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”Sunde Livsstilsvaner” og det overordnede DUR formål 
 
Delprojektet Sunde livsstilsvaner blev iværksat under DUR-programmet som et led i en bred, systematisk 
indsats for at øge antallet af drenge og unge mænd, der gennemfører en ungdomsuddannelse eller videre-
gående uddannelse. Sunde livsstilsvaner har haft til opgave at rette fokus mod sundhedsmæssige problem-
stillinger i drenge og unge mænds hverdagsliv, der har implikationer for den daglige trivsel og dermed på-
virkning af skolegang og mulighed for fastholdelse i uddannelsessystemet. De primære målgrupper i DUR-
programmet har været drenge og unge mænd, der er: 
 

 socialt udsatte (13-25 år)  

 uddannelsessvage i folkeskolen (13-15 år) 

 etniske minoriteter (13-25 år) 

 i risikogruppen for frafald og i gang med en ungdomsuddannelse samt påtænker at tage en kortere 

eller længere videregående uddannelse (16-25 år) 

Fokus på sundhed i hverdagslivet og arbejdet med at etablere sunde livsstilsvaner i forhold til drenge og 
unge mænd har i DUR-programmet adskilt sig fra hidtidige indsatser med skole og uddannelsesinstitutioner 
som sundhedsfremmende arena. Aktørerne i delprojektet Sunde livsstilsvaner har som noget nyt diskute-
ret, afprøvet og implementeret indsatser rettet specifikt mod drenge og unge mænds hverdagsliv og sund-
hedsmæssige behov. Argumentationen for dette særlige kønslige nedslag i sundhedsindsatserne på uddan-
nelsesinstitutionerne har været vurderingen af, at det er et gennemgående problem, at drengene og de 
unge mænd på næsten alle områder klarer sig dårligere rent fagligt end pigerne og de unge kvinder i ud-
dannelsessystemerne. Drengene og de unge mænd er vurderet til selv at være nøglen til at styrke uddan-
nelsesfrekvensen, og derfor har delprojektet Sunde livsstilsvaner arbejdet specifikt med at identificere, 
hvilke sundhedsmæssige udfordringer, der står i vejen for, at drengene og de unge mænd kan fastholdes og 
gennemføre et uddannelsesforløb. 
 
DUR-programmet har haft ambition om at påvirke og udvikle de deltagende uddannelsesinstitutioners læ-
ringskultur for bedre at kunne rumme drenge og unge mænd på tværs af deres individuelle og fælles bag-
grund, erfaringer og livshistorie. Dette har indebåret at give drenge og unge mænd bedre læringsbetingel-
ser og mere meningsfulde læreprocesser, der indebærer såvel faglig viden og kunnen, såvel som personlig 
udvikling. Delprojektet Sunde livsstilsvaner har derfor i høj grad arbejdet med de pædagogiske og didaktiske 
aspekter ved det, der kendetegner et trivselsfuldt læringsmiljø på de respektive uddannelsesinstitutioner. 
Arbejdet med at påvirke og udvikle læringsmiljøer ved hjælp af sundhedsmæssige indsatser har bevirket, at 
hovedfokusset i Sunde livsstilsvaner har været af sundhedspædagogisk karakter. Dette har konkret betydet, 
at indsatserne ikke har arbejdet med, hvordan indsatserne kunne forbedre drengene og de unge mænds 
kropslige sundhedskapital, som fx kondition, vægt eller kropslig styrke. Derimod har arbejdet bestået i en 
gennemgående refleksion over, hvordan de sundhedsmæssige indsatser har kunnet påvirke og udvikle læ-
ringsmiljøer, såvel som drengenes og de unge mænds læringsparathed, koncentrationsevne, samarbejds-
evne, motivation for læring samt generelle glæde og trivsel ved skoledagen. 

Evalueringsrapportens form og fokus 
DUR-programmet har haft til formål at udvikle en bred helhedsløsning på drengenes og de unge mænds 
forholdsmæssigt dårligere uddannelsesresultater. Dette formål er vejebragt gennem den indledende Kon-
ceptfase (ikke en del af denne evaluering). Derudover er det overordnede formål foranstaltet gennem fem 
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hovedfaser: Pilotfasen; Designfasen; Gennemførelsesfasen; Spredningsfasen samt den endelige Evalue-
rings- og formidlingsfase.  
 
Faserne er kronologisk progressive i den forstand, at hver fase har en tidsmæssig afslutning, og at udfaldet 
fra hver fase skal overføres til næstfølgende fase. Således har det været tanken, at pilotfasen på baggrund 
af anbefalinger skulle danne idégrundlaget til designfasens projektaktiviteter og indsatser for drengene og 
de unge mænd på uddannelsesinstitutionerne. Designfasen skulle identificere konkrete indsatser, der skulle 
afprøves i gennemførelsesfasen. I gennemførelsesfasen skulle de enkelte projekter, som beskrevet i design-
fasen og planlagt i projektplanen, gennemføres. På baggrund af delevalueringer af gennemførelsesfasens 
aktiviteter og indsatser skulle der udvikles et spredningsdesign. Styregruppen (med udgangspunkt i forsker-
nes vurdering) skulle godkende spredningsegnet aktiviteter, der i spredningsfasen skulle implementeres til 
andre uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune. Til sidst har det været tanken, at der skulle evalueres 
på, hvilke indsatser, der har gjort en forskel i arbejdet med at fastholde drenge og unge mænd i uddannel-
sessystemet. Forløb i faserne kan illustreres på følgende vis: 
 
 

 
 
Det er denne lineære, kronologiske progression i DUR-programmets fem faser, som denne evalueringsrap-
port gennemgår med udgangspunkt i det samlede forskningsmæssige og udviklingsmæssige virke og udbyt-
te i delprojektet Sunde livsstilsvaner. Formålet med evalueringen er ikke at vurdere, hvad der har virket. 
Snarere er det formålet at foretage en vurdering af, på hvilken måde det har virket. Dette valg af evalue-
ringsmetode bunder i en vurdering af, at den viden, der er opstået delprojektet Sunde livsstilsvaner kan 
siges at få sin substantielle viden i nuancerne af udbyttet af de forskelligartede indsatser omkring sundhed 
og livsstil. Dette stemmer overens med DUR-programmets begyndelsesvise blik for uddannelsesinstitutio-
nernes respektive særpræg og uddannelsesmæssige virke, hvorfor det bliver meningsløst at sammenligne, 
hvad der virker på tværs af institutionerne og deres respektive indsatser.  
 
Dertil kommer, som det vil blive klart i løbet af evalueringen, at den tiltænkte progression kun delvist forløb 
som tiltænkt, hvilket forårsagede, at hoveddelen af indsatserne under Sunde livsstilsvaner ikke byggede 
videre, men begyndte forfra ved opstart af de enkelte faser. Dette forårsagede, at det ikke er muligt at ret-
te opmærksomheden mod, hvad der virker, idet mange aktiviteter reelt havde for kort levetid til at foreta-
ge en sådan vurdering. Snarere er det derfor i højere grad væsentlig for DUR-programmets endelige kvali-
tetsvurdering og ikke mindst anbefalinger til fremadrettede indsatser, at der i denne slutevaluering fokuse-
res på, hvorfor det på nogle uddannelsesinstitutioner har været muligt at skabe en positiv forandring i form 
af fx et fordrende læringsmiljø, der matcher drenge og unge mænds behov. I en endelig evalueringsanalyse 
af, hvorfor en given indsats skaber positiv forandring, er det derfor nødvendigt at rette de endelige evalue-
ringsspørgsmål hen imod en vurdering af, på hvilken måde indsatserne i delprojektet Sunde livsstilsvaner 
har virket. Dette er således omdrejningspunktet for denne slutevaluering. 

Pilotfasen (september 2011 – juni 2012) 
DUR forsknings- og udviklingsprogram begyndte i efteråret 2011 med en pilotfase. Her var sundhedsmæssi-
ge vilkår et af ni delområder, der havde til formål at undersøge perspektiverne for den fremtidige helheds-
indsats målrettet drenge og unge mænd i uddannelsessystemet. Formålet med pilotfasen, der senere dan-
nede en indgang til at arbejde med læringsmiljøer ud fra sundhedsmæssige indsatser, var at få et dokumen-
teret indblik og greb om drenge og unge mænds samlede livs- og uddannelsessituation. Endvidere var det 
pilotfasens formål at skabe empirisk genereret praksisviden på området og at skabe ny viden gennem 
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forskning i et bredt samarbejde mellem praktikere, drenge og unge mænd samt forskere. Udgangspunktet 
for pilotfasen var at bygge bro mellem uddannelsessektorens selvopfattelse og drenge og unge mænds 
egne perspektiver for, hvad der er afgørende for en succesfuld og trivselsfuld skolegang.  
 
Pilotfasen indledtes med en række interviews, fx med drenge og unge mænd på den Tekniske Skole, vedrø-
rende deres livsstil. Opsamlende dannede interviewene et billede af disse drenge, der pegede på, at dren-
gene generelt kommer sent i seng og har svært ved at komme op om morgenen. I forlængelse heraf var der 
drøftelse af at indrette uddannelserne, så de tager hensyn til drengenes søvnrytme ved fx en senere møde-
tid. Desuden blev det klart, at ikke alle spiste morgenmad, hvilket drengene selv syntes var en dårlig start 
på dagen. Et dagligt morgenmadstilbud blev efterspurgt. Fysisk træning var en prioritet i nogle af drengenes 
hverdag. De lagde op til, at fysisk aktivitet kunne inddrages aktivt i løbet af skoledagen. Drengene fortalte, 
at de spillede elektroniske spil som en naturlig del af deres hverdag og fritid. De unges spilforbrug blev der-
for vurderet til at kunne indtænkes i drengens samlede trivsel. Der var forslag fra pilotgruppen om at arbej-
de med computerspil på linje med andre former for forbrug/afhængighed, herunder hash. Et par af dren-
gene gav også udtryk for lavt selvværd pga. dårlige oplevelser i folkeskoleskolen. Nogle af drengene gav 
også udtryk for, at de manglede sociale kompetencer på nogle områder, både i deres omgangstone med de 
andre elever, men også i forhold til at tage ansvar for at møde i skolen. 
 
De samlede interviews med drenge og de unge mænd skabte en række fremadrettede anbefalinger til de-
signfasen fordelt på tre overskrifter: 
 

1. Den personlige håndsrækning   

a. Venskaber: Større fokus på vigtigheden af at være en del af et socialt fællesskab. 

b. Rollemodeller: Der skal afsættes ressourcer til efteruddannelse af de implicerede lærere i ho-

vedprojektet, især hvad angår viden om motivation, alternative undervisningsformer og viden 

om egen betydning som rollemodel. 

c. Lærerens engagement: Udpegning af en sundhedsrepræsentant på alle uddannelsesinstitutio-

ner i Roskilde Kommune. Denne er ansvarlig for at udarbejde en sundhedspolitik for skolen og 

at implementere forskellige tiltag, der kan fremme elevernes sundhedsvaner herunder frivillig 

idræt, sund kost i kantinen, morgenmadstilbud mv. 

 

2. Den daglige undervisning  

a. Arbejdsformer med fokus på drenges interesser (fysiske aktiviteter, elektronik, IT). 

b. Anerkendende pædagogisk tilgang: Lærerne skal undervises i anerkendende dialog/pædagogik, 

så eleverne føler sig anerkendt/set/hørt/forstået. Kompetenceudvikling i konfliktløsning ville 

også være en fordel. 

c. Konstruktiv og målrettet energi i forhold til drengenes behov. 

