en af hovedpointerne i det Barad kalder onto-epistem-ologi: “Knowing is a direct 

material engagement, a practice of intra-acting with the world as part of the world in its 

dynamic material configuring, its ongoing articulations” (Barad, 2007, p. 379). 

Erkendelse er det samme som at blive til, som en del af verden. For Barad giver det dermed 

ikke mening at skelne mellem væren og erkendelse, da de er det samme. Man kan altså 
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ikke erkende noget uafhængigt af verden, da det at vide noget, er en aktiv handlen som en 

del af verdens tilblivelse.  

 

8.2. INTRA-AKTION 

Intra-aktion er et vigtigt nøglebegreb. Det er en neologisme som udbygger det kendte 

interaktionsbegreb. Interaktion implicerer at noget mødes, og gensidigt påvirker 

hinanden.  

Intra-aktion skal forstås som den proces hvori verden kommer til eksistens. Der er ikke 

noget der mødes i intra-aktionen, som med interaktionen. Der eksisterer ikke afgrænsede 

enheder forud for intra-aktionerne. Enheder bliver til, kommer til eksistens, afgrænses i 

intra-aktionen (Barad, 2007, p. 33).  

Da alting altid allerede er i gang med at blive til, betyder det ikke at alting hele tiden 

kommer til eksistens for første gang. ”Intra-aktioner har effekter. Intra-aktioner gør 

noget, for noget opstår og ændres i kraft af intra-aktion” (Plauborg, 2014, p. 39). Intra-

aktionerne sammenfiltrer verden i altings kontinuerlige opståen og ændring. 

Intra-aktioner skal da også forstå som særlige materielle artikulationer af verden (Barad, 

2007, p. 139).  

En vigtig pointe er, at der i intra-aktionerne opstår mulighed for adskillelse (agential 

separability): ”Separability is not inherent or absolute, but intra-actively anacted relative 

to the specific phenomenon” (Barad, 2007, p. 339).  Et opstået fænomen, og de 

komponenter der udgør fænomenet, afgøres i intra-aktionen. Grænser, markeringer, 

kategoriseringer og egenskaber ved fænomenet afgøres i intra-aktionen (ibid., 139). De 

komponenter som udgør et fænomen, ordnes således via de specifikke intra-aktioner, så 

fænomenet opnår sin mening.  

 

8.3. AGENS 

Dynamikken bag tilblivelserne er agens. Agens er at alting gør noget. Agens opstår i intra-

aktionerne. Det er ikke en egenskab og kan derfor ikke tilskrives vilje eller intentionalitet 

(Barad, 2007, p. 178). Barad kalder sin teori for agential realisme, som udtryk for at alting 

har agens, at alting gør noget, og har reale effekter på verden (Højgaard & Søndergaard, 

2015, p. 357). ”Agency is about changing possibilities” (Barad, 2007, p. 178). Implicit i 
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forståelsen af agens, at alting gøres, ligger en præmis om, at alting kan gøres anderledes. 

Agens kan derfor forstås som udførelsen af forandringer ved specifikke praksisser.  

 

8.4.  MATERIELT-DISKURSIVE PRAKSISSER 

Barad hører til de ny-materialistiske tænkere, da hun fremhæver materialiteternes 

betydning i verdens fortløbende tilblivelse (Højgaard & Søndergaard, 2015). Inspireret af 

Butler, og herigennem Foucault, arbejder Barad videre med performativitet og diskursive 

praksisser. For Butler er diskursive praksisser, noget der skaber effekt i materialiteter. Det 

at italesætte ting på bestemte måder, afgør hvordan tingene bliver til. Specifikt taler hun 

om hvordan diskurser om køn materialiseres kropsligt, og dermed hvordan sproget virker 

performativt (Barad, 2007; Butler, 1993). Butler kobler denne performativitet med 

Foucaults diskursive praksisser. Diskursive praksisser handler ikke om hvad der bliver 

sagt, men om hvad der er muligt og umuligt at sige og gøre (Barad, 2007, p. 146; Højgaard 

& Søndergaard, 2015).   

Hertil lægger Barad en forståelse af materialitet som værende processuel. ”Matter is 

substance in its intra-active becoming – not at thing but a doing… Matter(ing) is a 

dynamic articulation… of the world” (Barad, 2007, p. 151). Barad spiller her på 

dobbeltbetydningen af matter, som både substans (materialitet) og som mening (diskurs).  

”Neither is articulated or articulable  in the absence of the other; matter and meaning are 

mutually articulated” (ibid., p. 152). Sammenskrivningen af materialitet og diskurs 

betyder at de bliver til samtidig (Juelskjær, 2009, p. 52). Diskurserne kommer ikke først, 

hvilket Barad kritiserer Butlers performativitetsbegreb for at implicere (Barad, 2007, pp. 

59-66). Materialiteterne er medkonstituerende for hvad der er muligt og umuligt at sige og 

gøre, i forlængelse af Foucaults diskursive praksisser (Barad, 2007; Højgaard & 

Søndergaard, 2015).  

Fænomener, som opstår i intra-aktioner, materialiseres og tillægges betydning (comes to 

matter), i de materielt-diskursive praksisser. Normer for adfærd, hvad man kan gøre og 

sige i en situation, afgøres af de materielt-diskursive praksisser. 

 

8.5. APPARATUS  

Dette begreb er meget centralt, da det bliver et aktivt redskab i analysestrategien. Et 

apparatus sætter de grænser og rammer der definerer et fænomen (Barad, 2007, p. 148).  
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Fænomener opstår i komplekse agentiale intra-aktioner, og artikuleres gennem materielt-

diskursive-praksisser (ibid., 140-141). Fænomener er de ontologiske mindsteenheder, 

hvilket betyder at alting i sin mindste udgave, et er fænomen. En vigtig detalje er, at de 

ontologiske mindsteenheder altid er en effekt af intra-aktion, og dermed en relation 

(Juelskjær, 2009, p. 54).  

 

Apparatusser er i sig selv materielt-diskurssive praksisser, hvilket betyder at de begrænser 

og muliggør det som kan gøres og siges. De betinger fænomener: ”Apparatuses enact 

agential cuts that produce determinate boundaries and properties of ”entities” within 

phenomena” (Barad, 2007, p. 148). Betingelsen sker via de agentiale cuts, som definerer 

hvad der hører med til et fænomen, og hvilke egenskaber de forskellige komponenter har. 

Dette lyder næsten som beskrivelsen af specifikke intra-aktioner, som jo også er afgørende 

for komponenterne i et fænomen. Forskellen ligger i hvorvidt intra-aktionerne er 

specifikke eller ej. ”Outside of particular agentiale intra-actions, ’words’ and ’things’ are 

indeterminate” (Barad, 2003, p. 820). I apparatusset bliver de tilhørende intra-aktioner 

specifikke, og hermed muliggøres determinisme og lokale kausalitetsstrukturer.  

Denne kausalitetsstruktur er en vigtig detalje når teorien kobles med sundhedsfremme. 

Som beskrevet betyder kompleksiteten i sundhedsfremme, at en lineær 

kausalitetsforståelse ikke rækker, fordi der aldrig kun er én årsagssammenhæng mellem 

eksponering for risici eller risikofyldt adfærd, og sygdom (Bruun Jensen et al., 2016). Med 

apparatusbegrebet tilbydes et vindue til de lokale kausaliteter, hvorved man kan få blik for 

adskillige lokale årsagssammenhænge.  

 

Barad henter inspiration til apparatus-begrebet fra Bohr, som filosoferede over 

apparatusset som observationsapparat og forskeren som en del af apparatet (Barad, 2007). 

Apparatusset skaber rammerne for kausalitet, og giver muligheden for objektiv beskrivelse 

af et materielt fænomen (Barad, 2007, p. 175). De agentiale skæringer rammesætter 

fænomenerne, så hvis man ændrer apparatusset, tilpasser en agential skæring fx, ændrer 

man fænomenet og de lokale kausalitets relationer. Apparatusset er selv en del af det 

fænomen, som det rammesætter (ibid., p.177), og et objekt bliver til i apparatusset, som 

effekt af intra-aktioner (Juelskjær, 2009, p. 55) 
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Analytisk kan apparatus tænkes som et produktionssted, det rum hvori et bestemt 

fænomen produceres (Højgaard & Søndergaard, 2015, p. 357). Uden at foregribe 

analysestrategien, vil der i specialet blive konstrueret et apparatus for 

sundhedskompetence. De indledende beskrivelser og definitioner af ulighed i sundhed, det 

brede sundhedsbegreb, sundhedsfremme og sundhedskompetence udgør specifikke intra-

aktioner, som enacter de skæringer (cuts) der bestemmer hvad der inddrages, og hvad der 

eksluderes. Dette sundhedskompetence-apparatus er en materielt-diskursiv praksis, som 

bestemmer in- og eksklusionerne i undersøgelsen. Det opstiller rammerne for lokale 

kausalitetsstrukturer for elevernes hverdag og sundhedskompetence. Det giver muligheden 

for objektiv beskrivelse af hvad der kommer til eksistens i apparatusset, hvor 

sundhedskompetence er fænomenet. 

 

8.6. SPACE-TIME-MATTERING 

Det sidste begreb der vil blive redegjort for, er space-time-mattering. Som navnet antyder, 

kommer tid og rum også til eksistens og mening i intra-aktioner. Tid og rum skal forstås 

som en foranderlig størrelse, en ”spacetimematter manifold”(Barad, 2007, p. 181). Tid og 

rum er altså også en del af verdens sammenfiltrede tilblivelse. ”Future moments don’t 

follow present ones like beads on a string”. (Barad, 2007, p. 394). Fortiden er aldrig 

endeligt afsluttet, og fremtiden er ikke bare hvad der sker senere.  Begivenheder og ting 

indtager ikke specifikke positioner i tid og rum. Tid og rum tillægges betydning i de intra-

aktioner i hvilke de indgår. (ibid., p. 393)  

 

8.7. FRA TEORI TIL METODE 

Barad giver ingen analytiske redskaber, eller metodiske vejledninger til hvordan man 

arbejder med teorien (Højgaard & Søndergaard, 2015, p. 359).  

Det er oplagt at man konstruerer et apparatus, der kan fastfryse det fænomen man ønsker 

at undersøge, men der gives ingen vejledning til hvordan.  

I forskning, hvor denne teori er brugt, ses det at forskeren har konstrueret sit apparatus, så 

det favner de fænomener der udgør forskningsgenstanden (Højgaard & Søndergaard, 

2015; Juelskjær, 2009, 2010; Plauborg, 2014). 

I det følgende gives eksempler på hvordan agential realisme er brugt i andre 

forskningssammenhænge.   
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8.7.1. EN NY START 

I sin Ph. D. afhandling fra 2009, undersøger Malou Juelskjær hvordan en ny skolestart 

ændrer subjektivitetens mulighedsbetingelser for elever der skifter skole i overgangen til 8. 

klasse. I et longitudinelt studie, hvor hun fulgte nye 8. klasses elever over tid, og over 

forskellige skoler, analyserede hun i 5 laboratorier hvordan 1) institutionen producerede 

sig selv og eleverne, 2) maskulinitet, 3) den tegnsatte krop, 4) spatialitetens 

konstitueringskraft og 5) race- og etnicitet overskridelser skabte mulighedsbetingelser for 

elevernes subjektivering. Til de 5 laboratorier konstruerede Juelskjær et apparatus, ud fra 

en forventning om hvilke konstitueringsmodi der var relevante.  

Hun bruger Barad til specifikt at gribe materialitet-spatialitet-temporalitet, og 

inspirationen til laboratorie-apparatus designet henter hun også hos Barad. Empirien til 

sin undersøgelse henter Juelkjær via interviews og observationer (Juelskjær, 2009). 

Agential realisme giver i dette projekt særligt blik for hvordan det temporale og spatiale er 

medkonstruerende for elevernes subjektiveringsmuligheder. Hvordan eleverne ser sig selv 

på den nye skole, i forhold til hvordan de oplevede at de var på den gamle skole. 

I specialet inspirerer Juelskjærs brug af agential realisme, særligt til arbejdet med tid som 

en agential modalitet i erhvervsskoleelevernes hverdag. 

 

8.7.2.  ANSATSER TIL EN AGENTIAL REALISTISK TÆNKNING OM LÆRING  

Helle Plauborg har også brugt agential realisme i et Ph. D. projekt, hvor formålet var at 

undersøge hvordan didaktik, faglighed og socialitet intra-agerer i 

undervisningssammenhænge. Formålet med at inddrage agential realisme, og en forståelse 

af læring som stemmer overens hermed, handler om at forstå den læring som ikke 

kategoriseres som spring, eller øjeblikke ”hvor ti-øren falder”.  