 

3. Sundhedsaspektet – Livsstilsvaner 

a. Mere fokus på mad og måltider med mulighed for socialt samvær 

b. Fysisk aktivitet i og uden for undervisningen 

c. En defineret sundhedspolitik på den enkelte skole 

  
Interviewene muliggjorde, at delprojektet Sunde livsstilsvaner fik et praksisnært afsæt for de videre forsk-
nings- og udviklingsbaserede indsatser. I højsædet stod drengenes egne stemmer og syn på, hvilke sund-
hedsmæssige udfordringer, ønsker, behov og drømme, der i deres optik tillægges værdi. Udover at grupper 
af drenge og unge mænd blev inddraget aktivt i de indledende udviklingsprocesser, var stemmerne fra 
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drenge og unge mænd også repræsenteret gennem et workshopforløb med Børnerådet. Her diskuterede 
og vurderede unge mænd og drenge pilotfasens anbefalingers levedygtighed på uddannelserne.  
Drengene og de unge mænds perspektiver var således i de indledningsvise diskussioner kendetegnet ved 
sammenhængen mellem sundhed og læringsmiljø. Disse var med til at udfordre og præge uddannelsesinsti-
tutionernes valg af projektdesign, der var omdrejningspunkt for den efterfølgende fase. Det var dog ikke 
muligt at efterkomme samtlige anbefalinger fra pilotfasen, men de fungerede som grundlæggende inspira-
tion i designfasen. 

Designfasen (15. august – 31. oktober 2012) 
Designfasen havde til formål at skabe et projektdesign, der tydeligt beskrev den enkelte uddannelsesinsti-
tutions projekt, inklusiv problemfelt og metoder i de specifikke indsatser. I designfasen opstod projektpla-
nerne, der endvidere beskrev, hvordan aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne skulle organiseres. 
 
I delprojektet Sunde livsstilsvaner deltog lærere og undervisere fra følgende uddannelsesinstitutioner:  
 

 Folkeskolerne Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole  

 Roskilde Produktionsskole  

 Roskilde Tekniske Skole 

 Roskilde Handelsskole  

 Roskilde Katedralskole. 

Anbefalingerne fra pilotfasen udgjorde et fundament i deltagende læreres udarbejdelse af projektdesign og 
projektplaner i designfasen. Deltagerne i delprojektet Sunde livsstilsvaner havde dog i bred udstrækning 
frihed til at udvikle delmål, metode og forløb i projekterne indenfor rammerne af DUR-programmets meto-
degrundlag. Projektdesigns og projektplaner blev godkendt af styregruppen. Da deltagerne i delprojektet 
Sunde livsstilsvaner var bredt repræsenteret fra stort set alle typer af uddannelsesinstitutioner i Roskilde 
Kommune, skabte dette forhold unikke samarbejdsmuligheder på tværs af uddannelsesinstitutionerne. 
Samarbejdet bestod i, at aktørerne fra de forskellige uddannelsesinstitutioner brugte hinanden til at positi-
onere sig i henholdsvis modsætninger og ligheder, samt ved de særlige udfordringer, erfaringer, gode ideer 
eller problematikker, som et projektdesign skulle imødekomme, med udgangspunkt i deres forskelligartede 
elevgrupper. 
 
Anbefalingerne fra pilotfasen fik en teoretisk overbygning i designfasens indledende workshop. Deltagerne 
fra uddannelsesinstitutionerne, der deltog i delprojektet Sunde livsstilsvaner, blev præsenteret for her-
skende paradigmer inde for sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Dette skabte inspiration til, hvordan 
der i udarbejdelsen af de enkelte projektdesigns kunne arbejdes videre med en trivselsfuld skolegang. Del-
tagerne blev også introduceret til de mere forskningsbaserede studier omkring det, der i en samlebetegnel-
se kan kaldes for de brede, positive og åbne sundhedsforståelser. Disse teoretiske forståelser bygger på en 
antagelse om, at det sunde liv både handler om krop, motion og måltider, men også forstås som en bredere 
social trivsel (fx jf. WHO, Ottawa Charter, 1986). 
 
Ligeledes blev deltagerne på de to indledende workshops i designfasen af den tilknyttede forsker introdu-
ceret til Aron Antonovskys (2009) salutogenese. Dette teoretiske sundhedsperspektiv fokuserer på alt det, 
der allerede gør sund, frem for at fokusere på drengenes eventuelle begrænsninger for at praktisere det 
sunde liv i hverdagen. Dette foranledigede diskussion om, hvordan indsatserne i projektdesignet kunne 
praktisere en anerkendende tilgang til de eksisterende ressourcer i drengene og de unge mænds hverdags-
liv. Projektdeltagerne fik således en indføring i de mest aktuelle måder at tænke fremme af det sunde liv. 
Deltagerne blev opfordret til at iværksætte aktiviteter, der med et bredt, åbent og positivt afsæt skulle 
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motivere drengene og de unge til at føre en sund livsstil eller til at iværksætte aktiviteter, der kunne afsted-
komme et trivselsfuldt læringsmiljø.  
 
De deltagende lærere og undervisere i delprojektet Sunde livsstilsvaner blev tilskyndet at anvende kvalitati-
ve og inddragende metoder. Deltagerne blev præsenteret for videnskabelige teorier omkring den inddra-
gende og dialogorienterede sundhedspædagogik (Bjarne Bruun Jensen (2009), der søger at få deltagernes 
(drengene og de unge mænds) synspunkter og ressourcer i spil. Således blev lærere og undervisere intro-
duceret til en sundhedspædagogisk tilgang, der rækker udover at ville formidle korrekt sundhedsviden, 
men snarere skaber forandring via deltagelse og dialog.  
 
I designfasen fandt også Børnerådets Børnepanelundersøgelse sted. Det var intentionen at udfaldet af den-
ne skulle have været præsenteret for deltagerne og fungere som inspiration til planlægning af de enkelte 
design af indsatser. Men resultatet af undersøgelsen blev først tilgængelig til internt brug i april 2013. Re-
sultaterne af Børnerådets undersøgelser foregik derfor parallelt med (frem for integreret i) DUR-
programmets indsatser lokalt på uddannelsesinstitutionerne. 
 

Evaluering af designfasen 
Designfasen var præget af at skulle følge DUR-programmets overordnede tidsplan. Tidsplanen blev en anel-
se presset af, at der var et større behov for udarbejdelse af kreative indsatser på tværs samt på de enkelte 
uddannelsesinstitutioner. Desuden var designfasen kendetegnet ved kontinuerlige forhandlinger, hvilket i 
og for sig også var tanken med designfasen, men som var nødvendige at korte af for at overholde tidspla-
nen. Forhandlingerne bestod i dels i en afklaring af, hvilke medarbejdere, der skulle deltage i DUR-
programmet, dels i hvilke projekter kunne lade sig gøre i praksis inden for skolernes økonomiske rammer.  
 
Desuden spillede skolernes institutionelle forankrede hverdag, i form af allerede planlagte møder, arran-
gementer og faglige forpligtelser, en væsentlig rolle, idet de ofte kom i konflikt og ikke altid var mulig at 
tilsidesætte eller aflyse til fordel for DUR-programmets workshopmøderække. På flere af uddannelsesinsti-
tutionerne gik der mere tid end forventet med at få endelig accept fra skoleledelsen, særligt i de tilfælde 
hvor indsatserne krævende ekstra mande- eller timeressourcer for at kunne realiseres. Ressourcer, der 
allerede var fordelt ved forrige skoleårs afslutning. Der var således flere komplikationer med at forhandle 
de valgte aktiviteter på plads, hvilket gjorde, at deltagerne ikke fik planlagt og designet en aktivitet eller 
indsats i henhold til tidsplanen.  
 
Ligeledes var de fælles workshopforløb i designfasen præget af meget svingende deltagelse, netop fordi 
uddannelsesinstitutionerne allerede havde planlagt faglige aktiviteter og møderækker, der var nødvendige 
at gennemføre. Desuden var ikke alle deltagere i DUR-gruppen Sunde Livsstilsvaner lige motiveret for at 
engagere sig i programmet eller var udfordret af, at andre arbejdsopgaver skulle tildeles højere prioritet. 
Dette betød, at refleksioner, udvikling og sparring undervejs ikke blev en realitet for nogle af de deltagende 
lærere og undervisere. Dette betød, at møderne på workshoppen bar præg af at måtte begynde forfra med 
væsentlig information om de særlige forhold, der var til stede for deltagerne i delprojektet Sunde livsstils-
vaner med hensyn til fx formål, indhold og metode.  
 
Der var en række positive udfald i designfasen, der muliggjorde at halvdelen af forskningsdesignene var 
færdige til tiden og klar til afvikling i gennemførelsesfasen. Herunder kan nævnes uddannelsesinstitutio-
nernes indstilling og overskud til at afprøve nye aktiviteter under de eksisterende forhold på uddannelses-
institutionerne. De aktiviteter, der let blev færdigforhandlede, tog som regel udgangspunkt eller byggede 
videre på idéer eller beslutninger, der allerede var truffet forud for DUR-programmets designfase og som 
ville have været løbet af stablen alligevel på de pågældende uddannelsesinstitutioner.  
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Trods forsinkelser i designfasen var de ca. halvdelen af aktiviteterne i de endelige forskningsdesigns klar til 
at udfolde sig i den efterfølgende gennemførelsesfase. Aktiviteterne så i indledningsvist således ud: 
 

1) Faciliteter, der inviterer til leg og fysisk aktivitet (Roskilde Handelsskole + Hedegårdenes skole) 

2) Tvungen morgenmadsordning (Roskilde Produktionsskole) 

3) Fysisk aktivitet i undervisningen (Roskilde Katedralskole) 

4) Aktiv eftermiddag (Tjørnegårdsskolen) 

5) Aktiv eftermiddag – ”scoreeftermiddag” (Roskilde Katedralskole)  

6) Sundhedsbegrebet på (Roskilde Tekniske Skole) 

7) Priser på sund mad ryger ned, priser på usund mad ryger op (Roskilde Katedralskole)  

Deltagerne formåede at tænke de inddragende sundhedspædagogiske tilgange ind i designet og arbejdede 
reflekterende med forandring af de læringspraksisser, der siges at være forbundet med en sund livsstil og 
et trivselsfuldt hverdagsliv. De inddragende metoder forårsagede, at deltagerne skabte fortløbende lære-
processer og samarbejdsdreven innovation med undervisere såvel som med drengene og de unge mænd. 
Dermed var deltagerperspektivet centralt forankret i de forskellige aktiviteter på uddannelsesinstitutioner-
ne, der blev udfoldet i gennemførelsesfasen. 

Gennemførelsesfasen (november 2012 – maj 2013) 
I gennemførelsesfasen blev aktiviteterne under Sunde livsstilsvaner gradvist påbegyndt. Der blev taget høj-
de for, at det endelig design i nogle tilfælde blev færdigudviklet senere end andre.  Indsatserne bestræbte 
sig på at anvende kvalitative og inddragende metoder. Der var intentioner om, at drengenes stemmer skul-
le spille en rolle i forskningsdesignene og undervejs i justeringerne af aktiviteterne. Projektdeltagerne blev 
opfordret til at tilrettelægge aktiviteterne med udgangspunkt i den inddragende og dialogorienterede 
sundhedspædagogik (jf. Bjarne Bruun Jensen (2009)), der søger at få drengene og de unge mænds syns-
punkter og ressourcer i spil.  