Plauborg forstår læring som re-konfigurationer. Hun vælger dette begreb, fremfor det 

agentiale cut. Barad bruger ikke ordet re-konfigurationer som et egentligt begreb, men 

Plauborg mener at ’re-konfiguration’ fungerer bedre i en læringskontekst, end agentialt 

cut, som ellers ville være det oplagte. Hun ønsker ikke at implicere en skæring i lærings-

processerne (Plauborg, 2014, p. 39). Med denne forståelse kan Plauborg sætte sig udover 

den traditionelle dikotomi i læring, som enten noget der ligger i forlængelse af det man i 

forvejen, eller som noget der ændrer de kognitive strukturer (ibid., 45). Læring som re-
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konfigurationer foregår således konstant ”som justeringer, præciseringer, brud, nuancer, 

re-orienteringer, afviklinger, bekræftelser, højere grader af abstraktion, gentagelser, 

omstruktureringer… men vigtigt er det i den forbindelse af understrege, at læring ikke 

sker i afgrænsede momenter (Plauborg, 2014, p. 45). 

En pointe er, at man ikke kan finde tilbage til læringens begyndelse, og heller ikke kan 

skelne mellem den lærende og det som skal læres jævnfør onto-epistem-ologien.  

Analytisk må man stille sig midt i det hele, og se hvad der dukker op, da man kan aldrig 

finde ’tilbage’ til begyndelsen. Fx forudsætter læring om ordstillinger på dansk og engelsk 

viden om sætningsanalyse, om grammatik og brugen af relevante redskaber (kryds og 

bolle), dertil at eleverne overhovedet kan engelsk, bare for at nævne nogle få 

forudsætninger. Læring er dermed også forbindelser der knyttes i intra-aktionerne på 

tværs af tid og rum, hvorved spacetimemattering kommer til sin ret. ”Der er med andre ord 

flere tider i rummet, og flere rum i rummet” (Plauborg, 2014, p. 44). 

Agential realisme bruges således til at forstå læring på nye måder. Plauborgs brug af 

teorien til at forstå læring, er relevant for specialet, da der kan drages mange paralleller 

mellem læring og sundhedskompetence.  

 

8.7.3. ANDERS OG VANDSLANGEN 

Dorthe Marie Søndergaard har forsket i mobning blandt skolebørn, og har i den 

sammenhæng anvendt en kompleksitetssensitiv forskningsstrategi (Højgaard & 

Søndergaard, 2015, pp. 366-369; Dorte Marie Søndergaard, 2009) hvortil der er hentet 

meget inspiration fra Barad. Forskningen er en del af eXbus-projektet, som er et større 

forskningsprojekt om mobning i skoler.  

Søndergaard går til empirien for at identificere hvilke konstitueringsmodi der intra-agerer 

i mobning, som forstås som et socialt og kulturelt fænomen. Mobning forstås altså ikke 

som individuel aggression (Dorte Marie Søndergaard, 2009). Søndergaard identificerer 

forskellige modaliteter i de mekanismer som udgør mobning.  

I sin artikel ”Anders og vandslangen” identificerer hun adskillige modaliteter som er 

medkonstituerende for mobning af Anders. Dels intra-agerer drengene i klassen med 

computerspil fordi der her trækkes paralleller til virkeligheden, i måden man leger med 

våben på. Vandslagen, som hænger i drengenes omklædningsrum, er et eksempel på dette. 

Efter idrætstimerne sker det, at nogle af drengene ’skyder’ på Anders med det kolde vand 
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fra vandslagen. Dertil identificerer Søndergaard drengenes forskellige hjemmearenaer og 

historier som intra-agerende modaliteter. Lærernes bidrag til opbygningen af kulturen i 

klassen og den fysiske indretning inddrages også som konstituerende modaliteter i 

analysen.  

Afsluttende på artiklen om Anders og Vandslagen skriver hun: ”Det vi må gøre, er at 

forsøge at forstå kompleksiteten i denne form for mekanismer og så give os til at arbejde 

med apparatet i sin helhed. Man må finde nogle håndtag, og helst flere, og sætte ind 

samtidigt” (Dorte Marie Søndergaard, 2009, p. 22).  

Her ses det at forskning i fænomener som multimodalt konstrueret giver svar og dermed 

løsningsforslag der også er multimodalt orienterede. Denne multimodale tilgang til en 

kompleksproblemstilling har inspireret brugen af agential realisme i specialet. Forståelsen 

af apparatet omkring et problem, som håndtag der kan sættes ind på, virker meget 

anvendelig i praksis. 

 

8.8. KRITIK AF AGENTIAL REALISME 

Calvert-Minor stiller sig kritisk overfor Barads decentralisering af mennesket (Calvert-

Minor, 2014). Barad går ifølge Calvert-Minor for vidt, når hun påpeger at mennesket ikke 

er centrum i erkendelse (Calvert-Minor, 2014). Han mener, at det menneskelige subjekt 

udgør så centralt en præmis for erkendelsen, at det ikke giver mening når Barad forsøger 

at se bort fra menneskets særlige rationelle position i epistemiologien (Calvert-Minor, 

2014, p. 135). 

I ”en ny start” projektet, ekspliciterer Juelskjær, at hun går til empirien med forskellige 

forudsætninger, og en ”vilje til genstandsproduktion” (Juelskjær, 2009, p. 234). Hun er da 

eksplicit i sine overvejelser vedrørende sin egen erkendende rolle som forsker.  

Min rolle som forsker i specialet, ligger i forlængelse heraf heller ikke 100% i tråd med 

Barads posthumanisme, som hun kalder sin decentralisering af det erkendende 

menneskelige subjekt. Dette ekspliciteres i konstruktionen af apparatusset, i afsnit 9.2.  
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9.  METODE 

I dette kapitel redegøres der for hvordan agential realisme i specialet kobles med 

sundhedskompetence og hvordan jeg herigennem konstruerer et apparatus.  

Derudover redegøres der for deltagerobservation og interviews, som er anvendt til 

indsamling af empiri. Dernæst redegøres for valg af informanter og for den konkrete 

indsamling.  

 

9.1. AGENTIAL REALISME OG SUNDHEDSKOMPETENCE 

Sundhedskompetence handler om ”personers viden, motivation og kompetencer til at 

finde, forstå, vurdere og anvende information om sundhed med henblik på at tage 

beslutninger i hverdagslivet” (Nørgaard, Sørensen, & Maindal, 2014, p. 41). Plauborg 

viste i sin ph.d., hvordan det onto-epistem-ologiske udgangspunkt kan omsættes til en 

forståelse af den lærende, og det som skal læres, som uadskillelige (Plauborg, 2014). Dette 

tages til efterretning, og sundhedsinformation kan dermed ikke adskilles fra den 

sundhedskompetente person. Det vil ikke være muligt at følge sundhedskompetencen 

tilbage til et nulpunkt hvorfra det starter.   

 

I et agential realistisk perspektiv opstår sundhedskompetence kontinuerligt i intra-

aktioner, hvor forskellige modaliteter muliggør eller begrænser tilegnelsen af 

sundhedsinformation. Sundhedskompetence opstår således ikke at ingenting, men bygger 

videre på de forudgående intra-aktive tilblivelser personen indgår i. Alle disse fortløbende 

intra-aktioner re-konfigurerer sundhedskompetencen, hvorved den øges eller ændres. 

Hverdagslivets muliggørende eller begrænsende effekt på sundhedskompetencen, som 

opstillet i problemformuleringen, skal da forstås som de re-konfigurerende effekter 

hverdagens mange modaliteter har på sundhedskompetencen. Modaliteter og 

komponenter skal forstås som synonyme. Modalitetsbegrebet er valgt, da det i højere grad 

end komponentbegrebet implicerer den heterogene i karakter af modaliteterne. Nogle 

modaliteter vil være mulighedsskabende, vil føje noget til sundhedskompetencen, mens 

andre vil forhindre eller begrænse, vil skære noget fra eller forhindre noget i at blive føjet 

til, sundhedskompetencen. I et agentialt realistisk perspektiv, re-konfigureres 

sundhedskompetence af hverdagens intra-agerende modaliteter. 
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9.2. KONSTRUKTION AF SUNDHEDSKOMPETENCE APPARATUS 

Et apparatus sætter de grænser og rammer der definerer et fænomen (Barad, 2007, p. 

148). De indledende redegørelser og optegnelser for den sociale ulighed i sundhed, 

sundhedsfremme og sundhedskompetence fungerer derfor som det overordnede apparatus 

som hele specialet bliver til i (Juelskjær, 2009, p. 70). Her er fænomenet 

sundhedskompetence defineret, og udvalgte intra-agerende modaliteter er identificeret.  

I konstruktionen af dette apparatus, har jeg også konstrueret undersøgelsens objekt. Dette 

betyder ikke at fænomenet er resultatet af min vilje, men det betyder at jeg også bliver 

konstrueret som forskersubjekt med nogle specifikke interesser (Juelskjær, 2009; Dorte 

Marie Søndergaard, 2005).  

 

Med apparatusset som forskningsredskab, må ekspliciteres hvilke filtre elevernes hverdag 

undersøges igennem, for at få blik for de i sundhedskompetencen intra-agerende 

modaliteter.  

Det brede sundhedsbegreb, med både fravær af sygdom og som en tilstand af fuldstændigt 

velvære, skaber meget vidde grænser for relevante modaliteter. Der må derfor anlægges 

nogle snit i apparatusset, der gør det videre arbejde realistisk at nå. Både i den forstand at 

jeg skal kunne sanse og identificere det i empiriindsamlingen, og i den forstand at specialet 

er begrænset i omfang. 

Empiriindsamlingen er derfor orienteret efter KRAM faktorerne. Ved at bruge KRAM 

faktorerne sættes en agential skæring i apparatusset, som både re-konfigurerer 

sundhedsbegrebet og sundhedskompetencen. Undersøgelsesobjektet reduceres dermed 

markant idet KRAM faktorerne bliver afgørende for hvorvidt modaliteter hører til 

fænomenet, eller ekskluderes. Sundhedskompetencen bliver da alene undersøgt i 

forbindelse med KRAM faktorerne som markører af effekterne af intra-aktionerne i 

sundhedskompetencen. 

 

At anvende KRAM afdækker ikke sundhedskompetencens intra-aktioner alene, da de 

angiver sundhedsadfærd (Folkesundhed, 2009, 2017). For at få blik for kompetencen til at 

finde, forstå, vurdere og anvende sundhedsinformation, om KRAM, må tages 

udgangspunkt i det som igangsætter sundhedskompetence-processen. Der er ikke tale om 

at søge efter sundhedskompetencens begyndelses punkt, hvilket med den agentiale 
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realisme er umuligt, men om at udpege det snit som kan afgøre hvornår noget i empirien 

rent faktisk kan defineres som sundhedskompetence.  

Sundhedskompetence sætter mennesker i stand til ”at tage beslutninger i hverdagslivet” 

(Nørgaard, Sørensen, & Maindal, 2014, p. 41). Beslutninger om KRAM vil derfor være de 

afgørende snit. Da specialet undersøger hvordan hverdagen giver rum til 

sundhedskompetence, vil fokus være på beslutninger i forskellige udgaver; fravær af 

beslutninger, planer om fremtidige beslutninger, eller beslutninger om at udsætte noget til 

fremtiden.  

Vurderingen af hvorvidt de intra-agerende modaliteter muliggør eller begrænser 

sundhedskompetence, vil da i analysen vurderes efter hvorvidt de hæmmer eller fremmer 

beslutningerne. 

I apparatusset, er det ikke eleverne som sådan der er i fokus. Fokus er på det intra-aktive 

maskineri omkring sundhedskompetence hvor eleverne indgår som centrale aktører.  

 

9.3. DELTAGEROBSERVATION 

Med deltagerobservation som metode får man blik for ”menneskelige handlingers sociale 

og materielle udgangspunkter” (Szulevicz, 2015, p. 85), hvilket er relevant i denne 

sammenhæng, da formålet er at undersøge sundhedskompetence som intra-aktion mellem 

menneskelige handlingers sociale og materielle praksisser, deres materielt-diskursive 

praksisser. Dertil kan deltagerobservationer anvendes til at åbne felten, og derved give en 

viden om den observerede kultur indefra, som ellers kan være vanskelig at se. Desuden 

giver deltagerobservationer mulighed for at skabe relationer til informanterne, og 

muliggør en opkvalificering af de spørgsmål der stilles i de efterfølgende interviews 

(Szulevicz, 2015).  

Konkret var jeg i felten i tre dage. Min feltrolle var overvejende observatøren som deltager 

jævnfør Roberts Golds rollebeskrivelser (Kristiansen & Krogstrup, 1999b).  

 

9.4. KVALITATIVE INTERVIEWS 

Da fokus er på sundhedskompetence og sundhedsfremme i hverdagslivet er interviewsene 

tilrettelagt, så de både har et narrativt præg, samt et specifikt fokus på sundhed i 

hverdagen. De er således planlagt løst strukturerede, med få planlagte spørgsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2009b).  
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Da jeg via observationerne havde fået kendskab til informanternes hverdag, tog samtalen i 

interviewsene meget udgangspunkt i oplevelser som jeg havde været en del af.  