Tidsplan for gennemførelsesfasen 
Workshopforløbene i Sunde Livsstilsvaner for de deltagende lærere og undervisere blev afholdt ca. hver 4-
5. uge med deltagelse af de to projektledere og den tilknyttede forsker. Workshopforløbene havde til for-
mål at reflektere og perspektivere aktiviteternes udvikling i fællesskab og på tværs af uddannelsesinstituti-
onernes valgte fokusområder. De afholdte workshops skulle skabe rum for at arbejde reflekterende med 
forandring af skolernes praksisser, som et led i samarbejdsdreven innovation.  
 
1: Igangsættelse af aktiviteter på uddannelsesstederne (d. 1. november 2012) 
2: Refleksionsworkshops af aktiviteterne for undervisere (efterår 2013): 

 Første workshop – primo november 2012: Gruppearbejde med fokus på konkretisering af aktivite-

ter på uddannelsesinstitutionerne 

 Anden workshop – ultimo november 2012: Fokus på det brede, positive og åbne sundhedsbegreb i 

aktiviteterne (oplæg ved Ditte-Marie From) 

 Tredje workshop – december 2012: Evaluering af aktiviteterne og opstartsfasen 

3: Refleksionsworkshops af aktiviteterne for undervisere (forår 2013): 

 Fjerde workshop – februar 2013: Seminar om metodeanvendelse i aktiviteterne 

 Femte workshop – marts 2013: Seminar om målgruppens deltagelse i aktiviteterne (på basis af 

forskningsbaseret observation og interview) 
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 Sjette workshop – april 2013 (afsluttende workshop): Afsluttende workshop med refleksion over 
afprøvede aktiviteter på de deltagende institutioner 

 
4: Indsamling af empiri: Observation og interviews af forsker (forår 2013) 
5: Aflevering af evalueringsskema: Underviserne (d. 1. maj 2012) 
6: Aflevering af delevaluering over gennemførelsesfasen aktiviteter: Forsker (d. 31. maj 2013) 
 
Denne tidsplan blev overholdt, men dog udfordret af lærernes lockout. Denne konflikt omkring overens-
komstforhandlinger med KL forårsagede, at flere uddannelsesinstitutioners dagligdag ophørte det meste af 
april 2013. I praksis gav tidsplanen mest mening for de uddannelsesinstitutioner, der deltog med en egent-
lig aktivitet under Sunde Livsstilsvaner. Da flere af institutionerne enten kom senere i gang end forventet 
eller slet ikke kom i gang med en aktivitet, har det samlede udbytte været spredt i forhold til den progressi-
on, der var tiltænkt i gennemførelsesfasen. 

Aktiviteter i gennemførelsesfasen 
I det nedestående præsenteres hver aktivitet på de enkelte uddannelsesinstitutioner, samt hvordan de blev 
tilpasset undervejs og fik sine endelig udseender. Slutteligt præsenteres den endelig vurdering af spred-
ningspotentialet til andre uddannelsesinstitutioner. 
 

1. ”Faciliteter, der inviterer til leg og fysisk aktivitet”  

Roskilde Handelsskole og Hedegårdenes skole 
 

1. Aktiviteten skulle imødekomme og afdække tomrum for drengeaktiviteter. Den skulle give dren-

gene mulighed for at få brugt den energi, de har. Leg og fysisk aktivitet skulle opmuntre til dannelse 

af positive sociale relationer drengene imellem og give anerkendelse af drengeenergi. 

2. Målet med aktiviteten var at tilbyde fysiske aktiviteter, der tilgodeså drengenes behov, samt give 

fysisk, socialt og psykisk velvære, der fremmer lyst og evne til læring og undervisning. 

1. 1) Roskilde Handelsskole:  
Projektdeltageren fra Roskilde Handelsskole gik sammen med en kollega, der var deltager i en anden DUR-
projektgruppe, der arbejdede med det sociale miljø på skolerne. Sammen satte de fokus på rygning i pau-
serne.  
 
Rygning blev af de to kollegaer vurderet til på den positive side at handle om socialt samvær og brobygger 
til venskaber, og på den negative side at være skidt for drengenes sundhed. Alternativet til rygning skulle 
derfor være en sundere og mere aktiv pauseaktivitet, der også fortsat kunne styrke de sociale interaktioner. 
Forslagene til aktiviteter var at bruge en basketballbane, panna bane, fitnesscenter, bordfodboldborde, 
bordtennis, backgammon udlån i kantinen, musikøvelokale hvor egne instrumenter skulle kunne medbrin-
ges m.m. 
 
Der var mange indledende manøvre, før aktiviteten kunne gå i gang. Der skulle tages kontakt til ledelsen og 
sekretariatschef på Roskilde Handelsskole. Ligeledes skulle elevrådet, ungdomskonsulent og lærergruppen 
inddrages og tages med på råd i forhold til, hvilke aktiviteter eleverne skulle tilbydes.  
 
Det var ledelsen på Handelsskolen, der skulle afgøre, om projektet kunne afprøves set i forhold til skolens 
overordnede pædagogiske strategi og skolens økonomi. Desværre fik aktivitetsforslaget ikke opbakning fra 
ledelsen, og deltageren i DUR-projektet måtte finde på en ny aktivitet.  
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Først i marts måned 2013 blev der lavet en forsøgsordning, hvor skolens mandlige socialrådgiverpraktikant 
skulle indgå i skolens flexklasses idrætstimer, således at klassen med to lærere kunne dele holdet i drenge 
og piger, og lave mere drengerettet idræt med tons. Reelt kom ordningen med de to lærere dog kun til at 
blive afviklet få gange pga. sygdom, samt det forhold at praktikanten havde andre primære opgaver. 
 
DUR-deltageren var ansvarlig for projektet og lavede en mindre spørgeskemaundersøgelse over klassens 12 
elever. Ligeledes blev DUR-deltageren interviewet af forsker. 
 
Vurdering af spredningspotentialet: Idet aktiviteten ikke fik mulighed for at strække sig over et længere 
forløb, var det ikke muligt at foretage en egentlig vurdering af aktiviteten. Samtidigt er aktiviteten så speci-
fik pga. sin særaftale med socialrådgiverpraktikanten, at det ikke forekommer aktuelt at anbefale aktivite-
ten fremadrettet. 
 

1.2) Hedegårdenes skole: 
På Hedegårdenes Skole gik det anderledes. Her var det forud for DUR allerede besluttet, at der skulle være 
en legevagt (en lærer) i alle spisefrikvarterer. I vinterhalvåret skulle skolens idrætshal være åben, og i som-
merhalvåret (dvs. foråret 2013) skulle der være aktiviteter på idrætsanlægget. Tilbuddet gjaldt for 5.-9. 
klasser. Hvert klassetrin havde forskellige ugedage. Der blev i denne ordning tilbudt traditionelle idrætsgre-
ne og lege.  
 
DUR-deltageren ville gerne udvide tilbuddet ved at skubbe til de traditionelle idrætsaktiviteter, så flere af 
eleverne kunne benytte chancen for aktivitet i spisefrikvarteret. På den måde kunne tilbuddet rette sig mod 
et bredere elevgrundlag. DUR-deltageren lavede et idéudkast til gårdvagten, der skulle inspirere eleverne til 
mere aktivitet. Disse aktiviteter skulle motivere til leg, bevægelse og socialt samvær, samt give gode aktive 
vaner og heraf følgende ro til fordybelse. Specifikt for Hedegårdenes skole skulle aktivitetstilbuddene også 
forhindre indkøb af usunde fødevarer og ”leg” på Ro’s torv, der ligger lige over for skolen. 
 
Det blev en udfordring for den foreslåede DUR-aktivitet, at skoleledelsen i første omgang ikke ville tilføre 
penge til at udbygge den etablerede ordning. Det var beskeden, at skolen skulle tage udgangspunkt i det, 
som de allerede gjorde. Således var det fx ikke muligt at indkøbe flere legeredskaber til en legekasse, der 
måtte bruges særligt i spisefrikvarteret. 
  
Efterfølgende, dvs. efter lockouten, kunne idéen med optegninger i skolegården godt lade sig gøre. Der blev 
fundet penge til indkøb af asfaltmaling, og formentlig også penge til en kasse med legeredskaber. Men da 
var gennemførelsesfasen næsten helt ved vejs ende.  
 
Vurdering af spredningspotentialet: Erfaringen med dette projekt viser, at det er vigtigt nye idéer og øn-
sker EFTER skolestart har sine begrænsninger, fordi skolen allerede har lagt budget og timerne er fordelt. 
Derfor kan det være svært at få grønt lys til nye, gode idéer, der er opstået i DUR-regi. Dog har der ved 
rundspørge været stor opbakning fra elevernes side til at gennemføre udbygningen af den eksisterende 
aktivitet. Aktiviteten vurderedes derfor egnet til at blive videreført som projektidé til andre skoler, fordi 
mulighederne for et aktivt frikvarter vurderedes til at have en væsentlig betydning for eleverne læring og 
generelle trivsel.  
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2. Tvungen morgenmadsordning  

Roskilde Produktionsskole 
 
A. Aktiviteten skulle imødekomme, at en meget stor del af eleverne mødte i skole på tom mave. Det 

betød uoplagte, trætte og meget umotiverede elever, der ikke var læringsparate. 

B. Målet med aktiviteten var i en forsøgsperiode på tre måneder (1/10-31/12-2012) at indføre tvun-

gen betaling for morgenmad (trækkes fra skoleydelse). Målet var at motivere så mange som muligt 

til at indtage morgenmad på skolen, såfremt de ikke allerede havde spist hjemmefra, og øge deres 

læringsmæssige engagement i undervisningen. Som sidegevinst var der forhåbninger om, at indsat-

sen måske kunne medvirke til øget socialisering og samvær med de øvrige elever. 

Aktiviteten blev gennemført som planlagt. Morgenmadsordningen blev obligatorisk for skolens elever, der 
automatisk blev trukket i deres skoleydelse. Aktiviteten var en succes, og DUR-deltageren oplevede, at ele-
verne blev mere klare og læringsparate.  
 
Vurdering af spredningspotentialet: 
Aktiviteten skabte en betydelig forandring for drengene på Produktionsskolen. Aktiviteten skulle være mu-
lig at overføre, men med det forbehold, at morgenmadsordningen kun kan gøres obligatorisk i de tilfælde, 
hvor eleverne får en månedlig ydelse, så det er muligt at trække de fem kroner pr. dag. For andre skoler 
med godkendte kantinefaciliteter, og hvor eleverne ikke får ydelse via skolen, kan det overvejes at lave et 
tilbud på morgenmad med fx nedsatte priser.  
 

3. Fysisk aktivitet i undervisningen  

Roskilde Katedralskole og Klostermarksskolen 
 
A. Aktiviteten skulle imødekomme drengenes efterlysning af mere fysisk aktivitet i timerne, og derfor 

tilbyde små afbræk i undervisningen, der ifølge forskning højner indlæringen.  

 

B. Målet med aktiviteten var større effektivitet; fokus på drenges behov for at bevæge sig samt at 

højne motivationen for læring.  

3.1) Roskilde Katedralskole (RKS) 
To lærere på RKS skulle lave enten en ren fysisk øvelse eller en øvelse, hvor bevægelse indgår som et ele-
ment i undervisningen. Lærerne fik udleveret et inspirationskatalog, som de kunne tage udgangspunkt i. 
Lærerne skulle styre aktiviteterne og regulere dem efter elevernes tilbagemeldinger. Projektaktiviteten 
kørte i perioden december 2012 til maj 2013. Kun én af de deltagende lærere, HS (Hans Jørgen), meldte 
tilbage med evalueringer. HS kørte i alle sine timer med 2.D. i samfundsfag en række stående øvelser i ca. 5 
min. ad gangen. Endvidere forsøgte han sig på nogle af sine andre hold, når koncentrationen var i bund.  
 