Denne mulighed for at spørge ind til fælles oplevelser, og mine forståelser af disse 

oplevelser muliggjorde både en forudgående refleksion over perspektiver, men 

muliggjorde også en mere kritisk tilgang, hvor det var muligt for mig at stikke lidt dybere, 

end jeg ville have kunnet uden dette forudgående kendskab. Interviewsene tog således en 

drejning i retning af epistemiske interviews, som Brinkmann kalder interviews, hvor man 

stiller sig lidt mere kritisk overfor informantens umiddelbare svar, og efterspørger en 

dybere refleksion (Brinkmann, 2007).  

Både Juelskjær, Plauborg og Søndergaard har benyttet sig af deltagerobservationer og 

interviews i deres forskning. Disse metoder har været anvendt i kombination med agential 

realisme (Juelskjær, 2009; Plauborg, 2014; Dorte Marie Søndergaard, 2009). 

 

9.5. INDSAMLING AF EMPIRI  

Konstruktionen af sundhedskompetence apparatusset udstikker nogle retningslinjer for 

foki i indsamlingen. Dels et fokus på KRAM faktorerne og de modaliteter der er på spil, 

hvor disse faktorer observeres, og hvor de er genstand for samtale. Dels et fokus på 

beslutninger vedrørende KRAM faktorerne. Og endelig et fokus på de materielt-diskursive 

praksisser som former hverdagen. 

Selve dataindsamlingen foregik over fire dage, hvor jeg dels deltog og observerede i 

undervisningen, samt foretog interview.  

• Dag 1 forløb med observation og uformelle samtaler med både lærere og elever. 

Denne dag var en praktisk dag, hvor eleverne laver praktiske opgaver på gården. 

• Dag 2 forløb med deltagelse og observation i klasseundervisning og jeg foretog her 

de to første elevinterviews. 

• Dag 3 forløb med deltagelse og observation i klasseundervisning, og jeg foretog her 

det sidste elevinterview, samt to interviews med lærere.  

• Det sidste interview, med min nøgleinformant, foretog jeg på dag 4, hvor der ingen 

elever var på skolen. 

Alle interviews blev lydoptagede og efterfølgende transskriberet.  
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Løbende under mine observationer tog jeg noter på en lomme-blok, og efter endt 

deltagelse er alle mine oplevelser, indtryk, spørgsmål og samtaler nedfældet så detaljeret 

som muligt.  

Alle personer, byer og steder er anonymiseret. Alle anvendte navne er fiktive.  

 

9.6. INFORMANTER 

Som nævnt i indledningen, er kontakten til erhvervsskolen gået igennem kommunen. 

Informanterne er alle fundet på denne erhvervsskole. Eleverne er udvalgt efter deres 

uddannelsesretning og går derfor i den samme klasse. To af de tre interviewede elever, 

John og Tim, blev udpeget af Simon, som er den lærer jeg havde mest kontakt med. Den 

sidste elev, Mads, meldte sig frivilligt til interview. De to af de tre interviewede lærer blev 

udvalgt fordi de havde forestået trivselssamtaler med eleverne, og dermed havde de et godt 

indblik i elevernes overordnede sundhedsadfærd og sundhedskompetence. De er kaldt 

Klaus og Sara. Simon er den tredje lærer der blev interviewet. Han har et tæt tilhørsforhold 

til klassen, og havde derfor et dybdegående kendskab til eleverne. Simon er en vigtig 

informant fordi jeg fulgte hans undervisning i deltagerobservationen, og han fungerede 

som gatekeeper (Kristiansen & Krogstrup, 1999a) ind i klassen.  

Der er foretaget tre elev-interviews, og tre lærerinterviews.  

Jeg præsenterede mig selv og mit projekt for alle eleverne da jeg mødte dem alle i klassen 

den første dag. Jeg fortalte at jeg ville tage noter, og at jeg ville bruge noterne i min opgave. 

Dertil at alle de som måtte blive nævnt, ville blive anonymiseret.  

De interviewede elever og lærere fik og underskrev en samtykkeerklæring. De elever og 

lærere jeg havde længere samtaler med under observationerne, blev spurgt om jeg måtte 

bruge samtalen i min opgave. Alle samtykkede. 

 

9.7. VALIDITET OG RELIABILITET 

Kvaliteten af en undersøgelse hænger tæt sammen med formålet, som fx kan være af 

politisk, pragmatisk eller refleksivitetsøgende karakter (Kvale & Brinkmann, 2009a; 

Dorteh Marie Søndergaard, 2000). Der er bred enighed om at en undersøgelses validitet 

og reliabilitet stiger, jo højere grad af refleksivitet der gennemsyrer dem (Brinkmann & 

Tanggaard, 2015; Golafshani, 2003), og at håndværksmæssig kvalitet i forskningen er 

validerende i sig selv (Kvale & Brinkmann, 2009a).  
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Formålet med specialet er at producere viden som kan anvendes i eventuelle 

sundhedsfremmende interventioner, hvorfor den er af pragmatisk karakter, dog uden at 

blive til aktions-forskning (Kvale & Brinkmann, 2009a).  

I forhold til det håndværksmæssige aspekt, er tilstræbt så stor gennemsigtighed og løbende 

refleksivitet som muligt. 
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10. ANALYSESTRATEGI 

I dette kapitel redegøres der for analysestrategien, som er udarbejdet ud fra det 

konstruerede sundhedskompetence apparatus. Herefter fremstilles analysen, efter 

indledende beskrivelser og præsentationer af skolen og eleverne.  

 

Analysen er tilrettelagt efter trin, som stemmer overens med det konstruerede 

sundhedskompetence apparatus. Kompleksiteten i problemstillingen stiller krav til 

stringens i analysen, hvorfor der via sikring af korrespondens mellem fundene i empirien, 

er sikret kontingens i analysearbejdet (Dahler-Larsen, 2002; Schultz Jørgensen, 1989).  

Trinene er opstillet som følger: 

 

1. Beslutninger om KRAM identificeres i empirien 

2. De intra-agerende modaliteter identificeres 

3. Modaliteterne læses diffraktivt igennem HLS-EU  

 

I fremstillingen vil punkt 1. fungere som udgangspunkterne for analysen. Beslutninger kan 

som tidligere beskrevet være fravær af beslutninger, ønske om beslutninger, udsættelse af 

beslutninger og lignende. De udvalgte citater og beskrivelser er udvalgt pga. relationen til 

den identificerede beslutning. Med udgangspunkterne på plads, vil der i punkt 2. arbejdes 

med at identificere de modaliteter der intra-agerer i beslutningen. Punkt 1. og 2. udgør den 

empiristyrede del af analysen, hvor punkt 3. bliver mere teoristyret. 

I punkt 3.  argumenteres der for den mulighedsskabende og begrænsende agens i 

modaliteterne. Dette arbejde er en diffraktiv bevægelse, hvor fundene fra empirien læses 

igennem HLS-EU modellen. Formålet med denne diffraktive gennemlæsning er at få øje på 

hvordan hverdagslivets agentiale modaliteter sedimenteres i sundhedskompetencen.  

 

Det viste sig, at fire KRAM faktorer var en større opgave end kan rummes i de givne 

rammer for specialet. Derfor er kun Kost og Rygning fremstillet i analysen. Jeg oplevede 

fænomenerne Kost og Rygning i observationerne, hvorfor de er valgt fremfor Alkohol og 

Motion. 
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11. ANALYSE 

Som indledning til analysen, vil de konkrete rammer og de tre elevinformanter blive 

beskrevet. Formålet med dette er at optegne de overordnede rammer for det miljø 

hverdagen bliver til i. 

 

11.1. SKOLEN OG RAMMERNE 

• Erhvervsskolen er fordelt på flere lokaliteter. Der er flere forskellige fagretninger, og 

undersøgelsen fokuserer på en enkelt.  

• Den gruppe elever undersøgelsen drejer sig om, bor på skolehjem, og har deres 

daglige undervisning på en gård, som ligger ca. 3 km derfra.  

• På skolehjemmet er der nogle få regler; Eleverne må have svarende til 12 genstande 

alkohol på deres værelse, og de må ikke ryge på værelserne.  

• De bor på tomandsværelser, og kan godt dele værelse med elever fra andre 

uddannelsesretninger. 

• Eleverne betaler for kost og logi, så de får mad i kantinen morgen, middag og aften. 

I weekenderne skal eleverne selv sørge for kost, hvis de bliver på skolen. Der er et 

køkken de kan benytte til madlavning.  

• I undervisningstiden, fra 8.00-16.00 går eleverne i skole, og skal efterleve de regler 

der gælder for skolen, fx rygeregler, hvornår der er pauser og hvornår der er mad i 

kantinen.  

• To af ugens fem undervisningsdage er praktiske dage, hvor udfører de forefaldende, 

praktiske opgaver på gården. Uanset hvilket fag der er på skemaet, er der altid to 

praktiske dage pr uge. 

• Empirien er indsamlet på en praktisk dag, og to klasseundervisningsdage.  

 

11.2. ELEVINFORMANTERNE 

Her følger en kort beskrivelse af de tre knægte8 som deltog i interview.  

 

                                                      
8 Dette kaldes de af lærerne, og de omtaler sig selv som sådan. Udtales [knæjter]. 
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John er 16 år gammel og har røget siden han var 13 år. John bor på skolen, og har en 

lærerplads, så hans Mester betaler hans kost og logi på skolen, samt giver ham løn for at 

tage uddannelsen. Han har som yngre gået til forskellige slags idræt, men gør det ikke 

længere, og har svært ved at forestille sig at komme til det igen.  

 

Tim er 18 år gammel. Han bor også på skolehjemmet. Han har ingen lærerplads, så han 

betaler selv for kost og logi. Han får udeboende SU. Han er medlem af en idrætsforening, 

som han er meget loyal overfor. Han kan ikke finde tid til at deltage i træningen pga. 

skoleopholdet, og vil ikke spille i andre klubber. Tim ryger ikke. Han har sin egen bil. 

 

Mads er 18 år gammel. Han bor også på skolehjemmet. Mads har heller ikke en læreplads, 

og betaler også selv for kost og logi. Han får udeboende SU. Indtil han startede på skolen 

var han festryger. I sommerferien op til skolestart havde han røget meget, og da han havde 

en halv pakke smøger tilbage ved skolestart, blev det til at han begyndte at ryge fast. Mads 

har også dyrket idræt tidligere, men gør det ikke længere. Han kunne godt forestille sig at 

komme i gang igen. Mads har også sin egen bil. 

 

11.3. FØRSTEHÅNDSINDTRYK  

Her følger en beskrivelse af den første morgen, hvor jeg mødte klassen. Formålet er at 

tegne et billede af mit indtryk af stedet, og i analysen vil der blive henvist til denne 

beskrivelse. Andre, kortere beskrivelser indgår også i analysen, men er beskrevet i 

forbindelse med de dele af analysen, hvor de er relevante. 

 

Da jeg møder op på skolen den første dag, bliver jeg modtaget af Simon, som er den 

lærer jeg skal følge i dag. På lærerværelset snakker vi om hvordan dagen skal forløbe, og 

hvilke opgaver han har. Lærerværelset er stort, med skråvægge og hanebjælker. Rundt 

omkring på bjælker og stolper hænger medaljer fra dyreskuer, kasketter med forskellige 

tryk på, billeder af dyr og landbrugsmaskiner. Jeg hilser på de andre lærere og fortæller 

kort om formålet med mit ophold. Jeg bliver mødt med smil når jeg fortæller at det 

handler om sundhed. Der kommenteres at der da også er ”kød” på Simons elever i den 

henseende, og at de lever meget usundt sammenlignet med de andre 

uddannelsesretninger.  
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Jeg følger efter Simon ind i det klasselokale, hvor klassen venter på os. Jeg træder sidst 

ind af døren. Eleverne er unge mænd, iklædt blåt, grønt og sort arbejdstøj og store 

sikkerhedssko eller støvler. Nogle har tryk på tøjet fra diverse maskinstationer og 

traktor-mærker. En har en kasket med John Deere tryk på. De som ikke har huer eller 

kasketter på, har morgenuglet hår. Et par stykker sidder med Cocio og cola. De ser alle 

ret trætte ud. Endnu en lærer, kommer ind og sætter sig på en stol i hjørnet. Eleverne 

bemærker straks mig, og Simon fortæller at ”vi har gæster i dag, men vil du ikke 

præsentere dig selv Karen?”. Det gør jeg, og da jeg fortæller at det handler om sundhed, 

bryder de ud i grin. Jeg oplever det ikke sådan at de griner ad mig, men at det er en 

ironisk henvisning til deres egen sundhed. Herefter noterer Simon fravær. En elev er 

fraværende, hvilket en anden elev fortæller er fordi at han ikke er færdig med at sove. En 

tredje elev udbryder så, at ”det skal du jo ikke sige, du skal sige at han er syg”. Der jokes 

blandt eleverne med, om den fraværende elev ligger og rykker pik. 

Efter fraværsregistreringen, fordeler Simon de opgaver eleverne skal udføre i dag. De er 

enten alene om en opgave, eller sammen to og to. Simon giver introduktion til nogle af 

opgaverne, og minder dem om at praktisere godt landmandsskab. De andre opgaver er 

åbenbart velkendte og behøver derfor ingen introduktion. Til en af eleverne kommenterer 

han, at man jo ikke må ryge i maskinerne. Eleven var blevet set med en smøg i hånden, i 

en maskine den anden dag. Dette fører til at rygereglerne genopfriskes. Der må ryges i 

de store pauser, og kun i Kold Hal.  

Efter opgavefordelingen går vi alle udenfor, og går over mod de haller hvor maskinerne 

er. En elev kommer hen til Simon, stiller sig meget tæt på, og siger at han har byttet 

opgaver med en anden elev, og spørger om ikke det er ok. Simon spørger hvad han har 

fået for at bytte, og eleven fortæller at han får to pakker cigaretter. Simon griner og siger 

at det er ok, at hvis ’Prinsessefinger’ vil betale sig fra det, er det da ok med ham. Han 

flytter sig ikke, trods elevens, i min opfattelse, aggressive positur. Til mig siger han 

bagefter, at det er fjollet at købe sig til at slippe for en opgave, men at sådan ville det 

også kunne have været foregået i praksis, hvorfor han tillader det. Prinsessefinger er 

åbenbart en elev, der ikke gider de mere sure opgaver. Vi kommer ind i det jeg finder ud 

af er Varm Hal. Dette hedder den, som navnet angiver, fordi den er opvarmet. Her går 

eleverne i gang med de opgaver de har fået. Den anden lærer går rundt derinde, og 

hjælper de elever der har brug for det. Han ryger en cigaret. Vi giver hånd og 
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præsenterer os for hinanden. Han hedder Troels. Vi snakker lidt om min opgave og om 

nogle af eleverne. Han skodder sin cigaret i en rist i gulvet. 

12. KOST 

Der bliver serveret morgen- og aftensmad på skolehjemmet. Frokosten serveres i kantinen 

på den lokalitet hvor eleverne har undervisning. Fra kantinen forsøger man at give 

eleverne mulighed for at vælge det sunde. Der er altid grønsager og salat, og der er fast en 

ugentlig fiskedag. 

Til frokost kommer eleverne ind i kantinen, spiser og går igen. Man tager sit beskidte tøj og 

sko af i indgangen hvor der er knager til at hænge jakkerne på, og plads til at skoene kan 

stå. Man venter med at gå i gang til kantinemedarbejderen, som alle er på fornavn med, 

har sagt værsgo. Der er ingen regler om at skulle holde bordskik eller at vente på hinanden.  

Der er stillet kander med vand frem, der er mælk i en stor Arla-beholder som de frit kan 

tage af, og det er muligt at købe sodavand.  

Eleverne tager ofte på McDonald’s eller på pizzeria i fritiden. Dels fordi de keder sig, og 

dels fordi de ikke kan lide maden i kantinen. Hvis eleverne er ude at køre om 

eftermiddagen, hvilket er en meget udbredt aktivitet, kan de ikke altid nå hjem til 

aftensmad i kantinen, kl 17.30. Så må de selv sørge for mad. Eleverne beskriver at de kan 

tage på McDonald’s eller på Pizzeria. Alternativt at de kan købe ind til, og lave toast i de 

tekøkkener der er tilknyttet deres værelser på skolehjemmet.  

 

12.1. BESLUTNING OM KRAM - MANGLER VITAMINER 

Jævnfør analysestrategien tager nedslagene i analysen udgangspunkt i beslutninger. I det 

følgende analyseres et udtrykt ønske om at være sikker på at få de nødvendige vitaminer. 

Heri ligger en beslutning om at ville leve sundt. Først fremstilles problemet som eleven 

beskriver det. Så inddrages citater og beskrivelser der intraagerer direkte eller indirekte i 

problemstillingen, og det vurderes hvilke modaliteter der får agens omkring beslutningen.  

 

Tim fortæller at han ikke mener at han får grøntsager nok, og at han derfor formoder at 

mangle forskellige vitaminer og mineraler. Han har således konstateret en mangel i sin 

sundhed, og har besluttet at han gerne vil forandre situationen: 
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Citat 1. Jeg mangler en del … vitaminer fordi jeg ikke spiser grønsager, og det 
har jeg tit tænkt over hvordan jeg ellers får, for jeg må nok erkende at 
det der med at spise grønsager at det bliver jeg nok aldrig god til… Jeg 
bliver aldrig den der lige tager mig en gulerod og lige spiser, så jeg er 
godt klar over at jeg mangler en del ting… jeg burde jo på en eller 
anden måde få fat i de der vitaminer jeg mangler, for jeg skulle jo 
gerne vokse, for jeg er ikke så stor (BILAG2, 660-79) 

 

Citatet viser at Tim har viden om hvorfor det er sundt at spise grøntsager. Det ses også at 

han mener han bør få de vitaminer han mangler, for at vokse. Når han ikke lige bliver den 

der spiser en gulerod, ses det, at der er begrænsninger for hvor store forandringer han 

mener at kunne blive til under. At være en der lige spiser en gulerod, ligger uden for det 

agentiale cut der sætter rammerne for hvordan han oplever at kunne blive til.  

Citatet viser også at beslutningen ikke er knivskarp. Den bærer præg af en mangel der skal 

rettes op på, fordi det ’bør man’, og fordi Tim gerne vil være større. Det er overvejelser om 

at tage en beslutning.  

 

12.2. IDENTIFIKATION AF INTRA-AGERENDE MODALITETER 

Tim fortæller tidligere i interviewet at: ”jeg kan næsten ikke lide nogen grønsager, jeg 

spiser salat, gulerødder, nej ikke gulerødder, agurker hedder de, jeg spiser ikke 

gulerødder… og så spiser jeg spinat og løg, det er cirka det jeg kan lide” (BILAG 2, 510-33). 

Hvilket understreger, at det at blive til som en sund person, der spiser sine grøntsager, ikke 

er er en mulighed. At spise flere grøntsager, og derved få de vitaminer han mangler, 

resonerer ikke som en gyldig respons i hans tilblivelse.  

Mads fortæller om hvordan han spiser sundt: ”til frokost der spiser jeg altid noget salat… 

jeg er meget glad for fetaost og tomater og agurker og sådan noget… alt sådan noget 

salat og sådan, det gider jeg ikke spise ”(Bilag3,116-20), hvilket viser, at Tim ikke er ene om 

at kunne spise udvalgte grøntsager.  

Tims problem er opstået intra-aktivt med en diskurs om at spise sundt, som dikterer at 

man bør spise grøntsager. I disse intra-aktioner er opstået et agentialt skel, der adskiller 

at-spise-sundt diskursen fra en reel mulig praksis for Tim. Denne spis-sundt diskurs har 

agens, da den initierer ideen om at der eksisterer et problem, og dermed fremmer hans 

beslutning. Denne modalitet repræsenterer en kendt problemstilling i 
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sundhedsfremmeregi, som handler om at det at have viden ikke fører til ændret adfærd 

(Bruun Jensen et al., 2016).  

Tims kræsenhed har også agens, da den afgør, at det reelt ikke er muligt for ham at spise 

sundt. Kræsenheden hæmmer beslutningen. 

 

Adspurgt til hvordan han kunne forestille sig at løse problemet svarer han: 

Citat 2. Det ved jeg ikke, spørge min læge eller et eller andet, eller spørge på 
apoteket om de har nogle piller der måske kunne gøre et eller andet, 
eller give mig det vitamin tilskud jeg skulle have… ellers ville jeg 
snakke med mine forældre, for de er jo også sådan lidt, for det er jo et 
mærkeligt problem, for jeg er jo ikke for stor så jeg skal ikke søge 
hjælp til at tabe mig, og jeg er heller ikke for lille så jeg skal heller ikke 
søge hjælp til at blive tykkere… jeg spiser bare ikke grønsager… så kan 
man læse en masse kogebøger, og bla bla bla, men det hjælper jo ikke 
noget for jeg spiser jo stadig ikke grønsager af den grund… så jeg 
synes det er svært at finde ud af hvad jeg skal gøre, og det er måske 
også derfor jeg aldrig har fået gjort noget ved det (BILAG2, 712-24) 

 

Citat 2 viser at Tim forstår sit problem ind i en behandlings orienteret materiel-diskursiv 

praksis. Dette fordi han vurderer at problemet er mærkeligt holdt op imod behandling for 

overvægts- eller undervægtsproblemer. I denne sammenhæng bliver det et mærkeligt 

problem. Tim og hans forældres forståelse af problemet intra-agerer her med en materielt-

diskursiv praksis om behandling, som afstedkommer den skæring, at hans problem 

adskilles fra den praksis. Denne intra-aktion har den reelle effekt, at det ikke er en 

mulighed at søge læge og behandling. Tim føler sig overbevist om, at skulle han endelig 

søge læge: ”så er jeg ret sikker på at han vil sige til mig, at jeg skal spise nogle grønsager” 

(Bilag 2, 727-28). Tilblivelsen af det mærkelige problem er derfor en agential modalitet som 

hæmmer hans beslutning.  

 

Fra de andre elever udtrykkes der ikke direkte bekymring for at mangle vitaminer, som det 

er tilfældet med Tim. Der reflekteres dog over de mange ture til McDonald’s, og John 

angiver at: ”det var da nok bedre at vi fik holdt med alt det McDonald’s, for… det er ikke 

os allesammen der har lige godt af det, det er der jo ikke nogen af os der har (BILAG 1, 

720-29). Det er således udbredt, at eleverne godt ved, at de ikke spiser sundt. 
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12.2.1. AT VÆRE ORDBLIND 

I citat 2 foreslår Tim at læse en kogebog, men afviser i samme åndedrag at det ikke ville 

føre til forandring. Tim er ordblind, hvilket muligvis kan forklare ”bla bla bla”-udtalelsen i 

forbindelse med at skulle læse sig til mere viden. I forlængelse af snakken om at søge viden 

om sundhed, spørger jeg til muligheden for at bruge internettet: 

Citat 3. Altså jeg har da før googlet det, men så får man bare totalt kloge ting, 
hvor man falder bagover af stolen, øh, nej det var ikke det jeg skulle 
bruge, videre til næste, og så sker det samme igen og så gider man 
ikke mere (BILAG2,827-30) 

 

Citat 3 her viser at internettet og Google ikke er en forståelig del af verden for Tim. Basale 

læsefærdigheder er grundlæggende i sundhedskompetence (Don Nutbeam, 2000; 

Sørensen et al., 2012). Hans ordblindhed intra-agerer dermed begrænsende for hans 

sundhedskompetence. Ordblindheden bliver da en agential modalitet, med de reelle 

effekter, at han er begrænset til at søge mundtlig eller visuel information om sundhed. Dels 

fordi han reelt har svært ved at læse, men også fordi oplevelsen af at falde bagover af stolen 

intraagerer med anstrengelsen ved at læse og forstå noget tekst forgæves. At vælge 

internettet fra, til fordel for at opsøge information relationelt, ses også i udviklingen af 

HELMA spørgeskemaet, hvor de deltagende elever i højere grad spørger forældrene, end at 

søge på nettet (Ghanbari et al., 2016). 

Tim, John og Mads er alle ordblinde, men de får sundhedsinformation alligevel, om end 

man så kan stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af den viden de får. John fortæller: 

Citat 4. Du hører jo også meget, altså der er altid sundhedsreklamer i radioen 
og i fjernsynet og når du går ind på YouTube og gerne vil se en video 
med en traktor, så vælter det også frem, at hvis du æder den her 
lykkepille her så bliver du 35 kg lettere… skrammel, det virker sikkert 
ikke halvdelen af det (BILAG1,1439-43) 

 

Citatet viser den skepsis som John modtager reklamerne med, at han ikke uden videre 

godtager budskabet. Dertil at reklameinformationerne kommer uden han aktivt opsøger 

dem. De kommer fra forskellige kilder som er en del af hans hverdag. Selvom sundhed ikke 

er en direkte interesse for knægtene, er sundhed alligevel alle vegne (Kickbusch, 2007). 

Ifølge Simon er 60% af eleverne i klassen ordblinde.  
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12.2.2. FÆLLESSKABET OG AFTALER MED KANINER 

Senere i interviewet med Tim spørger jeg til fællesskabets betydning for madvaner: 

Citat 5. Hvis alle spiste mere sundt… Så ville der i hvert fald ske det, at jeg ville 
spise lidt mere af det… jeg kan lide, fordi så ville jeg føle mig mere 
tvunget på en eller anden måde… fordi så ville jeg føle at jeg var 
mærkelig hvis jeg ikke gjorde det, og så på den måde ville jeg måske, 
jeg ville aldrig komme til at spise de ting jeg ikke kan lide, for dem kan 
jeg jo ikke lide, men spise mere af det jeg kan lide (Bilag 2, 853-62) 

 

Hvad flertallet gør, har agens. I citat 5 ses den reelle effekt, at Tim ville føle sig tvunget til 

en bestemt adfærd. Citat 5 viser også, at flertallets agens er magtfuld. At prisen for ikke at 

være mærkelig indebærer følelsen af tvang, viser hvor stærk denne agens er. Det er dermed 

vigtigt, i sin egen tilblivelse, at intra-agere med fællesskabets normer, så man bliver til 

indenfor de skæringer som definerer fællesskabets in- og eksklusioner. Samtidig ses dog at 

kræsenheds-agensen ikke forventes at blive påvirket, da han understreger at han fortsat 

kun ville spise de ting han kan lide.  