HS lavede en spørgeskemaundersøgelse i klassen og justerede sine aktiviteter i forhold til svarene. Ligele-
des foretog projektets forsker et interview med 4 drenge fra klassen. Den DUR-ansvarlige observerede i en 
enkelt time.  
 
Eleverne svarede i spørgeskemaet, at de var meget positive over for selve ideen. Igennem interviewet med 
de 4 drenge er det indtrykket, at koncentrationen bliver bedre efter aktiviteterne, fordi drengene fortsæt-
ter timen med et smil på læben, og det giver noget ekstra overskud. De ser det, at en lærer har lyst til at 
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lave disse fysiske aktiviteter, som en service for dem. De er især glade for aktiviteterne i timerne, der ligger 
i de sene moduler (5. og 6. modul).  
 
Udfordringen med fysisk aktivitet var helt klart, ifølge DUR-deltagerens observationer, at der kan gå ret lang 
tid med at vende tilbage til det faglige. De interviewede drenge mente dog, at det var godt givet ud, da 
koncentrationen blev bedre i den tid, der fulgte efter øvelserne.   
 
Vurdering af spredningspotentialet:  
Med kun én lærer/klasses erfaringer, kunne der have været godt med et lidt bredere sammenlignings-
grundlag. Det generelle indtryk er dog klart, at eleverne synes, det er rart med et break i undervisningen. 
Spredningspotentialet forekommer stort. Aktiviteten kræver (også ifølge drengene), at læreren er autori-
tær/kan skære igennem, så han/hun kan få eleverne tilbage til undervisningen. Det er dog en forudsætning, 
at lærerne føler sig trygge ved at lave øvelserne i deres timer. Som afprøvet i forløbet er der mulighed for at 
lade eleverne selv stå for øvelsen, også for at øge variationen og imødekomme elevernes egen forslag til 
øvelser.  
  

3.2) Klostermarksskolen 
På Klostermarksskolen tog projektet sin egen form. Aktiviteten gik ud på, at eleverne i 8. klasse fik udskiftet 
deres normale stole med pilatesbolde. Dette betød, at eleverne hele tiden arbejdede og brugte kroppen 
aktivt, når de sad på bolden. Overvejelsen var, at alene det at holde balancen kræver hele tiden fysiske 
justeringer. Derudover havde eleverne mulighed for at rulle rundt på mave og ryg, samt hopper på bolden i 
løbet af undervisningen. I sammenhæng med dette gennemførte læreren fællesøvelser med fokus på ba-
lance og styrke undervejs i undervisningen. Disse øvelser blev dog i mindre grad sat i system primært pga. 
af lockout. 
 
Aktiviteten kørte fra uge 7 i 2013. Desværre kørte aktiviteten for sig selv uden den store kontakt til de øvri-
ge deltagere i projektgruppen eller nogen videre aktiv deltagelse i workshopforløbene. Formålet var at se, 
hvilken betydning det vil have på 8. årgangs drenges evne til at koncentrere sig i skoledagen 
/undervisningen, såfremt lærerne arbejdede målrettet i en periode med fokus på, at eleverne sidder på 
bolde i stedet for stole. Lærerne ønskede at skabe fokus på glæden ved at gå i skole, samt skabe bedre 
rammer for koncentration og indlæring. Inspireret af Keld Fredens har vi taget udgangspunkt i nedenståen-
de: 

 Der er sammenhæng mellem bevægelse og læring 

 Krop og tænkning hører sammen 

 Holistisk – fænomenologisk syn på mennesket 

 Følelserne hænger sammen med sanserne 

 Hoved og krop skal kobles sammen i folkeskolens undervisning 

Eleverne måtte selv bestemme, hvordan de sad på boldene. Det var altså tilladt for eleven at bevæge sig, 
rulle, hoppe mv. på bolden. Målet var at øge elevernes koncentration i undervisningen generelt, styrke 
deres sundhedsmæssige tilstand, samt øge deres bevidsthed omkring deres fysiske og psykiske sundhed, og 
derigennem skabe en sundhedsfremmende handlekompetence hos eleverne. 
 
Der har været lagt op til, at der løbende skulle foretages evaluering af projektet og ikke mindst af elevernes 
oplevelse og erfaringer. Disse evalueringer blev dog ikke udarbejdet af den ansvarlige DUR-deltager. Denne 
vurderede dog, at drengene var glade for den fysiske aktivitet og øgede bevægelsesmulighed, som boldene 
giver. Enkelte lærere har udtrykt, at de skulle vende sig til boldene, fordi det i en periode giver lidt mere uro 
i timerne end normalt. Det gik dog i sig selv igen efter ca. 14 dage.   
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Den DUR-deltagende lærer gjorde opmærksom på, at eleverne de første 3-4 uger synes, at der var meget 
spændende at kaste med boldene især i frikvarterene. Det fandt efterfølgende et naturligt leje. Derudover 
er pilatesbolde følsomme overfor tegnestifter på gulvene og elevhærværk. Det anbefales derfor, at skolen 
har et stort lager af bolde, så der kan udskiftes løbende efter behov. Desuden taber boldene luft i løbet af 
en uge. Der kan i den forbindelse træffes en aftale med pedellerne om en ugentlig luftopfyldningsdag. Slut-
teligt er det vigtigt at orientere elever, forældre og teamkolleger om formålet med boldene og evaluere 
løbende. 
 
Vurdering af spredningspotentialet: 
Spredningspotentialet blev vurderet til at være stort, idet aktiviteten meget let kan implementeres på an-
dre skoler som en permanent ordning. En bold koster ca. 80 kr., så der er tilmed mulighed for at punktere 
nogle stykker inden for samme budget, som en stol koster.  
 

4. Aktiv eftermiddag  

Tjørnegårdsskolen 
 
A. Aktiviteten skulle imødekomme, at for mange af skolens elever var inaktive i fritiden. En inaktivi-

tet, der smitter af på deres fysiske form og ”sundhedsvaner”. Skolen ville gerne give eleverne et til-

bud om eftermiddagsaktiviteter 1-2 gange om ugen. Aktiviteterne kunne være af fysisk karakter 

(ex. løb, boldspil mm.) eller mere rekreativ (ex. madlavning, billedkunst). 

B. Målet med aktiviteten var at give flere drenge en aktiv fritid, og at de vænnede sig til en hverdag, 

hvor fritidsaktiviteter på skolens arena er helt naturligt. 

Aktiviteten var i første omgang sat til først at begynde i uge 9 2013 pga. ombygning af skolens hal. Men 
aktiviteten kom aldrig i gang, da det ikke var muligt at finde ressourcer i form af lærertimer til at forberede 
og afvikle aktiviteterne om eftermiddagen. Derfor blev en ny idé søsat relativt sent i processen, nemlig at 
koble skolen på en af Roskilde Kommunes eksisterende fritidstilbud, Roskilde2go. Den nye aktivitet gik kon-
kret ud på, at eleverne via et deltagerpas kunne få adgang til en lang række sports- og kulturtilbud i Roskil-
de Kommune. Der var fokus på de elever, der slet ikke eller i ringe grad havde en aktiv fritid. 
 
Denne aktivitet blev dog heller ikke en realitet. Flere af de involverede elever kom fra belastede sociale 
baggrunde og havde derfor begrænsede økonomiske midler. Passet koster 300 kr. og ved første præsenta-
tion for eleverne, var det tydeligt, at beløbet afholdte en del fra deltagelse. De deltagende DUR-lærere un-
dersøgte mulighederne for at skaffe midler til at dække elevernes udgifter helt eller delvist via skolens bud-
get. Denne bevilling trak ud og forsinkede processen med at starte aktiviteten op. Da godkendelsen endelig 
gik igennem, trådte lockouten i kraft, hvilket forårsagede, at aktiviteten aldrig kom i gang. 
 
Vurdering af spredningspotentialet: 
Aktiviteten er således ikke mulig at vurdere. Dog anbefales det, at skolerne fremadrettet forsøger at bruge 
de tilbud, der er i kommunerne og integrere dem på skolerne i det omfang, som det er muligt. Det kræver 
dog, at financieringen skal på plads i en rum tid, inden aktiviteterne indledes.  
 

5. Aktiv eftermiddag – ”scoreeftermiddag” 

Roskilde Katedralskole 
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A. Aktiviteten skulle imødekomme og skabe rammer for at være på skolen efter undervisning. Både 

for de elever, der gerne ville lave fysisk aktivitet, og for de elever, der havde brug lektiehjælp. Evt. 

andre former for frivillige aktiviteter. Der var et behov for flere lektiecafétilbud, således at der var 

3-dages lektiecafé + 1-dags opgavefængsel. Der skulle også være mulighed for at købe mere sund 

mad. 

B. Målet med aktiviteten var, at flere drenge oplevede at kunne lykkes ved at have lavet opga-

ver/lektier. Det var også et mål at styrke sammenholdet på tværs af årgangene og imødekomme 

drengenes efterspørgsel på mere fysisk aktivitet. Det ideelle set-up var en halv times idræt først og 

dernæst lektiecafé. 

Aktiviteten i sin oprindelige form kom aldrig i gang, da det krævede for mange ressourcer. I stedet kom en 
ny aktivitet i gang, der fik titlen: ”Social og faglig interaktion i en køns- og socialt opdelt klasse”. Aktiviteten 
tog udgangspunkt i en klassen, der allerede i sidste skoleår havde store trivselsudfordringer. I starten af 
skoleåret 12/13 kulminerede det med anklager om mobning mv.  
 
Aktiviteten begyndte i uge 7 2013 og bestod i, at underviseren i natur-/geografitimerne (og evt. dansk) fo-
kuserede på at bryde de mønstre, klassens elever har i forhold til: Kønsopdeling, gruppeopdeling og elever, 
der gemmer sig bag pc-skærmen. Undervisningen blev derfor tilrettelagt med 1-2 aktiviteter, der krævede 
opbrud i forhold til at bryde op med valgte siddepladser samt bestod af vekslende aktiviteter, således at 
eleverne også kommer til at arbejde med små gruppearbejdsopgaver på kryds og tværs af etablerede ven-
skabsdannelser i klassen. Aktiviteten havde et dobbelt sundhedsaspekt, der rettede sig mod både bevægel-
se i undervisning, men også imod at højne den sociale trivsel. Aktiviteten indgik i timerne, og bestod kon-
kret i, at eleverne fysisk skulle flytte sig og bevæge sig. 
 
Drengene tog fint imod aktiviteten på samme måde som resten af klassen. I den kvalitative evaluering med 
klassen sagde eleverne, at de havde været glade for undervisningens nye form. De havde selv bemærket 
det høje aktivitetsniveau hos dem selv og kammeraterne. Eleverne syntes, at der var nogle rigtig gode akti-
viteter, at de lærte noget, og at det var fint at være sammen med andre end de normalt er sammen med. 
Der var dog uenighed om, om det havde haft indvirkning på klassens sociale klima udenfor klasseværelset 
og i naturgeografitimerne. 
 
Vurdering af spredningspotentialet: 
Aktiviteten blev vurderet til at have et spredningspotentiale til trods for, at den tog udgangspunkt i en klas-
ses konkrete udfordringer, og til trods for at projektet kørte i kort tid. Aktiviteten kræver, at de pågældende 
undervisere tænker kreativt og integrerer aktiviteten i de didaktiske overvejelser.  
 