John beretter også om fællesskabets betydning for madvanerne, og i særdeleshed turene til 

McDonald’s: ”Så det er ikke så galt længere, men det var jo lige i starten, der skulle man 

jo finde på et eller andet at lave for man ville jo ikke være asocial” (BILAG 1, 720-29). Johns 

fortælling viser at turene især i starten var for at være med i fællesskabet, og at det senere 

går hen og bliver en vane ses i det følgende: ”før jeg kom herop der tænkte jeg meget mere 

over det en jeg gjorde nu… jeg tænker aldrig over det. Skal vi ikke lige på McDonald’s? Jo 

selvfølgelig skal vi det (BILAG1,652-53). 

Venners betydning for unges sundhedsadfærd er også konstateret i andre undersøgelser 

(Maxwell, 2002), dertil at vigtige fællesskaber kan betyde at man handler i direkte 

modstrid med evidensbaseret viden (Schölmerich et al., 2016). Fællesskabet er dermed en 

agential modalitet. 

I fællesskabets materielt-diskurssive praksisser intra-agerer også den såkaldte Kaninaftale, 

som handler om, at hvis man ikke spiser kaninens mad, så spiser den ikke vores mad. 

Underforstået at man ikke spiser grøntsager. Tim beskriver, at hvis man spiser mange 

grøntsager som det er nu, så ”spiser man kaninføde”, og man skal passe på med at spise 

grøntsager ”for det kunne jo være man fik kaninfortænder, lange ører” (BILAG2, 94-10). 

Det foregår i en humoristisk tone, men Kaninaftalen har alligevel agens, da den bliver en 
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norm som kost og ernæring holdes op imod. Kaninaftalen tillader, trods kommentarer, at 

man spiser grøntsager, men den legaliserer i høj grad at man ikke gør.  

Kaninaftalen er et godt eksempel på hvor lokale de agentiale modaliteter er. Fællesskabets 

betydning for adfærd er påvist i andre sammenhænge (Maxwell, 2002; Schölmerich et al., 

2016), men kaninaftalen er en modalitet som netop er gældende i hverdagen for disse 

elever på dette sted.  

 

12.2.3. SPISETID OG FRIHED 

Som beskrevet i indledningen til denne analysedel, serveres der aftenmad for eleverne på 

skolehjemmet, kl 17.30. Jævnfør beskrivelsen af skolehjemmet, er der ikke krav om at 

eleverne skal spise aftensmad i kantinen, da de selv er herrer over deres fritid. Eleverne 

vælger ofte aftensmaden i kantinen fra, da de ikke er nået hjem fra deres eftermiddags 

køreture, eller fordi de ikke kan lide maden.  

Kantinemaden tilbyder altid grøntsager, så der er reelt altid mulighed for at spise 

grøntsager, men de spiser ikke af dem. Der er bred enighed blandt eleverne om, at maden i 

kantinen er dårlig, hvorfor det er legalt at vælge den fra.  

Tidspunktet er så tidligt, at de når de at blive sultne igen inden de går i seng, selvom de 

spiser aftensmad. Tim fortæller: 

Citat 6. Hvis man så fx har spist der halv seks, og det var ikke lige verdens 
bedste aftensmad, så man fik ikke lige øst verdens største portion op, 
så kan man godt der ved ni, ti tiden være sulten, og så er det eneste 
alternativ sådan rigtig, det er at gå i Netto, hvis det er inden ti. Så kan 
man finde et eller andet derovre, det bliver som regel toast, for vi har 
jo ikke lige et køkken hvor vi kan stå og stege bøffer, eller det har vi, 
men det gider man jo ikke (BILAG2, 411-16) 

 

Citatet viser flere intraagerende modaliteter. Dels, som også tidligere nævnt, intra-agerer 

kræsenhed. Spisetidspunktet intra-agerer også fordi de bliver sultne igen, og som 

beskrevet ovenfor, at måltidet ofte vælges fra. Dertil intra-agerer opfattelsen af mulige 

alternativer. At handle i Netto er en materielt-diskurssiv praksis som udgøres af dels det 

faktum er der er en Netto i nærheden af skolen, og den forståelse der ligger i at det er det 

eneste mulige alternativ. I Netto har eleverne reelt frit valg på alle hylder, men toast bliver 

oftest løsningen. Som med tilbuddet om grøntsager i kantinen, får muligheden for at vælge 

sundt heller ikke her agens. Både kantinen og Netto udgør der med agentiale modaliteter 
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der i hverdagen muliggør sunde spisevaner, som dog ikke benyttes. At eleverne ikke gider 

stege bøffer falder tilbage på friheden og selvstændigheden, som også kategoriseres som en 

agential modalitet, fordi den bliver afgørende i intra-aktionen med mulighederne for 

madlavning. 

 

Således beskrevet en beslutning som overvejende modarbejdes i de identificerede agentile 

modaliteter. Det ses, at der er adskillige modaliteter der intraagerer i de mulighedsrum og 

begrænsninger, der er for at Tim kan føre sin beslutning ud i livet. Der vil være flere 

modaliteter at vise, men grænsen sættes her, fordi en del af modaliteterne begynder at gå 

igen. Fx er ture til McDonald’s også en materiel-diskursiv praksis i hverdagen for eleverne, 

som har betydning for deres kost, men her har især friheden, kræsenheden og fællesskabet 

agens, og disse modaliteter er allerede inddraget i analysen.  

 

12.2.4. DE IDENTIFICEREDE INTRA-AGERENDE MODALITETER  

I alt er identificeret ti agentiale modaliteter omkring Tims beslutning om at få de vitaminer 

han mener at mangle: 

1. At spise sundt 

2. Kræsenhed  

3. Mærkeligt problem 

4. Ordblindhed  

5. Fællesskabet 

6. Kaninaftalen  

7. Spisetidspunktet  

8. Kantinen  

9. Netto  

10. Frihed   

Fælles for modaliteterne er, at de i intra-aktionerne enacter nogle skæringer som har de 

reelle effekter, at de bliver bestemmende for elevernes adfærd. De bliver derfor også 

bestemmende for Tims muligheder for at føre en beslutning om at spise flere grøntsager ud 

i livet. Udgangspunktet var Tims overvejelser om en beslutning vedr. grøntsager. De 

agentiale modaliteter tager udgangspunkt i alle elevernes beretninger, da de alle er med til 
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at udgøre hverdagen for hinanden. Derfor kan Mads og Johns beretninger være agentiale 

modaliteter i Tims problemstilling. 

 

12.3. FORTOLKNING OG ARGUMENTATION  

Jævnfør analysestrategien, vil de identificerede agentiale modaliteter her blive læst 

diffraktivt igennem HLS-EU modellen. Formålet er at få øje på hvordan hverdagslivets 

agentiale modaliteter sedimenteres omkring sundhedskompetencen. 

 

12.4. SUNDHEDSKOMPETENCE OG AGENTIALE MODALITETER  

De ti identificerede modaliteter kategoriseres efter deres determinant-karakter, som de er 

opstillet i HLS-EU modellen (se Figur 2 side 14). Determinismen muliggøres af det 

konstruerede sundhedskompetence apparatus, der sætter rammerne for den 

kausalitetsstruktur som gøre sig gældende i fænomenet sundhedskompetence (Barad, 

2007, p. 234).  

Modaliteten at spise sundt er en social determinant9 fordi den udtrykker en materielt 

diskurssiv praksis, der rækker ud over den specifikke lokalitet, den er udtryk for en større 

samfundsmæssig praksis. Et mærkeligt problem er også en social determinant, da sygdom 

og behandlingsforståelser også rækker ud over den lokale kontekst. 

Modaliteterne kræsenhed og ordblindhed er personlige determinanter10 fordi det er 

egenskaber ved Tim som person. Frihed hører også til her, da friheden ved at flytte 

hjemmefra kan ligestilles med socioøkonomisk status, ansættelsesforhold, indkomst og 

uddannelse.   

Modaliteterne spisetidspunktet, kantinen og Netto er situationelle determinanter11 fordi de 

hører under det fysiske miljø. Kaninaftalen hører til her, da det er udtryk for en lokal 

                                                      
9 De sociale determinanter er samfunds- og miljømæssige determinanter, fx demografi, kultur, sprog og 
politiske kræfter 
10 De personlige determinanter handler om alder, køn, race, socioøkonomisk status, uddannelse, 
ansættelsesforhold, indkomst og basale læsefærdigheder (literacy) 
11 De situationelle determinanter handler om social støtte, familie og ligestilledes indflydelse, fx vennernes 
betydning for hvorvidt man begynder at ryge. Brug af medier og det fysiske miljø er også situationelle 
determinanter.   
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materiel-diskursiv praksis. Fællesskabet handler om kammerater og om netop dette 

specifikke fællesskab mellem disse elever på denne skole.  

 

12.4.1. OVERBLIK 

For overblikkets skyld, er modaliteterne fordelt som følger: 

TABEL 1 

Sociale Personlige Situationelle 

At spise sundt  

Mærkeligt problem 

 

Kræsenhed 

Ordblindhed  

Frihed  

 

Spisetidspunktet  

Kantinen  

Netto  

Kaninaftalen  

Fællesskabet  

 

I følgende afsnit vises hvordan de agentiale modaliteters intra-aktioner sedimenteringer 

skaber rammer der muliggør eller begrænser sundhedskompetencen.  

 

12.4.2. DE SOCIALE DETERMINANT-MODALITETER 

At Spise Sundt modaliteten virker positivt ind på sundhedskompetence fordi den initierede 

Tims problemstilling. At spise sundt modaliteten virker da i sig selv fremmende for 

sundhedskompetencen.  

Et Mærkeligt Problem handler om hvordan Tim kategoriserer sit problem, eller den 

beslutning han gerne vil tage vedrørende sin kost. Denne modalitet viser i og for sig 

hvordan Tims sundhedskompetence har været i spil, da han har vurderet sit problem ud 

fra den viden han i forvejen har om kost problemer i forbindelse med at spise for meget 

eller for lidt. Tim ender med at opsummere at han aldrig har fået gjort noget ved sit 

problem, fordi det er svært at afgøre hvad han skal gøre (i citat 2.). Et mærkeligt problem 

har altså den effekt, at han ikke får omsat sin viden til handling, hvorfor den som modalitet 

begrænser hans sundhedskompetence. 
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12.4.3. DE PERSONLIGE DETERMINANT-MODALITETER:  

Tims Kræsenhed modvirker den fremmende agens At Spise Sundt modalititen har. 

Kræsenheden hindrer Tim i at følge den sundhedsviden han har om kost og vitaminer. Der 

er dog et lille mulighedsvindue, da han fortæller at han har lært at spise agurker, løg, 

porrer og spinat. ”Jeg kan nok godt lære at spise tingene, men det har jeg lidt opgivet, for 

det har jeg prøvet, det var ikke sådan skide nemt, øh, så nu har jeg lært at spise nogen 

ting” (Bilag2, 75-6). Vinduet er dog ganske lille, da Tim har opgivet at lære at spise flere 

grøntsager, da det er var for svært. Det ses at fremtiden her byder på forventninger om 

forandrede tilstande, og at det er en svær opgave, at lære at spise sundere. Kræsenheden 

begrænser da anvendelsen af den sundhedsinformation som Tim har forstået, og vurderet 

er relevant i hans tilfælde.  

 

Ordblindhed determinerer sundhedskompetence, da den udgør en barriere for Tim i på 

egen hånd at søge, forstå og vurdere skriftlig sundhedsinformation. Dette bekræftes af 

basale læse og regnefærdigheder som grundlæggende i hele konceptualiseringen omkring 

sundhedskompetence (Maindal & Vinther-Jensen, 2016; Don Nutbeam, 2000, 2008; 

Nørgaard, Sørensen, Maindal, et al., 2014; Osborne et al., 2013; Peerson & Saunders, 

2009; Sørensen et al., 2012; Sørensen et al., 2013). Ordblindheden virker da begrænsende 

for sundhedskompetencen. 

 

Frihed bliver afgørende for sundhedskompetencen, da elevernes handlinger i frihedens 

navn bliver markant mere lystbetonede, end pligt og ansvarstyngede. Sundhed indgår ikke 

i knægtenes umiddelbare interessesfærer:  

Citat 7. Altså i al ære og respekt for det du har gang i, så grinte jeg 
eddermame, for det er eddermame ikke lige stedet at komme og 
snakke om sundhed. … Jeg tror ikke du har interviewet en endnu, der 
går meget op i det (BILAG3, 860-910) 

 

Her er det Mads der giver sit besyv med hvad angår sundhed. Dette viser at eleverne i de 

handlemuligheder de reelt har, fx for at vælge de sundere madvarer i både kantinen og i 

Netto, ikke orienterer sig mod sundhed. Valgene baseres på hvad de kan lide, og på hvad 

de andre gør. Friheden handler i denne sammenhæng især om friheden fra regler, fra hvad 

man skal og bør. ”Altså, det har jeg jo gjort, fordi jeg har fået at vide at jeg skal spise 
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mine grønsager bla bla bla, men jeg har aldrig rigtig været fan af dem” (Bilag2,525-26). 

Tim, som her fortæller at han har spist sine grøntsager fordi han skulle, bruger ’bla bla bla’ 

udtrykket til at insinuere at forældrene har fået ham til at spise dem. Denne velmente 

tvang, er han nu fri af. Eleverne skal opbygge deres egne sundhedskompetencer, og ikke 

være dækket ind under forældrenes. Ungdommen er i det hele taget en periode hvor man 

skal stå på egne ben, frigøre sig fra forældrene og selv tage ansvar for sit helbred (Abel et 

al., 2015; Begoray, Wharf-Higgins, & MacDonald, 2009; Manganello, 2008; Vozikis et al., 

2014). Frihed determinerer da sundhedskompetence, fordi oplevelsen af at kunne gøre og 

vælge som man har lyst til, for disse knægte, ikke indebærer at anvende 

sundhedsinformation.  

 

12.4.4. DE SITUATIONELLE DETERMINANT-MODALITETER 

Analysen her behandler modaliteterne samlet, da de er specifikt en del af skolen og 

elevernes hverdag på netop dette sted.  

Fællesskabet har stor agens. Reelt har eleverne mulighederne for at spise sundt, at få 

grøntsager nok. Dette både i kantinen og i Netto. De kan sørge for at være hjemme til 

spisetid, og spise sig mætte, så de undgår at blive sultne igen før sengetid. Alternativt at gå 

i seng før de bliver sultne. Disse foreslåede muligheder virker dog nærmest håbløst 

optimistiske. Den neoliberale holdning til at søge den mest rationelle mulighed, at øge sin 

sundhed, fordi det er det fornuftige at gøre (Lehn-Christiansen et al., 2016; Maindal & 

Vinther-Jensen, 2016), kommer til kort her. Dette er også er Mogensens pointe, når han 

skriver at ”Forestillingen om, at unge mænds udsathed kan mindskes ved at de unge 

mænd blot selv vælger anderledes, og at de således blot savner den rette vejledning og 

information, er både forsimplet og fortegnet” (Mogensen, 2016, p. 58). De tilgængelige 

grøntsager i Kantinen og i Netto ekskluderes dels af spisetidspunktet som nogle dage helt 

udelukker kantinen, og dels af Fællesskabet som enacter en norm der langt hen ad vejen 

tager afstand fra kantinen. Fællesskabet rammesætter hvad man spiser, og kan gøre for at 

være sund (Maxwell, 2002). De ugentlige fiskedage bliver helt valgt fra. Dertil at de går i 

Netto og laver toast, fordi det er det man gør. Når eleverne er i kantinen, intraagerer 

Kaninaftalen og grænsesætter mængden af det grønne på tallerknerne.   
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Det ses hermed at de effekter, disse modaliteter har i de specifikke intraaktioner i 

elevernes hverdag særligt begrænser handlinger der er sundhedsorienterede. 

Sundhedskompetencen bremses da i anvendelsen af den viden eleverne trods alt har.  

 

Der samles op på resultaterne af analysen, efter analysen af Rygning.  

13. RYGNING 

Reglerne på skolen er i undervisningstiden, at der må ryges i de store pauser, og kun i Kold 

Hal. Der er forskel på hvor stramt disse regler håndhæves af de forskellige undervisere, og 

om de overhovedet overholdes af underviserne selv, som beskrevet i 

Førstehåndsindtrykket. På skolehjemmet må der ikke ryges indendørs, men ellers er der 

ingen regler vedrørende rygning. 

John og Mads, som begge ryger giver udtryk for en beslutning om at stoppe på et 

tidspunkt.  

 

13.1. BESLUTNING OM KRAM - AT KVITTE SMØGERNE ENGANG I FREMTIDEN 

I Ungdomsprofilen 2014 er det oplyst at 62% af de mandlige rygere på 

erhvervsuddannelserne ønsker at stoppe (Bendtsen et al., 2015, p. 18). Her er dog ikke 

angivet hvornår eleverne ønsker at stoppe. Tid skal vise sig at være en gennemgående 

modalitet. 

Mads, som havde røget fast siden skolestart fortæller at han har angst, og at rygningen 

hjælper ham til at håndtere angsten. Det er godt at kunne gå ud og tage en pause, hvilket 

smøgerne giver ham gode muligheder for. Vi snakker om eventuelt at stoppe med at ryge, 

hvor han fortæller: 

Citat 8. Jeg er fast besluttet på, at hvis jeg finder en kæreste en dag, som siger 
at jeg ikke skal ryge, så, og jeg er vildt glad for hende, så kunne jeg 
godt… også fordi jeg gerne selv vil stoppe, men jeg kan ikke lige nu, 
som det ser ud nu… på grund af det der angst (BILAG 3, 554-62).  

 

Citat 8 viser dels en forventning om at en tilpas vigtig person ville kunne motivere et 

rygestop, men også at rygningen er så vigtigt et redskab til at håndtere sin angst med, at 

han ikke kan undvære det. Videre fortæller han, at hvis han skal stoppe: ”så skal det enten 
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være fordi at jeg ikke tjener nogen penge, eller fordi at jeg begynder at kunne mærke det 

på mit helbred… tror jeg, jeg ved ikke engang om det ville kunne stoppe mig” (Bilag 3, 623-

24). Vi snakker videre om, at det jo netop handler om hans helbred, hvortil han grinende 

forklarer: ”jo jeg kan godt se det, men jeg har jo ikke taget skade endnu” (BILAG 3,7 18). 

Disse citater viser en forestilling om, at manglende økonomi ville kunne motivere rygestop. 

Mads er i tvivl om hvorvidt et skrantende helbred ville kunne motivere ham. Motivationen 

lægges således hos andre personer og materielle mangler. De potentielt motiverende 

faktorer lægges ud i fremtiden.  

Varigheden af den periode man har røget, og rygemængden er direkte proportionel med 

risikoen for at få en rygerelateret sygdom (Bendtsen et al., 2015). Mads har bare røget fast 

et halvt år, så han er endnu ikke i stor risiko for at få en rygerelateret sygdom. 

 

16-årige John, som har røget siden han var 13, fortæller at: 

Citat 9. Jeg har lovet mine forældre at jeg holder med at ryge når jeg bliver 18, 
for der har jeg sgu ikke råd til det længere. Der kommer jo lige en bil 
og en lejlighed, ja, det skal jo betales det hele… jeg tror nu nok jeg skal 
holde i det rygning en dag, men det er ikke lige nu (BILAG1, 1018-20) 

 

I citat 9 ses det, at John også forventer at økonomi kan initiere et rygestop. Her i 

kombination med et løfte til forældrene. Og, igen ses at det ikke skal være nu, hvorved det 

også placeres i fremtiden.  

 

13.2. IDENTIFIKATION AF INTRA-AGERENDE MODALITETER 

Fremtiden er en agential modalitet, da den intra-agerer i at legalisere en nutidig adfærd, 

som både Mads og John på sigt gerne vil forandre. Samtidig med at de ryger, skaber intra-

aktionen en fremtid hvor de ikke ryger. 

John fortæller at rygerne tit snakker om at de burde holde op med at ryge, fordi det er så 

dyrt. Han har regnet ud at det koster ham 2200 kr. i måneden (BILAG 1, 441). Han mener 

at et væddemål med en kammerat, hvor de sætter 1000 kr. på højkant ville kunne motivere 

ham til at stoppe (BILAG 1, 61-3). Her ses, som også Mads beskrev, at forestillingen om 

økonomi som en motiverende modalitet, er gennemgående. Økonomi tillægges agens, da 

den tilbyder en legal grund til at ville stoppe.  
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11.2.1 DET GODE HELBRED 

For både John og Mads intra-agerer vigtige andre personer i forestillingen om hvad der 

kan motivere rygestoppet for dem begge. I denne skæring, lægges beslutningen over på 

andre personer og i økonomien. At stoppe for sit eget helbreds skyld, og derved lægge 

beslutningen hos sig selv, er ikke en mulighed. De ved godt at det er usundt at ryge: ”ja, 

man ved da hurtigt at det ikke er smart jo, men, det står også på æskerne hvorfor det 

ikke er smart” (BILAG 1, 1047).  

Denne ligegyldige indstilling til helbredspåvirkningen kan ses som et udtryk for det gode 

helbred de har qua deres alder. De har endnu ikke oplevet gener af deres adfærd, hvorfor 

de har et godt helbred på trods af den sundhedsmæssige risikoadfærd. Dette stemmer 

overens med alderen og det gode helbred som grundpræmis for denne befolkningsgruppe 

(Abel et al., 2015; Ghanbari et al., 2016). Det Gode Helbred er derfor også en agential 

modalitet, da det spiller ind i elevernes beslutning om hvorvidt de skal stoppe.  

 

13.2.1. ADVARSLER 

I forlængelse af Johns bemærkning om at man ved at det ikke er smart at ryge, fordi det 

står på cigaretpakkerne, er det en vigtig detalje i denne sammenhæng. Mads fortæller, at 

hvis han nogensinde skulle stoppe, ”så ville det måske være en ide at ringe til 

rygestoplinjen som står på cigaretpakkerne” (Bilag3, 6 33-34). Det ses således at 

advarslerne på cigaretpakkerne, om den sundhedsskadelige virkning, har agens i deres 

sundhedskompetence. Det er denne viden de henviser til, som de har forstået og som de 

kan forestille sig at anvende. Advarslerne på pakkerne er derfor en agential modalitet. 

 

13.2.2. AT FLYTTE HJEMMEFRA 

Når eleverne starter på skolen, og flytter hjemmefra, har de frihed til selv at bestemme 

hvorvidt de ryger. Tim, som ikke selv ryger, fortæller her om rygning: 

Citat 10. I starten var der lige nogen der skulle afstemmes med, orv, vi bor ikke 
hjemme og vi må ryge, især dem der kom ude fra efterskolen de var 
sådan, orv shit vi må ryge uden at der er nogen der skælder os ud… i 
starten der røg de jo fandme som skorstene. Der er flere af dem der 
faktisk trapper mere og mere ned (BILAG2, 4 1-2) 
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Citat 10 viser at frihed betyder muligheder. Som rygere bliver eleverne intra-aktivt til som 

frie, fordi der ikke skældes ud. Sammenligningen med efterskolens regler for, og holdning 

til rygning, viser at når regler og skældud intra-agerer i rygningen er man ikke fri. Fraværet 

af regler og skældud får dermed betydning for beslutningen om at ryge, eller at stoppe. 

Cigaretterne understreger friheden, som er spændende og tillokkende. Klaus’ vurdering af 

elevernes frihed er at: ”De er ikke klar til at have den der frihed, de har slet ikke ballasten 

til det, de er ikke gode nok til at træffe de rigtige valg” (BILAG5, 10 29-30).  

Uanset holdningen til friheden, bekræfter citatet frihedens agens i elevernes 

sundhedsadfærd. Frihed er således en agential modalitet omkring beslutningen om at 

holde op med at ryge.  

Derudover har Rygeregler og Skældud også agens fordi de i intra-aktionen med rygningen 

bevirker at man ikke er fri. Rygereglerne vil blive behandlet som en del af Skældud 

modaliteten. Derudover indgår i de også som et vigtigt element i den næste identificerede 

modalitet. 

 

13.2.3. HÅNDHÆVELSE AF RYGEREGLER 

På skolen er der regler for rygning (modsat skolehjemmet). Reglerne bliver håndhævet 

forskelligt, alt efter hvilke lærere eleverne har. Klaus, som ikke selv ryger, fortæller her om 

hans oplevelse med det:  

Citat 11. Jeg kan huske da jeg havde haft dem en uges tid og jeg kommer over 
og beklager mig oppe på lærerværelset og siger at 70% af dem ryger, 
og de vil have rygepauser hele tiden, hvad skal jeg gøre, og hvor 
kommentaren fra en af mine nye kolleger, som … mens han sad og 
rullede sin smøg oppe ved vores bord, som vi spiser ved, sagde” hvad 
siger du homo” (BILAG 5, 220-26) 

 

Citat 11 viser dels at Klaus søgte hjælp fra sine kolleger ud fra en forventning om at de også 

ville se de ekstra rygepauser som et problem. I forlængelse heraf viser citat 11, at ekstra 

rygepauser ikke ses som et problem for alle lærerne, og at der ikke er et ønske om at se det 

som et problem. Derimod ses, at forsøg på at påpege det som et problem, slås ned. I sin 

forespørgsel på lærerværelset bliver Klaus i intra-aktionen til som en fremmed overfor sin 

kollega. Klaus er ikke homoseksuel, men kommer med en anden faglig baggrund, end de 
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fleste af lærerne på skolen, og bringer en anden forståelse af rygning og rygeregler i spil i 

deres dagligdag, end de øvrige kolleger er vant til. Dette viser hvordan forskellige 

materielt-diskursive praksisser omkring rygning kolliderer. 