6. Sundhedsbegrebet  

Roskilde Tekniske Skole 
 
A. Aktiviteten skulle imødekomme en gruppe elever, der har meget svært ved deres liv og uddannel-

se. Flere har også misbrug, som gjorde det svært for dem at leve sundt. De havde generelt svært 

ved at leve. Der blev samlet en gruppe til et forløb med det formål, at få eleverne til at tage ansvar 

for deres liv og fremtid.  

B. Målet med aktiviteten var at sætte fokus på drengene selv samt de almindelige og personlige 

kompetencer i en sammenhæng, hvor der blev taget udgangspunkt i en historie, som der i en aner-

kendende tilgang blev fundet frem til i fællesskab samt individuelt. Målet var at arbejde med både 
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de kropslige, men også de bredere mere trivselsorienterede sundhedsforståelser ved at arbejde 

med følgende spørgsmål sammen med drengene: Hvad skal der til for, at jeg selv og mine omgivel-

ser tager mig alvorligt? Hvad betyder kost for mig? Hvad betyder god form/styrke for mig? Hvad 

betyder personlig fremtoning for mig? Hvad betyder ordentlig søvn for mig? Hvad betyder misbrug 

for mig? 

 
Aktiviteten kørte som planlagt, dog med justeringer undervejs. Der blev skabt kontakt til Kommunens Un-
geteam i forhold til disse unges misbrug. Ungeteamet kunne hjælpe de unge gennem deres viden og meto-
der. Drengenes gode udvikling og gode resultater blev synliggjort på en tavle. 
 
Der var nogle udfordringer undervejs. For det første krævede det tid at få et samarbejde op at stå mellem 
primærlæreren og DUR. Dernæst tog det tid at få lavet en aftale med ”Ungeteamet” Misbrugsfolket, men 
det kom i stand i december. Sidst men ikke mindst gik drengegruppen fra at være 7 til at være 4, da de sid-
ste 3 blev så meget væk, at de måtte meldes ud. Der var et godt samarbejde. Ungeteamet sørgede for efter 
hver gang at sende en kort mail med referat af dagen. Kontaktlæreren havde opfølgende samtaler og brug-
te de fremkommende resultater i deres daglige virke. Den DUR-deltagende ansvarlig havde nogle gode 
samtaler med eleverne og lærerne, der alle syntes meget gladere under forløbet. Det opstod på en eller 
anden måde en fællesskabsfølelse. De drenge, der havde deltaget, var blevet gladere og havde fået en styr-
ket vilje. 
 
Vurdering af spredningspotentialet: 
Det vurderedes, at spredningspotentialet var stort, da emnet omkring misbrug og problemer med sund 
livsførelse er aktuelt. Det er vigtigt at forholde konsekvenserne ved for stort brug af stoffer med det at tage 
en uddannelse. Der er også spredningspotentiale til Produktionsskolen/Base 4000, der ligeledes ønsker at 
have større fokus på forebyggelse af misbrugsproblemer samt i udskolingen på folkeskolerne. 
 

7. Priser på sund mad NED – priser på usund mad OP  

Roskilde Katedralskole 
 
A. Aktiviteten skulle imødekomme, at eleverne klagede over for dyr mad i kantinen. Hvis man satte 

prisen ned på den sunde, lavglykæmiske mad, vil disse elever måske vælge det sunde alternativ.  

B. Målet med aktiviteten var, at drengene fik mere energi pga. sundere mad, samt at de indså betyd-

ningen af sund og regelmæssig kost. 

Aktiviteten med prisregulering kørte som planlagt i perioden december 2012 til maj 2013. Kantinen på Ros-
kilde Katedralskole bestræbte sig på at tilbyde flere sunde snacks i form af skolerugbrød, gulerødder, agur-
kestave osv. Helt konkret blev priserne sat ned på gulerødder (3 kr. til 1 kr.), frugt (5 kr. til 2 kr.) og rug-
brødssnack (5 kr. til 3 kr.). Dette blev meldt ud på skolens facebookside, på skolens monitorer, i Elevnyt 
samt på skolens hjemmeside.  
 
Der blev lavet en spørgeskemaundersøgelse om kantinens mad og elevernes sunde madvaner. Der var 362 
besvarelser (259 piger og 103 drenge). Salget af alle de nedsatte varer steg markant. På daglig basis steg 
salget af rugbrødssnackene fra 10 stk. til 30 stk., morgenmad er steget fra 5 til 20 stk. og der sælges ca. 4 
gange så meget frugt som tidligere. Hvor mange af disse indkøb drengene står for, vides desværre ikke. 
 
Vurdering af spredningspotentialet: 
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Spredningspotentialet vurderedes til at være stort. Der er nogle praktiske og økonomiske udfordringer, idet 
kantinepersonalet skal have overskud til den omstrukturering, som det kræver at lave om på udbuddet. Der 
kunne med fordel ske en opkvalificering af kantinepersonalet for at imødekomme ændringerne. Og der er 
behov for reklamering af de nye tiltag, så eleverne ved, at ændringerne er sket.  

Evaluering af gennemførelsesfasen 
Gennemførelsesfasens aktiviteter blev tilrettelagt på en sådan måde, at det var muligt at samle op på dem i 
en konkret form. Det var underviserne, der skulle melde tilbage med deres vurdering af aktiviteternes ud-
fald i praksis. Nedenstående spørgsmål blev udarbejdet af forskeren som en hjælp til at evaluere aktivite-
ternes forløb i gennemførelsesfasen. Underviserne kunne selv tilføje flere svar. Evalueringsskemaerne blev 
indsamlet i slutningen af maj/begyndelsen af juni måned 2013 med udgangspunkt i nedenstående spørgs-
mål:  
 

 

 Hvad var formålet med aktiviteten? (mål) 

 Hvad bestod aktiviteten af? (indhold) 

 Hvordan blev aktiviteten afviklet? (metode) 

 Hvordan tog drengene imod aktiviteten? (målgruppen) 

 Hvad har virket ved aktiviteten? 

 Hvilke positive og/eller negative udfald af aktiviteten? 

 Hvilke muligheder var til stede og muliggjorde at aktiviteten lykkedes? 

 Hvilke eventuelle dilemmaer/forhindringer stod i vejen for aktiviteten? 

 Hvordan vurderer du muligheden for at fortsætte aktiviteten? 

 Hvilke evt. justeringer til aktiviteten vil du anbefale? 

 Beskriv den samlede vurdering af aktiviteten. 

 

Endvidere foretog forskeren observationer af udvalgte aktiviteter, samt interviews med udvalgte drenge 
og/eller unge. De empiriske indsamlinger blev dog praktisk udfordret af lockout-fasen, samt af at størstede-
len af projekterne ikke gav mening at observere i praksis, fordi det egentlig udfald ikke lod sig observere (fx 
kantineprojekt og forløb omkring sundhedsbegrebet).  
 
De løbende evalueringer af gennemførelsesfasens aktiviteter var dog betinget af, om de deltagende lærere 
var til stede på de enkelte workshops, hvilket var svingende. Hver workshop begyndte med en statusopgø-
relse, hvor hver deltager gav tilbagemeldinger på deres aktivitet, samt ”her og nu-problemstillinger”. Der 
blev løbende drøftet behov og justeringer i forhold til det videre arbejde med aktiviteten. Projektledere og 
forskere vurderede i januar måned 2013, bl.a. pga. den svingende deltagelse, at deltagerne skulle udfylde 
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et skriftligt processkema over aktiviteterne én gang om måneden, således at der var indblik i aktiviteternes 
udvikling i samtlige af deltagernes aktiviteter uanset fremmøde. Denne form for løbende procesevaluering 
blev delvist praktiseret af deltagerne. Afgørende var det at få endeligt vurderet, hvilke aktiviteter, der kun-
ne fortsætte i spredningsfasen. Samtlige af de aktiviteter, der blev vurderet egne til fortsættelse af både 
lærere og forsker, fik også godkendelse af styregruppe. Således var der lagt op til en kontinuitet af disse 
aktiviteter i spredningsfasen. 

Spredningsfasen (12. august 2013 – 28. februar 2014) 
I spredningsfasen skulle resultaterne fra gennemførelsesfasen spredes og udvikles sammen med uddannel-
sesaktører på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Spredningsfasen begyndte ligesom gennemførelses-
fasen med en kort designfase. Denne blev pga. skolernes lockout rykket fra før skolernes sommerferie til 
efter skolernes sommerferie. Her skulle de deltagende uddannelsesinstitutioner designe aktiviteter, der tog 
udgangspunkt i de aktiviteter, der var blevet vurderet egnet i gennemførelsesfasen, eller designe helt nye 
aktiviteter. Der var også i spredningsfasen lagt op til samarbejdsdrevne innovationsmetoder på tværs af 
fagtemaer, uddannelsesniveauer, faggrupper, udviklingsenheder og enkeltinstitutioner.  
 
Spredningsfasen var kendetegnet ved en strukturudvidelse i de forskellige DUR-delprojekter. Nye og der-
med flere uddannelsesinstitutioner kom således med i delprojektet Sunde Livsstilsvaner, andre udgik. Det 
betød, at flere af de deltagende lærere var med for første gang. Ligeledes var spredningsfasen kendetegnet 
ved, at der lokalt blev udpeget koordinatorer, der var tovholdere på en eller flere aktiviteter på uddannel-
sesinstitutionerne. Disse lokale koordinatorer deltog i workshopforløbene, men ikke kun med én aktivitet 
som før, men med overblik over flere aktiviteter på deres uddannelsesinstitution, der arbejdede med sund-
hed, livsstil og trivsel.   
 
Spredningsfasen var pga. mange nye deltagere præget af at skulle begynde forfra med at forklare DUR-
programmets formål, intention og virke. Ikke kun for nogle af de nyvalgte projektledere på de enkelte ud-
dannelsesinstitutioner, men i lige så høj grad for alle de mange nye lærere, der under de lokale koordinato-
rer skulle sættes ind i DUR, og mere specifikt Sunde Livsstilsvaner, og i overensstemmelse med de grund-
læggende præmisser skulle designe aktiviteter. De deltagende uddannelsesinstitutioner og deres valgte 
aktiviteter så således ud: 
 

1) Opvarmning før fysisk arbejde (Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde)  

2) Morgenmad i klassen (Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde)  

3) Tilbud rugbrød med pålæg til frokost i klassen (Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde) 

4) Idræt på skemaet (Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde) 

5) Sunde input til kantinen (Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde) 

6) Måling af kondition inden og 3 mdr. efter tiltag er igangsat (Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde) 

7) Pilatesbolde i undervisningen (Roskilde Produktionsskole – BASE 4000) 

8) Fysisk aktivitet i frikvarterne (Hedegårdenes Skole) 

9) Pilatesbolde: Fysisk aktivitet i undervisningen (Hedegårdenes Skole)  

10) Pilatesbolde: Fysisk aktivitet/breaks i undervisningen (Klostermarkskole) 

11) Samarbejde med kantinen – reklame for sunde madvarer/vaner (Roskilde Handelsskole)  

12) Små orienteringsløb til fysisk aktivitet i og variation af undervisningen (Roskilde Handelsskole) 

13) Fysisk aktivitet i starten af hver lektion (Roskilde Handelsskole) 

14) Morgenmad og fysisk træning (Roskilde Gymnasium) 

15) Kantinen: Priser på sund mad ned, usund mad ned (Roskilde Katedralskole) 
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16) Fysisk aktivitet i undervisningen (Roskilde Katedralskole) 

 

Tidsplan for spredningsfasen 
Kendetegnende for spredningsfasen var, at der ikke var afsat midler til at forskeren kunne samle empiriske 
erfaringer, som i gennemførelsesfasen. Dette betød en implementering af en strammere skriftlig tilbage-
meldingskultur i form af logbøger. Disse skulle de deltagende koordinatorer sørge for blev udfyldt af de 
deltagende lærere på uddannelsesinstitutionerne. Det er derfor udelukkende på baggrund af logbøgerne, 
at der er foretaget vurderinger af aktiviteterne. Derfor var det også det centrale fokus i workshopforløbene 
i spredningsfasen, og betegnelsen ”workshop” ændrede derfor navn til ”statusmøde” med dette henblik. 
 