Vedrørende de 70%, er det i ungdomsprofilen angivet at 37% af erhvervsskoleelever ryger 

dagligt (Bendtsen et al., 2015). Denne gruppe elever ligger dermed antageligvis markant 

højere end landsgennemsnittet. 

Jævnfør beskrivelserne i Førstehåndsindtrykket, er der eksempler på lærer der ryger på de 

ifølge rygereglerne forbudte tidspunkter og steder. Følgende er en beskrivelse af at jeg 

følger op på min observation af rygerlæreren rygning i timen:  

På lærerværelset spørger jeg lidt forsigtigt Troels til, at jeg jo så at han røg i 

undervisningen, og at jeg gerne lige ville følge op på det med et spørgsmål. Han svarer 

forsvarsberedt, at han ryger når han vil, hvor han vil og så meget han vil, og at det siger 

han til enhver der spørger ham. Jeg kommenterer, at det kan jeg høre, at han er han 

blevet spurgt til flere gange, og at jeg jo måtte spørge ham, når nu jeg laver en 

undersøgelse der handler om sundhed. Han slækker en smule på paraderne, glatter lidt 

ud, og fortæller, at han sådan set er ligeglad med hvorvidt han fungerer som rollemodel. 

Han har jo ikke nogen pædagogisk uddannelse.  

 

Observationen her viser, i tråd med citat 11, at forsøg på at påpege det problematiske i at 

rygeregler ikke overholdes, mødes med modstand. Praksis på skolen er, at rygereglerne 

ikke overholdes af alle de personer, som jævnfør deres position skulle håndhæve dem. ”Da 

rygereglerne blev indført herude, så var der flere af lærerne heroppe som bare, jamen 

det er fint nok, men det gælder ikke for mig” (BILAG5, 819-20). Der ses således en agential 

modalitet i den materielt diskurssive praksis det er, at rygerlærerne håndhæver deres egne 

regler. Den begrænsning reglerne kunne sætte for elevernes rygning, og den virkning dette 

kunne have på beslutningen om at stoppe, begrænses af denne modalitet, som kaldes Mine 

Regler.  

 

13.2.4. FÆLLESSKABET 

Mads fortæller om fællesskabets betydning for rygning: 

Citat 12. Nogle gange så sider jeg bare alene og ryger, og andre gange så er det 
også bare på grund af det fællesskab… altså jeg har lært rigtig mange 
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mennesker at kende til fester og så sådan noget fordi jeg ryger… det er 
en stor fælleskabsfølelse (BILAG3, 446-50) 

 

Citat 12 beretter om hvilket fællesskab rygningen er adgangsgivende til. Fællesskabet er 

eftertragtet, så selv ikke-rygere er interesserede i at få adgang til det. Da Tim fortæller om 

at ryge som skorstene i citat 10, spiller fællesskabet også en rolle. Da han fortæller at 

mange ryger fordi de har friheden til det, og at der ikke er nogen der skælder ud, er der et 

”os” der ikke bliver skældt ud. Igen er venners betydning for sundhedsadfærd ikke et 

ubeskrevet blad i folkesundhedsvidenskaben (Maxwell, 2002). Rygningen kan også i 

fællesskabet ses som en tilhørsproducerende praksis (Mogensen, 2016). 

Fællesskabet ses da som værende en agential modalitet omkring rygning, hvis reelle 

effekter ses i at flere begynder at ryge når de starter på skolen. Eleverne vil gerne være 

sociale, de vil gerne høre til fællesskabet.  

 

13.2.5. HVOR MAN RYGER – LOKALITETER 

Når der ryges, er det ikke det eneste der foregår, og som tidligere vist, er der er typisk flere 

elever der ryger ad gangen. I skoletiden deltager de rygende lærere også. Rygningen 

foregår i reglen i Kold Hal, hvor der bliver opbevaret traktorer. Fællesskabet, interessen og 

muligheden for at lære noget, er derfor nogle gange, alle repræsenteret i fænomenet at 

ryge: ”og når læreren står og hyggesnakker dernede, jamen så er det jo klart så går man 

jo glip af noget … de ser op til de lærere som du også kan se, altså Simon ryger da så 

gudskelov ikke, men det gør de andre jo så” (BILAG5, 749-50). Citatet her er fra Klaus, og 

viser hans oplevelse af de rygende læreres rolle i elevernes rygning. Dertil ses det, at han 

helt klart opfatter lærerne som rollemodeller, i kontrast til Troels opfattelse af sin rolle 

overfor eleverne.  

Et gennemgående tema vedrørende elevernes læring i det hele taget er, at de lærer gennem 

praksis. Simon fortæller at ”alle dem her, de lærer igennem hvad de hører og hvad de ser, 

hvad de prøver, det er ikke noget de har læst sig til nogen af dem” (Bilag6, 1434-35). John 

fortæller at han lærte at tune sin ATV12 som 1o-årig: ”Så hører man et eller andet, og så 

gør man det, og så, hvad fanden, det virker det skidt” (BILAG1, 142-4). Det ses således at 

                                                      
12 All-Terrain Vehicle. En firehjulet motorcykel. At tune den betyder at man modificerer motoren, så den kan køre 

hurtigere. 
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læringen foregår via praksis, og det man i fællesskab gør og interesserer sig for. Her er 

rygningen så en fast del af aktiviteten: ”Vi står dælme tit nede i værkstedet og står og 

skruer i traktorer og ryger og, så det, gør vi jo alle sammen” (BILAG1, 1128-29).  

Eleverne ser op til lærerne, og har en interesse i at lære mere om traktorer og maskiner. 

Når rygningen foregår hvor traktorerne er, og når lærerne som har viden om netop 

traktorer og maskiner deltager, er der for eleverne mulighed for at lære nyt, og det på en 

måde som de har gode erfaringer med virker. Via rygningsfællesskabet er der således 

mulighed for at blive klogere på sin interesse. Lokaliteten er således en agential modalitet, 

og det samme er den fælles Interesse for traktorer og motorer. Interessen hænger dog så 

tæt sammen med Fællesskabet, at den ikke bidrager med yderligere analytiske pointer, 

hvorfor den ikke tages med i den videre analyse. 

Lokaliteten intra-agerer med beslutningen om at stoppe på den måde, at rygningen som 

Mogensen også beskrev, er en tilhørsproducerende praksis. I rygningen bliver eleverne 

intra-aktivt til som nogle der hører til på denne lokalitet. 

 

13.2.6. DE IDENTIFICEREDE INTRA-AGERENDE MODALITETER  

I alt er identificeret ni agentiale modaliteter omkring beslutningen om at holde op med at 

ryge: 

1. Fremtiden  

2. Økonomi  

3. Godt helbred 

4. Advarslerne 

5. Frihed  

6. Skældud  

7. Mine Regler  

8. Fællesskabet  

9. Lokaliteten 

 

Modaliteternes intra-aktioner med hinanden har reelle effekter der bliver styrende for 

beslutningen om at holde op med at ryge.  
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13.3. FORTOLKNING OG ARGUMENTATION  

Efter samme procedure, vil de identificerede agentiale modaliteter her blive læst diffraktivt 

igennem HLS-EU modellen. Formålet er fortsat at få øje på hvordan hverdagslivets 

agentiale modaliteter sedimenteres omkring sundhedskompetencen. 

 

13.4. SUNDHEDSKOMPETENCE OG AGENTIALE MODALITETER 

Modaliteten Skældud er en social determinant fordi den udtrykker en materielt diskurssiv 

praksis, der rækker ud over den specifikke lokalitet, den er udtryk for en større 

samfundsmæssig praksis. 

Modaliteterne Det gode Helbred og Økonomi er personlige determinanter fordi de bunder 

i alder og indkomst. Frihed hører igen til her, da friheden ved at flytte hjemmefra kan 

ligestilles med socioøkonomisk status, ansættelsesforhold, indkomst og uddannelse.  

Modaliteterne Advarsler, Lokaliteten, Fællesskabet, Mine Regler er situationelle 

determinanter. Advarsler fordi cigaretpakkerne er en uundgåelig del af det fysiske miljø for 

rygerne. Lokaliteten fordi Kold Hal er en del af de faste fysiske miljø på skolen. 

Fællesskabet og Mine regler er situationelle determinanter fordi de handler om 

kammerater og lærer på netop denne skole.  

 

Fremtiden defineres ikke som en determinant. I HLS-EU modellen indgår tid, forstået som 

et livsforløb. Fremtiden er desuden af en så åben karakter, at alle de tre determinant 

kategorier på sin vis determineres af fremtiden.  

 

13.4.1. OVERBLIK 

Efter samme model som i analysen af Kost, opstilles her de identificerede modaliteter, 

efter hvilken Sundhedskompetence determinant-kategori den hører til: 
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TABEL 2 

Sociale Personlige Situationelle Temporalitet 

Skældud  

 

Det Gode Helbred  

Frihed  

Økonomi  

Fællesskabet 

Advarsler  

Lokaliteten  

Mine Regler  

Fremtid (R) 

 

13.4.2. DEN SOCIALE DETERMINANT 

Når Skældud er en del af de specifikke intraaktioner der determinerer 

sundhedskompetencen, skyldes det formegentlig, at den bunder i en større 

samfundsmæssig diskurs om rygning og dens skadelige virkning. Dertil at formålet med at 

skælde ud, antageligvis også har været, at aktivere det neoliberale fornuftsorienterede i 

eleverne. Når skæld ud udgør en modalitet, ved netop ikke at være en del af hverdagen for 

eleverne længere, konstituerer den fænomenet rygning i sin eksklusion. Eleverne bliver 

ikke konfronteret med de forbudte aspekter af rygning eller de skadelige virkninger, af 

autoritetspersoner. De oplever ved skolestart at komme udenfor samfundets rygeforbuds-

rækkevidde. Som beskrevet i Tims citat, ryger de voldsomt meget i starten, hvilket kan ses 

som de specifikke intraaktioner med frihed og fællesskab, da de selv bestemmer hvor 

meget de ryger, og det er en ting man er fælles om. Sundhedskompetencen bliver hermed 

begrænset, da den ikke kan få rum i disse intra-aktioner. At der ingen regler er at 

overholde, og ingen der forsøger at få dem til at lade være, ses motivationen til den positive 

forandring, at stoppe eller at lade være, som ikke eksisterende.  

 

13.4.3. DE PERSONLIGE DETERMINANT-MODALITETER 

Det Gode Helbred bliver determinerende for sundhedskompetencen, da det medfører 

fravær af sygdom. Som vi så i kost-analysen af Tims formodede vitaminmangel, er det 

afgørende hvordan man opfatter en adfærd eller et problem. Så længe Mads ikke mærker 

noget på sit helbred, er han slet ikke motiveret til et rygestop. Det gode helbred 

overflødiggør således sundhedskompetencen, fordi beslutninger forandring slet ikke er et 

issue. Eleverne skelner ikke mellem behandling, forebyggelse og sundhedsfremme. Det 

gode helbred placerer dem a priori i de to sidstnævnte kategorier (Sørensen et al., 2012), 
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og det er først når noget bliver behandlingskrævende at de forestiller sig at ville og kunne 

handle på det. Det gode helbred ræsonnerer således dårligt med sundhedskompetence, og 

kan således næsten være en barriere for at øge sundhedskompetencen. 

Som i kost-analysen virker Frihed også determinerende på sundhedskompetence, på 

grund af friheden til at vælge efter lyst og normer, i stedet for som pligt og ansvar dikterer.  

Økonomi har betydning for sundhedskompetencen, fordi den her er en legal katalysator i 

rygestop-forandringen. Både som præmie i et eventuelt væddemål, og som en mangelvare 

der ikke er nok af. Når økonomi i sundhedskompetence-modellen forstås som en 

determinant, er det fordi der er sammenhæng mellem indkomstniveau og risikoadfærd 

(Diderichsen et al., 2011; Sørensen et al., 2012). Elevernes forventning om at manglen på 

penge ville kunne føre til et rygestop, virker i nogen grad modsat den epidemiologiske 

udlægning af økonomiens determinerende effekter. Her ses det at lavt indkomstniveau 

øger risikoen for at ryge. Elevernes udlægning er dels at pengene skal bruges på andre, 

vigtigere ting, eller at de netop ikke tjener penge. Eleverne her har typisk en stor 

opsparing, da de har arbejdet siden de var ganske unge, Simon: ”De har en god løn i og 

med at de har rigtig mange timer… det er ikke unormalt for mig at se nogen der kommer 

i biler til 2 og 300.000 som 18-årig, som de har købt” (Bilag 6,12, 32-41). Økonomien er en 

pudsig størrelse for knægtene. De er ærgerlige over hvor mange penge de bruger på røg. 

John fortalte at han mindst bruger 22oo kr. pr måned, men det motiverer ikke til at stoppe 

nu. Økonomi determinerer dermed sundhedskompetence, på en ikke-epidemiologisk 

kausalitetsforstået måde, fordi den kan være grund til at anvende sundhedsinformation, på 

en i fællesskabet, legitim måde. Eleverne vil ikke stoppe for sundheds skyld, men for 

økonomisk skyld. 

 

13.4.4. DE SITUATIONELLE DETERMINANT-MODALITETER 

Igen bliver de situationelle modaliteter behandlet samlet, da de er en del af lokale hverdags 

intraaktioner, og dermed udgør de specifikke intraaktioner der er gældende og gyldige på 

netop dette sted, med disse mennesker på det her historiske tidspunkt.  

Advarslerne intraagerer dels med elevernes Ordblindhed, som blev identificeret i kost-

analysen, og som gør internettet til en uoverskuelig kilde til viden. På cigaretpakkerne er 

advarslerne også visuelle i form af forskellige billeder af konsekvenserne af rygning. Dertil 
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er informationen kortfattet, hvilket øger muligheden for at eleverne forstår informationen, 

som de dermed kan vurdere.  

Lokaliteten og Fællesskabet intraagerer meget tæt, da hele fællesskabet omkring traktorer, 

motorer og den fælles interesse for dette er en særdeles lystbetonet aktivitet, hvorved også 

Frihed intra-agerer. I dette fællesskab, i Kold Hal, er rygningen en fasttømret del af de 

materielt-diskurssive praksisser. Skulle man endelig ønske at stoppe med at ryge, vil man 

derfor i nogen grad være udelukket af dette fællesskab.  

Mine Regler modaliteten skaber et rum for at rygning i det hele taget anses for at være en 

legitim handling. Uanset de rygeregler der findes på skolen, og de lærere som håndhæver 

reglerne. Med Mine regler er der skabt et rum, hvor eleverne kan skubbe til reglerne.  

Hvis de unge kommer ud i en arbejdskultur, hvor man, som det er set på skolen, ryger 

trods rygeregler, undergraver det forventningen om at ændringer i elevernes omgivelser og 

omstændigheder på sigt nok skal føre til ændring af deres vaner. At ryge trods regler om 

det modsatte er en materiel-diskursiv praksis, som alene med sin eksistens legaliserer at 

regler ikke nødvendigvis skal overholdes.  

Dertil, at skulle de endelig få den kæreste, som de har lyst til at kvitte rygningen for, er det 

stadig svært at holde op. De skal selv være den person der holder op med at ryge.  Så det 

ligner et håb om at de svære beslutninger om at føre et sundere liv lægges dels ud i 

fremtiden, og dels i hænderne på andre.  

 

13.4.5. FREMTIDEN 

Fremtiden er også identificeret som en agential modalitet. I intra-aktionerne bliver 

fremtiden et rum hvor eleverne lægger deres beslutninger og bekymringer. Barads space-

timer-mattering bliver her en relevant forklaringsramme (Barad, 2007, p. 393). Fremtiden 

er ikke bare det der sker senere, fremtiden kommer til eksistens i intra-aktionen i nutiden 

og legaliserer rygningen. Fremtiden tilbyder også forestillingen om at der en dag sker 

noget, som bliver så betydningsfuldt at det kan få eleverne til at stoppe. Fx at få en kæreste 

som man bliver helt vildt glad for, som gerne vil have at man holder op. 

Hvor nærværende fremtiden end kan blive i intra-aktionerne, er den samtidig langt væk og 

uden agens. Fremtidens intra-aktion med Det Gode Helbred, skærer de helbredsmæssige 

konsekvenser af den usunde adfærd meget langt væk.  

Fremtiden understøtter nutidens fralæggelse af ansvaret.  
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14. RESULTATER 

Først opstilles resultaterne koncist og de fortolkes ud fra de teorier og den forskning som 

er inddraget i specialet.  

 

For begge analysedele, Kost og Rygning, blev identificeret 17 forskellige intraagerende 

modaliteter. K og R angiver om de er fra analysen af Kost eller Rygning. 

 

TABEL 3 

Sociale Personlige Situationelle Temporalitet 

At spise sundt (K) 

Mærkeligt problem (K) 

Skældud (R) 

 

Kræsenhed (K) 

Ordblindhed (K) 

Frihed (K) (R) 

Det Gode Helbred (R) 

Økonomi (R) 

Spisetidspunktet (K) 

Kantinen (K) 

Netto (K) 

Kaninaftalen (K) 

Fællesskabet (K) (R) 

Advarsler (R) 

Lokaliteten (R) 

Mine Regler (R) 

Fremtid (R) 

 

Overordnet stemmer det godt overens med eksisterende teori på området, at de fleste 

modaliteter hører under de situationelle determinanter. Det afspejler at sundhed 

produceres i hverdagslivet (Bruun Jensen et al., 2016; McQueen & Kickbusch, 2007; D. 

Nutbeam & Kickbush, 2000; Sørensen et al., 2012; WHO, 2013). Underforstået at 

hverdagslivet især præges direkte af familie, venner og det fysiske miljø. Resultaterne 

stemmer også godt overens med Mogensens beskrivelse af den forsimplede forståelse af, at 

de unge mænd blot skal vejledes til selv at foretage sunde valg. Kunne dette lade sig gøre, 

ville modaliteterne antageligvis overvejende høre under de personlige determinanter. De 

situationelle modaliteter kan sidestilles med de risici, som ifølge Mogensen indgår som en 

materiel struktur i deres hverdag (Mogensen, 2016).  

At de sociale determinanter ikke er bredere repræsenteret kan skyldes at empirien især 

bygger på det direkte observerbare, og at informanterne er spurgt ind til KRAM faktorerne, 

som er meget personnære fænomener.  
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15. KONKLUSION  

Der konkluderes på resultaterne for at svare på problemformuleringen, og der evalueres på 

og reflekteres over konklusionen.  

 

Problemformuleringen stillede spørgsmålet: Hvordan muliggør eller begrænser 

hverdagen på en erhvervsskole, elevernes sundhedsfremmende sundhedskompetencer?  

Helt overordnet kan konkluderes om de identificerede agentiale modaliteter, at det intra-

agerende samspil mellem dem, virker overvejende begrænsende på 

sundhedskompetencen. Som de blev identificeret i empirien, er der ingen af intra-

aktionerne mellem de 17 forskellige hverdags modaliteter, der virker fremmende for 

sundhedskompetence og beslutningerne om at leve sundere.  

De to sociale modaliteter at spise sundt og skældud, virker umiddelbart fremmende for 

sundhedskompetencen, da de udgør materielt-diskursive praksisser som er orienterede 

mod de sunde valg. De bliver dog ikke styrende for eleverne, som er kræsne, frie, har 

penge og et godt helbred. Disse personlige modaliteter ekskluderer muligheden for at 

efterleve de sunde valg. Ordblindheden virker begrænsende i sig selv, da læsefærdigheder 

er en basal del af sundhedskompetencen. 

De situationelle modaliteter viser hvor stor en rolle konteksten spiller i 

sundhedskompetencen. De situationelle modaliteter udgør knap halvdelen (8 af 17) af de 

identificerede intra-agerende modaliteter. De er meget lokale og specifikt forankrede i 

hverdagen for netop den elevgruppe som har deltaget i undersøgelsen. Kantinen og Netto 

giver reelt muligheden for at vælge sundt, men i intra-aktion med spisetidspunktet, 

kaninaftalen og fællesskabet ekskluderes også disse muligheder. Advarslerne kunne virke 

fremmende for sundhedskompetencen, men her ekskluderes mulighederne af frihed, 

fællesskabet, lokaliteter, det gode helbred, økonomi og mine regler. Det ses altså at 

enkelte af modaliteterne potentielt kunne virke fremmende, men da de aldrig vil hverken 

eksistere eller virke alene jævnfør deres intra-aktive tilblivelse, giver det ikke mening at se 

på dem alene.  

Fremtiden som modalitet virker også begrænsende, da beslutninger om sundhed lægges 

her, sammen med forventningerne om at fremtiden vil byde på forhold der kan motivere 

de forandringer som eleverne godt ved, er de rigtige i forhold til at vælge sundere. 
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15.1. REFLEKSION OG DISKUSSION 

Konklusionen om hverdagens begrænsende effekt op sundhedskompetence virker 

umiddelbart noget pessimistisk, og har ført til mange refleksioner over metoden og 

analysestrategien. Det har været fristende at søge efter formildende omstændigheder, og 

fremhæve de modaliteter, som til en vis grad kan virke fremmende. I det agential 

realistiske perspektiv vil dette dog, som nævnt, ikke give mening. Ingen af modaliteterne 

vil i realiteten hverken eksistere eller virke alene. De bliver altid til i intra-aktion med 

hinanden (Barad, 2007).    

Endvidere er det ikke uden grund, at der er meget opmærksomhed på sundheden blandt 

erhvervsskoleelever. De udgør en befolkningsgruppe som lever usundt (Bendtsen et al., 

2015; Bolt & Rosengaard, 2012; Sundhedsstyrelsen, 2013). Det er dermed ikke 

usandsynligt, at analysen af de intra-agerende modaliteter skulle falde så negativt ud.  

Dertil er den undersøgte grupper af elever formegentlig mere usund, end gennemsnittet. 

Dette vurderet ud fra Klaus’ vurdering af at 70% af dem ryger, og de smil og kommentarer 

jeg mødte hos de andre undervisere på skolen, når snakken faldt på denne elevgruppe, 

jævnfør Førstehåndsindtrykket.  

 

Koblingen af det epidemiologiske udgangspunkt og agential realisme har krævet mange 

refleksioner og overvejelser over hvordan de to kunne kobles. Det har vist sig at være 

effektivt at konstruere et apparatus ud fra de epidemiologiske optegnelser af uligheden og 

KRAM faktorerne. Herved blev fænomenet afgrænset betydeligt, takket være den entydige 

udsigelseskraft fra de epidemiologisk orienterede undersøgelser. I kontekstualismens 

paradigme, hvor man risikerer at forkaste forståelsen af enkeltdelene, til fordel for at forstå 

helheden (Pepper, 1970; Sonne-Ragans, 2012a), har denne kobling været et godt 

fikseringspunkt i arbejdet. 

Det kompleksitetsfavnende perspektiv i agential realisme stiller store krav til stringens i 

arbejdet, hvis ikke hele universet skal inddrages i analysen. Det konstruerede apparatus 

leverede rammerne, og fikseringspunktet, som muliggjorde denne stringens. 

Barads posthumanistiske perspektiv fjerner et eventuelt forudgående fokus på det 

menneskelige subjekt. Fokus for specialet har været at undersøge hvordan hverdagen, og 

dermed ’maskineriet i sin helhed’, virker ind på et fænomen som er meget individuelt.  
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Det har været frugtbart, at se ’menneske’ og ’sundhedskompetence’ som produceret under 

de præcis samme intra-aktive mekanismer som alt andet i verden. Ved at gøre dette, har 

det været muligt at komme ud over den forståelse af de unge og deres ansvar for sundhed, 

som ifølge Mogensen er stærkt forsimplet. De unge mænd kan ikke blot vejledes til at 

foretage de rigtige valg (Mogensen, 2016).  

 

Den udpræget lokale forankring af resultaterne har betydning for resultaternes 

udsigelseskraft (Dahler-Larsen, 2002, 2005; Karpatschof, 2015). Resultaterne kan ikke 

overføres direkte til at gælde alle erhvervsskoleelever. Men, forståelsen af hverdagens 

agentiale modaliteters begrænsende karakter kan. Interventioner kan da med fordel 

indledes ved at sætte sig ind i hvilken karakter de agentiale modaliteter har. 

 

15.2. PERSPEKTIVERING 

Problemformuleringen byggede på en hypotese om, at et dybere kendskab til denne gruppe 

elevers hverdag, og dennes betydning for sundhedskompetencen, kan opkvalificere 

eventuelle sundhedsfremmende tiltag. ’Hverdagen’ er en meget kompleks, og i denne 

sammenhæng, massiv størrelse. Analysen har vist hvordan det er muligt at få blik for nogle 

af de enkelte modaliteter der intra-agerer i dens kontinuerlige tilblivelse. De forskellige 

modaliteter kan forstås som ”håndtag der kan drejes på” i maskineriet som konstituerer 

elevernes sundhedskompetence, jævnfør Søndergaards løsningsforslag til situationen 

omkring Anders og vandslangen (Dorte Marie Søndergaard, 2009).  

Intervention for at øge disse elevers sundhedskompetence, må arbejde med apparatet i sin 

helhed, og derigennem re-konfigurere sundhedskompetencen, og dermed hverdagen 

inklusive alle de intra-aktive modaliteter. Der må sættes ind flere forskellige steder 

samtidigt, hvis man vil reducere den sociale ulighed i sundhed, som eleverne med deres 

nuværende adfærd er medkonstituerende i. Ved at intervenere ud fra denne forståelse af 

problemstillingen, sætter man sig ud over den ensporede, risikoorienterede 

interventionsform, som ikke virker hensigtsmæssigt (B. B. Jensen, 2005; Renwick, 2014; 

Rod & Curtis, 2012).  
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