1: Igangsættelse af aktiviteter på uddannelsesstederne (d. 21. oktober 2013) 
2: Statusmøder vedr. aktiviteterne på uddannelsesinstitutionerne: 

 Første statusmøde – ultimo august 2013: Konkretisering af designskabelon af aktiviteter på ud-

dannelsesinstitutionerne.  

 Andet statusmøde – primo oktober 2013: ”Reflekterende teams” sparring på tværs med udgangs-

punkt i 3 aktiviteter. Formål: At reflektere over aktiviteternes gevinst for læringsmiljøet med særligt 

henblik på drengene. 

 Tredje statusmøde – primo november 2013: Dokumentationsformer og introduktion til logbog. 

 Fjerde statusmøde – midt december 2013: Logbogsbeskrivelser samt diskussion af dilemmaer, 

problematikker, gode oplevelser og erfaringer. 

 Femte statusmøde – ultimo januar 2014: Opsamling på aktiviteterne, logbøger og dokumentation. 

 Sjette statusmøde – primo marts 2014: Endelig status og opsamling på forløb. 

5: Aflevering af logbøger og evalueringsskema: Underviserne (d. 21. februar 2014) 
6: Aflevering af slutevaluering over gennemførelsesfasen aktiviteter: Forsker (d. 31. marts 2014) 
 

Aktiviteter i spredningsfasen 

Roskilde Tekniske Skole – Afd. Vilvorde  
Aktiviteterne rettede sig alle mod tre klasser, således at der var tale om en form for helhedsindsats i form 
af nedenstående:  
 
1) Opvarmning før fysisk arbejde i værksteder 
Målet var, at gøre eleverne bevidste om at passe på deres krop, da den skal holde i det fysisk krævende 
arbejde, som de var på vej til at uddanne sig til. Skolen ville opnå, at eleverne får lyst og mod på at gøre 
mere for deres fysiske velbefindende selv i deres fritid.  
  
2) Morgenmad i klassen  
Målet var at servere morgenmad i klassen for at få alle til at spise en sund og mættende morgenmad 
hjemmefra eller i form af en portion havregryn i skolen inden undervisning. Skolen havde på daværende 
tidspunkt en morgenmadsordning i deres kantine, men oplevede, at mange elever alligevel mødte i skole 
uden at have spist morgenmad. Ved at tage morgenmaden med ud i klassen, når undervisningen startede, 
fik skolen forhåbentligt flere elever til at gøre brug af ordningen. 
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3) Tilbud rugbrød med pålæg til frokost i klassen  
Målet var at servere et stykke rugbrød med pålæg til frokost for at få alle elever til at spise noget sundt og 
mættende til frokost, så de ville være klar til at modtage undervisning om eftermiddagen. 
 
4) Idræt på skemaet   
Målet var at give D7 idræt på skemaet. Målet hermed var, at eleverne fik bedre kondition og øget selv-
værd. I undervisningen taltes også om kost, motivation og sunde livsstilsvaner. 
 
5) Sunde input til kantinen   
Målet var, at skolens kantine arbejdede med input fra skolens Elevråd og medarbejdere omkring tiltag, der 
kunne gøre den endnu sundere. Et af tiltagene var at sætte de usunde madvarer væk fra disken, og få sun-
dere alternativer frem. Målet hermed var, at få eleverne til at vælge de sunde alternativer frem for at købe 
de usunde madvarer. 
 
6) Måling af kondition inden og 3 mdr. efter tiltag er igangsat 
Målet var at måle kondition inden og 3 måneder efter tiltagene var igangsat, at eleverne fik øjnene op for 
deres kondition og kunne se og mærke en forskel fra første måling. Måles vha. Cooper-test. 
 
Resultat af alle overstående indsatser: Ordningen med gratis morgenmad og frokost var en succes på rig-
tigt mange måder. Det gav flere koncentrerede elever og elever, som også selv kunne se værdien i at spise 
sundt, og mærkede det på egen krop.  
 
Idræt i skolen viste det sig også at være en succes. Eleverne fik mere overskud og energi til at kunne klare 
både den teoretiske undervisning, men også det fysisk hårde arbejde, som det er at muge ud efter dyrene. 
Eleverne udtrykte også, at det har styrket deres selvværd at dyrke idræt og spise sundt – de giver ikke så let 
op mere overfor udfordringer, og de tror mere på dem selv. Opvarmning før fysisk aktivitet har været en 
succes i skovklassen. Her efterspurgte eleverne det selv, hvis læreren glemte at gøre det med klassen en 
morgen.  
 
Samlet set har både idræt og tilbuddet om gratis morgenmad og frokost, givet elever, der er mere koncen-
trerede i undervisningen, som har mere overskud og energi i hverdagen og som også har fået bedre selv-
værd. Alt sammen noget som kan være med til at fastholde dem i deres uddannelse, da de ikke giver op lige 
så let, og ikke mister troen på dem selv og deres faglige kunnen i samme grad som elever, der ikke har fået 
dette tilbud. 
 
For at aktiviteten kunne lykkes, kræver det en positivt stemt kantine og nogle praktiske foranstaltninger, 
der gør det nemt for lærere, elever og kantinepersonale at få tingene til at glide, så det forstyrrer undervis-
ning og kantinepersonale mindst muligt. Fx viste det sig, at det er en god idé, hvis det er de samme faste 
elever, der henter og bringer maden til og fra kantine, da lærerne ikke har tid/lyst til at bruge tid på at hen-
te og bringe til og fra kantinen i deres pausetid. Og med faste elever, kan kantinepersonalet holde styr på 
hvilke klasser, der har få deres mad og hvilke, der ikke har. 
 
Idrætsundervisningen blev klaret trods manglende halfaciliteter. Skolen har en ridehal, der kan bruges til 
cirkeltræning mv., og der var en mulighed for at køre eleverne til en anden afdeling på Ledreborg Allé, hvor 
der er en lille idrætssal. Men ellers blev idræt afviklet udenfor i alt slags vejr.  
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Roskilde Produktionsskole – BASE 4000 
Aktiviteterne på Roskilde Produktionsskole var inspireret af Klostermarksskolens forsøg i gennemførelsesfa-
sen med pilatesbolde i stedet for stole i undervisningslokalet.  
 
1) Pilatesbolde i undervisningen (5. december 2013 – 14. februar 2014) 
Målet var at lade eleverne sidde på pilatesbolde for derved at opnå en forbedring af elevernes styrke og 
grovmotorik i ryg, mave og bevægeapparatet generelt, samt ikke mindst på at øge deres koncentrationsev-
ne og dermed deres engagement og handlekompetencer.  
 
Resultat: Eleverne tog generelt godt imod aktiviteten og brugte uden de store indsigelser boldene halvde-
len af dagene i en længere periode. Mange af eleverne benyttede også frivilligt boldene. Overordnet gav 
boldene en bedre koncentration, bedre læringsparathed (primært grundet langt bedre nærvær, når man 
ikke kan ”falde i staver” på en almindelig stol), samt bedre fysik efter indkøringsperioden – ikke mindst i 
kraft af, at eleverne på eget initiativ har stået og gået mere for at afbøde fx træthed i ryggen. Det var også 
erfaringen, at en del elever gav udtryk for ondt i ryggen og andet ubehag ved at sidde på boldene. 
 
På baggrund af den forløbne periode kan det ikke afgøres, om eleverne generelt bliver mere indlæringspa-
rate og koncentrerede. Men lærerne var ikke i tvivl om, at boldene havde en effekt hos både de urolige og 
alt for rolige elever. De rolige elever blev med boldene tvunget ud af deres normale handlingsmønstre, 
hvilket lærerne synes var meget positivt at iagttage. Den overordnede konklusion er, at skolen ønsker at 
fortsætte brugen af boldene, men på frivillig basis, da skolens dagligdag har en form, hvor eleverne er der 7 
timer dagligt. Derfor vurderes boldene ikke er egnet til fuldstændig at erstatte elevernes stole 
 
Drengenes stemmer: 
”Det har været godt for mig! Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig! Så er den også god for en som mig 
der ikke kan sidde stille! Jeg får heller ikke ondt nogen steder mere! Og den er også sjov at falde ned fra! 
xD” 
 
”Det er god træning for ryggen, men jeg faldt tilbage til at bruge stolen. Jeg foretrækker dog bolden, så jeg 
vil finde en ny bold, som jeg kan sidde på. Jeg er mere vågen og bedre til at arbejde, når jeg sidder på den. 
Det kan varmt anbefales til andre.” 
 
”Jeg får f…….. ondt i ryggen af den, så det gør jeg ikke frivilligt.” 
 
”Den er sk…god for min ADHD. Jeg bliver meget mere rolig.” 
 

Hedegårdenes Skole 
1) Fysisk aktivitet i frikvarteret (fortsættelse af gennemførelsesfasens aktivitet): ”Åben hal” med tilsyn i 
spisefrikvarteret fra uge 43 til uge 15. Der blev tildelt ekstra lærerressourcer, og lærerne har denne aktivitet 
på deres opgaveoversigt fra skoleårets start. 
 
Målet var at fortsætte succesen fra tidligere skoleår og fortsat have fokus på at give eleverne (drenge og 
piger) mulighed for flere aktiviteter i frikvartererne i vinterhalvåret udover skolegården. Aktiviteterne skulle 
give mulighed for at få brugt en masse energi sammen med klassekammerater og andre jævnaldrene skole-
kammerater, samt giver gode muligheder for at danne positive, sociale relationer. Målet var, at de fysiske 
aktiviteter i frikvarteret skulle have en positiv effekt på elevernes engagement og koncentration i undervis-
ningen. De fysiske aktiviteter skulle tilgodese mange elevers og specielt drengenes behov for et højt aktivi-
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tetsniveau. Derudover skulle ”Åben hal” forhindre, at elever fra 7. - 9. klasse går på Ro`s Torv i frikvarterer-
ne, hvor en stor del af eleverne køber usunde fødevarer.  
 
Resultat: Aktiviteten vurderedes som en succes. Eleverne var glade for tilbuddet, og mange elever (og spe-
cielt drengene) kom og var aktive. På 8. årgang har læreren givet udtryk for, at der er en stor del af de fag-
ligt svage drenge, der kommer og får et godt og aktivt frikvarter, hvor de oplever succes.  Det er med til at 
give drengene en bedre skoledag. Skolen fortsætter med ”Åben hal”. Fysisk aktivitet i løbet af skoledagen 
er rigtig godt, og når hallen er ledig i frikvartererne, giver det god mening at lave sådan et projekt. 
 
 
2) Pilatesbolde: Fysisk aktivitet i undervisningen (inspiration fra Klostermarksskolens aktivitet) 
Målet var at udskifte stole med pilatesbolde, således at elevernes koncentration og engagement i under-
visningen øges. Derudover at elevernes sundhedsmæssige trivsel blev styrket ved at give dem mulighed for 
at bruge deres krop hensigtsmæssigt, imens de arbejder i klasseværelset. At boldene giver øget trivsel og 
indlæring for alle elever. De elever, der har et overskud af fysisk energi, skulle bruge energien ved at sidde 
på boldene, samtidig med at de var fokuserede på læring. Og de elever, der har underskud af fysisk energi, 
skulle få optimeret deres energiniveau ved at sidde på boldene, og dermed også være mere fokuserede på 
læring. Formålet var endvidere, at eleverne skulle få øget deres bevidsthed omkring deres sundhed, og at 
eleverne kunne få styrket deres mave og rygmuskler samt balance, når de sidder på boldene. Endeligt var 
målet med introduktion af pilatesbolde, at eleverne skulle få større selvtillid og øge deres kropsbevidsthed i 
samspil med andre, samt at eleverne får en skoledag med mere glæde og aktivitet. 
 
Resultat: Elever og lærere tog rigtig godt imod de ændringer, som udskiftning af stole med pilatesbolde 
medførte. Det vurderedes, at pilatesboldene gav et mere dynamisk læringsrum, der gav mulighed for me-
get mere bevægelse i undervisningen. På baggrund af et evalueringsspørgeskema fortalte eleverne, at de 
kunne mærke ændringer både fysisk og psykisk, og at de fleste føler, at deres krop får det bedre. Eleverne 
blev ikke så trætte.  Mange (især drengene) havde stor glæde af at sidde på boldene. Det var svært at vur-
dere, om eleverne blev bedre til at koncentrere sig. Nogle oplevede, at de koncentrerer sig bedre, mens 
andre ikke kunne mærke forskel. Lærerne mærkede ikke den store forskel.  
 
Skolen vil fortsætte aktiviteten på den måde, at eleverne selv kan vælge, om de vil sidde på en stol eller en 
bold. I evalueringsskemaet har 5 elever skrevet, at de gerne vil have stolen tilbage, når projektet er slut og 
21 vil meget gerne fortsætte. 
  
Her et udpluk af elevernes stemmer: 
”Jeg elsker det, fordi det er sjovt” (denne dreng har ikke tidligere været særlig glad for at gå i skole). 
 
”Min ryg virker meget stærkere.”  
 
”Man får ikke ondt i røven eller ryggen, som man gjorde, når man sad på stole”.   
 
”Jeg føler, at jeg bevæger mig ekstra godt, men nogen gange savner jeg min stol med ryglæn, og min ryg 
kan godt nogen gange savne et ryglæn”. 

Klostermarkskolen 
1) Pilatesbolde: Fysisk aktivitet/breaks i undervisningen:  
Deltagere: 6.-9. årgang samt vækstklasser. I alt: 10 klasser. Aktiviteten er en fortsættelse af samme aktivitet 
fra gennemførelsesfasen, men spredt til 3 nye testklasser. 
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Målet var at observere, hvilken betydning det havde på drenges evne til at koncentrere sig i skoleda-
gen/undervisningen, at eleverne sad på bolde i stedet for stole. Derudover var det målet at gennemføre 
fysiske breakers/aktive pauser i undervisningen for at skabe fysisk styrke.  Pilatesboldene skulle skabe fokus 
på glæden ved at gå i skole, samt skabe bedre rammer og forudsætninger for læring ved nemmere at be-
væge sig rundt i klasserummet i forbindelse med gruppearbejde. Det var målet at øge elevernes motivati-
on, så de blev mere parate og modtagelige for undervisning. Derudover skulle de fysiske øvelser i undervis-
ningen fremme læringen og gøre eleverne mere koncentrerede og opmærksomme i undervisningen. Målet 
var at øge elevernes koncentration i undervisningen generelt, styrke deres sundhedsmæssige og fysiske 
tilstand, samt øge deres bevidsthed omkring deres fysiske og mental sundhed, og derigennem skabe en 
sundhedsfremmende handlekompetence hos eleverne. Eleverne skulle helt konkret styrke deres mave og 
rygmuskler samt balance.  Eleverne skulle få en kropsbevidsthed, kropsligt nærvær og socialt nærvær i 
samspil med andre gennem fysiske øvelser. Bolde og øvelser var en måde at åbne det fysiske læringsrum 
på.  Forhåbningen var at skabe fundament og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
Resultat: Aktiviteten blev vurderet til at være en delvis succes. Projektets involverede drenge har generelt 
taget positivt imod boldene. Flere af drengene angiver, at det har styrket deres evne til at koncentrere sig.  
Lærertilbagemeldingerne viser, at aktiviteten fungerer for de lærere, der kan se fordelene. Alle forudsæt-
ninger vedr. fysiske- og praktiske rammer har været tilfredsstillende udfyldt. Aktivitetens evt. succes hviler i 
høj grad på den enkelte lærers vilje og evne til at implementere den. Aktiviteten fordrer tydelig klasseledel-
se. Anbefalingen er, at aktiviteten implementeres i de klasser, hvor der er et lærerønske om, at det skal 
blive en succes. På Klostermarksskolen fortsætter aktiviteten på disse vilkår i kommende skoleår. 

Roskilde Handelsskole 
1) Samarbejde med kantinen – reklame for sunde madvarer/vaner (14. nov. – 5. dec. 2013) 
Målet var at give eleverne viden inden for sundhedsbegrebet, samt faglig viden om markedsføring og ud-
viklingen sunde/usunde fødevarer/vaner via markedsføringsteori og gruppearbejde. Derudover definerede 
handelsskolen det mål, at eleverne skulle opleve, at undervisningen var mere spændende ved, at eleverne 
kunne lære mere via ”aktive” metoder. Endvidere ønskede Handelsskolen med denne aktivitet at undersø-
ge, om salget af sunde madvarer/vaner i kantinen kunne øges ved hjælp af korrekt markedsføring. Aktivite-
ten tog udgangspunkt i en opgavebeskrivelse med en praktisk opgave med en præmie til den bedste besva-
relse (ikke beskrevet, hvad opgaven gik ud på). Eleverne blev inddelt i rene drenge og pigegrupper.  
 
Resultat: Aktiviteten omkring gruppearbejdeprojektet omkring markedsføring, sundhed og kantine blev 
meldt ud i faggruppen for sent i forhold til tilrettelæggelse af faget, hvilket betød, at lektionsplanerne alle-
rede var lagt. Projektet var godt, men eleverne havde svært ved at veksle mellem den teoretiske undervis-
ning i klassen og til den meget praktiske del, hvor de skulle kommunikere med kantinen. Der blev observe-
ret kønsmæssige forskelle og vurderingen var, at et projekt, der kun henvender sig til drenge, er for tids-
krævende, da man skal køre differentieret undervisning mellem kønnene. Handelsskolen vurderede, at det 
på deres skole ville være urealistisk at gentage eller fortsætte aktiviteten. Kantinen er en selvstændig virk-
somhed på skolen, og deres rutiner giver ikke plads til at inkludere eleverne. Handelsskolen anbefaler dog, 
at projektet kan afvikles på skoler, hvor kantinen er en del af skolens drift, og at det bedste ville være, at 
hele klassen, dvs. begge køn, arbejder med projektet.  

 

2) Små orienteringsløb til fysisk aktivitet i og variation af undervisningen (4 gange fra d. 1. - 11. dec.) 
Målet var at have en aktivitet til de elever som er tidligt færdige med opgaver i klassen og til de elever, som 
er urolige i timerne. Målet var at fremme ro i klassen ved at sende elever, der tabte deres koncentration ud 
på et lille orienteringsløb med QR-koder på poster, der indeholdte både faglige og sjove spørgsmål, der 
skulle besvares.   
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Resultat: Handelsskolen vurderer, at QR løb er et godt bud på fysisk aktivitet i undervisningen. At planlæg-
ge og gennemføre et mindre orienteringsløb med QR koder er forholdsvis enkelt og ikke specielt tidskræ-
vende. Det anbefales, at der er en faglig vinkel, så eleverne ikke får en forventning om, at QR løb er i stedet 
for undervisning. Løbene kan med fordel være kortere, så eleverne synes, at det er sjovt. Konkurrence-
elementer i QR løb er med til at motivere især drengene til at deltage og give den en skalle. Hvis man der-
udover kan vinde andet end æren, så skulle tilslutningen fra eleverne være til stede.  

 

3) Fysisk aktivitet i starten af hver lektion (over 3 uger) 
Målet var at få pulsen og humøret op i begyndelsen af Salg og Service-timen med udgangspunkt i motion-
på-stedet øvelser fra Godt Arbejdsmiljø.  
 
Resultat: Øvelserne blev aflyst efter to forsøg. Eleverne syntes, at det var spild af tid. Drengene tog afstand 
fra øvelserne. Vurdering er, at når der ikke er noget konkurrenceelement i øvelserne, var det ikke interes-
sant. Desuden blev det vurderet, at det kun var 4-7 ud af 27 elever, der havde behov for at lave øvelser. 
Eleverne var mere fokuseret på at komme i gang med at arbejde end at skulle lave øvelser. Det var ikke 
muligt at justere øvelserne på grund af modvilje fra eleverne. Desuden var det vanskeligt at argumentere 
for, at der skulle bruges undervisningstid på motion frem for det faglige, som de skulle til eksamen i. 
 

Roskilde Gymnasium 
1) Morgenmad og fysisk træning to gange om ugen i HF-klasse (aug. 2013 – maj 2014) 
Målet var fordelt på to niveauer: Det fælles mål for fokuspunkterne, som var at blive klogere på virkningen 
af projekt morgenmad og fysisk træning. Målet for selve indsatsen er, hvorvidt det gennem oplevelse af 
sammenhold via fælles tredje og fysisk forøget velvære er muligt at fastholde især de mandlige elever i HF-
klassen. Sundhedsbegrebet dækker altså her over både fysisk sundhed og mental sundhed (positivitet). 
Hypotesen bag indsatsen var, at det at være fælles om noget – også udover den almindelige undervisning – 
styrker sammenholdet i en klasse, og at sammenhold og følelsen af at høre til øger chancen for at eleverne 
dukker op til undervisningen. Med fællesskabsfølelsen kommer forhåbentlig også følelsen af medansvar for 
de andre elever i klassen. Således vil man kunne få en mere behagelig klasserumskultur, hvor eleverne via 
ansvarsfølelsen støtter op om hinanden og lytter, fx når en rækker hånden op. Denne del af indsatsen skal 
forsøge at imødegå tidligere erfaringer med samme elevtype, hvor udfordringen har været fragmentering 
og klikedannelse i klassen, hvilket har afstedkommet et utrygt læringsmiljø. Et læringsmiljø, der har gjort 
det nemmere at ’koble sig af undervisningen’ og i værste fald at falde fra uddannelsen.  
 
Målet var også at søge en fastholde via bidrag til det fysiske energiniveau ved at tilbyde morgenmad. Aktivi-
teten skulle derfor gøre eleverne mere læringsparate ved først at ilte kroppen gennem forskellige uden-
dørsaktiviteter (fx stratego, cirkeltræning, crossfit, intervaltræning, løb, stafet og fodbold), og ved efterføl-
gende at indtage næring fra morgenstunden (havrefras, havregrød, cornflakes, yoghurt, juice og frugt), tre 
gange pr. 14. dag, kl. 8.05-9.05. Indsatsen skulle således højne elevernes kropslige sundhed ved at tilføre 
dem energi – og dermed angiveligt samtidig kunne højne læringsparathed. 
 
Resultat: Indsatsen udsprang af et pionerprojekt på Roskilde Gymnasium, hvor et enkelt klasseteam havde 
haft stor succes med at højne elevernes engagement socialt og fagligt ved at skabe et fælles tredje ud fra et 
fokus på krop og sundhed, som materialiserede sig i en ordning om obligatorisk fælles morgenmad og fysisk 
træning før den daglige undervisning. Klassen, der dengang var specielt valgt til projektet, udtrykte stolthed 
over at blive tilgodeset og fremhævet (fik fx speciallavede T-shirts). Lærerteamet støttede hele tidsperio-
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den igennem aktivt og tværfagligt op omkring projektet i den almindelige undervisning, og evalueringer fra 
både elever og lærere var entydigt positive. 
 
Indsatsen i DUR-regi var således en fortsættelse og spredning af det oprindelige projekt, og ordningen blev 
nu obligatorisk for alle hf-klasserne. Dette betød, at det ikke længere var særligt udvalgte elever eller lære-
re, der har nogen form for aktier i projektet, der deltog. Dette bevirkede, at morgenaktiviteterne kunne 
komme til at køre parallelt med og løsrevet fra den normale undervisningsdag. Dvs., projektet benyttedes 
ikke som et aktiv fra teamets side. Lærerne identificerede i værste tilfælde problemer ved morgenaktivite-
terne i form af trætte og uengagerede elever - og i bedste tilfælde ingen signifikant effekt overhovedet. 
Eleverne selv var i et stort omfang tilfredse med ordningen, da de mente, at den skabte et sammenhold i 
klassen, der gav lyst til at komme i skole. Bortset fra i vinterperioden. At der skulle være en positiv spillover-
effekt på fagligheden i den normale undervisning, meldes der dog ikke klart tilbage om. 
 
Hvis projektet skulle fortsætte med samme succesrate som i pionerprojektet, skal der arbejdes aktivt med 
indsatsen på teamniveau, klasseniveau og ledelsesniveau – og teamet skal se det som en forpligtelse at 
støtte op om ordningen. Desuden skal det særegne bibeholdes, således at hver klasse kan have sin form for 
fælles tredje, der går ud over den normale undervisning (det kan være fysisk træning, som det kan være 
korsang, skuespil, madlavning etc.). I hvert fald bør indsatsen ikke spredes uden forbehold for kontekst. 
Sidst skal det nævnes, at det ikke har været muligt at spore, om projektet skulle have haft en særlig effekt 
på netop drengene som målgruppe, da begge køn har deltaget. 

Roskilde Katedralskole 
1) Kantinen: Priser på sund mad ned, usund mad ned 
Indsatsen bygger videre på kantinens forsøg sidste skoleår med at sætte prisen på usunde varer op og pri-
sen på sunde varer ned. Dette forsøg er evalueret blandt eleverne og i kantinen, og det er erfaringerne 
derfra, der er blevet bygget videre på. 
 
Målet var at øge salg af frugt og salg af morgenmad, samt at drengene fik mere energi pga. sundere mad, 
og at give dem oplevelsen af betydningen af sund og regelmæssig kost. 
 
Resultat: Prisen var afgørende for eleverne i sammenhæng med en let tilgængelighed. Eleverne var meget 
bevidste om deres madindtag, men de handlede ikke, som de allerhelst ville. Fx var der ikke så stort salg i 
salatbaren, som det ønske den blev oprettet på baggrund af. En anden vigtig faktor var, at Katedralskolen 
ligger ved siden af en Fakta og Kvickly, hvor eleverne har nem adgang til andre typer af mad. Det betød, at 
kantinen var i hård konkurrence. Der blev reklameret med prisen på morgenmad, og der blev skabt be-
vidsthed om muligheden for morgenmad hos de fleste elever. Salget blev øget i 1. frikvarter, men ikke mar-
kant i forhold til antallet af elever på skolen. Udviklingen af tiltagene i kantinen på Katedralskolen er gået 
som planlagt efter den indledende fase. Priserne på sund mad er blevet sat ned, og der er kommet flere 
sunde madtilbud lige fra morgenmad til mellemmåltider til frokosten. Derfor vil dette forsøg fortsætte på 
Roskilde Katedralskole. 
 
Forsøget og ændringen i udbuddet har kun kunnet ladet sig gøre, da der var økonomisk opbakning fra sko-
lens side samt en kantine, der ønskede at forbedre den mad, der bliver tilbudt og solgt i kantinen. Begge 
dele er vigtige parametre, hvis man på andre uddannelser vil prøve at gøre det samme. 
 
2) Fysisk aktivitet i undervisningen 
Aktiviteten byggede videre på forsøg fra sidste skoleår, der vidste, at drenge (og piger) var glade for bevæ-
gelse i timerne, når det faldt naturligt i deres faglige arbejde. I denne fase var kun én klasse med i forsøget, 
da de deltagende lærere fra sidste år gik fra tre til en, og det var i denne klasse, at der blandt underviserne 
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var opbakning til forsøget. I klassen var der en lille overvægt af drenge, hvormed der kunne være et natur-
ligt fokus på drenge. 
 
Målet var, at de deltagende fag ville tilstræbe, at fysisk aktivitet skulle indgå i større eller mindre grad i hver 
time i løbet af forsøgsperioden. Især de første 14 dage af forsøgsperioden ville alle fag deltage. Den fysiske 
aktivitet ville være forskellig i de forskellige fag, og var betinget af undervisernes forskellighed. Fx kunne 
historielæreren lave et historie-orienteringsløb med arbejdsspørgsmål i par, hvor den ene elev skulle lave 
en fysisk aktivitet, mens den anden elev skulle besvare et spørgsmål. Herefter skulle den anden tjekke sva-
ret og besvare et nyt, mens den første skulle lave fysisk aktivitet. Målet var dermed at kombinere faglig 
viden med fysisk aktivitet, samt at undersøge, hvorvidt dette ville give drengene en øget motivation og et 
fornyet fokus i undervisningen. Grundlaget er, at fysisk aktivitet kan skabe et skarpere fokus, når der kræ-
ves fagligt arbejde. Dvs., at de i mindre grad forventes at falde fra mentalt eller gå på Facebook, men at de 
kan holde det faglige fokus i længere tid af gangen. Den fysiske aktivitet skal også gerne skabe et større 
engagement i forhold til det, de arbejder med.   
 
Resultat: Aktiviteten stoppede tidligere end planlagt i januar pga. lærernes manglende villighed og over-
skud. Selv om aktiviteten i den afprøvede klasse ikke var nogen succes, og at lærerne ikke fik den gennem-
ført som planlagt, er ideen alligevel en, der kan bruges i uddannelsessystemet. Differentiering og variation 
er overvejelser i enhver undervisers planlægning, og i den planlægning skal der tænkes fysisk aktivitet som 
en naturlig del af den variation og differentiering, der planlægges. Hvis man skulle lykkes med at få gen-
nemført en fysisk aktivitet i flere/alle timer, kunne man gøre det på flere måder. En måde er, at det på ud-
dannelsesinstitutionen er et pædagogisk indsatsområde, og at det derfor bliver et fælles krav og et fælles 
projekt for alle undervisere. Dette kræver dog en ledelse, der støtter op omkring de udfordringer og evt. 
efteruddannelse, som det vil kræve. En anden måde, der hurtigere ville kunne anvendes, er at få dem, der 
har lyst, til at udbrede det. Katedralen har i mange andre sammenhænge tilbud om workshops på 1-2 timer 
med forskellig intern efteruddannelse, og det kunne man også gøre til intern inspiration til, hvordan man 
får indført fysisk aktivitet i timerne samt får diskuteret, hvorfor det er en god ide. Fremadrettet er der for 
uddannelsesinstitutioner god idé i at anvende og udvikle ideen. På Katedralen er det uklart i hvilket om-
fang, aktiviteten vil fortsætte - ud over lærernes egne initiativer. 
 
Drengenes stemmer:  
Dreng (nr. 1)på 17 år: "Der behøver ikke være fysisk aktiviteter i alle timer, men helst en gang eller to i lø-
bet af dagen. Alt der er variation er sjovt, og derfor er fysisk aktivitet også sjovt, da det skaber variation. 
Det er fedt, hvis timerne starter med en fysisk aktivitet, da man så vågner lidt op. Derefter kan man så køre 
med den almindelige plan." 
 
Dreng (nr. 2) 17 år: 
"Det betyder noget for mig, at der er fysisk aktivitet i timerne. Helt klart er det bedst, hvis der er i starten af 
timen. Så starter man på en god måde og har bedre koncentration resten af timen. Jeg synes, det er sjovt at 
gøre noget aktivt, og det hjælper mig med at holde fokus og gøre mig interesseret. Og så gør det det også 
sjovt." 
 
Dreng (nr. 3) 17 år: 
"Jeg vil gerne have fysisk aktivitet i timerne og allerhelst nogle, der er sjove og interaktive som f.eks. en 

quiz. Hvis jeg kunne vælge, ville der være konkurrence orienterede aktiviteter i mange af mine timer." 
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Konklusion  
Aktiviteterne i delprojektet Sunde livsstilsvaner har efterstræbt en bred, systematisk indsats for at øge an-
tallet af drenge og unge mænd, der gennemfører en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse. 
Sunde livsstilsvaner har rettet fokus mod sundhedsrelaterede problemstillinger i drenge og unge mænds 
hverdagsliv, der kunne siges at have implikationer for drengenes daglige trivsel, skolegang og mulighed for 
fastholdelse i uddannelsessystemet.  
 
Sunde livsstilsvaner havde (med undtagelse af fokus på etniske minoriteter i alderen 13-25 år) i de mange-
artede aktiviteter på uddannelsesinstitutionerne øje for DUR-programmets primære målgrupper, nemlig 
drenge og unge mænd, de socialt udsatte (13-25 år), uddannelsessvage i folkeskolen (13-15 år), samt dren-
ge og unge mænd i risikogruppen for frafald og i gang med en ungdomsuddannelse samt påtænker at tage 
en kortere eller længere videregående uddannelse (16-25 år). Men fokus på disse nedslagspunkter var sær-
ligt til stede i de indledende faser. Allerede i gennemførelsesfasen blev det tydeligt, at aktørerne fra de 
deltagende uddannelsesinstitutioner planlagde indsatser, der fx rettede sig mod begge køn. Begrundelsen 
var, at det ikke gav mening at lave særskilte aktiviteter for drengene, idet klasserne var blandet på tværs af 
køn. Roskilde Produktionsskole (BASE 4000) havde dog held med at lave en aktivitet for en ren drengegrup-
pe. 
 
Selv om det samlede DUR-program har strakt sig over fire år, så må det konkluderes, at de fleste aktiviteter 
på uddannelsesinstitutionerne, der blev sat i værk for at afhjælpe problematikken med, at drengene og de 
unge mænd klarer sig dårligere rent fagligt end pigerne og de unge kvinder, har kørt for kort tid til at kunne 
vurdere, hvorvidt indsatserne har virket. Derimod er der mange tydelige spor, der indikerer, at indsatserne 
har virket på flere andre gunstige måder – fx ved at have skabt en bevidsthed omkring de forandrings- og 
udviklingspotentialer, der opstår, når sundhed, trivsel og hverdagsliv tænkes aktivt ind i de etablerede, 
didaktiske overvejelser på uddannelsesinstitutionerne. 
 
DUR-programmets ambition om at påvirke og udvikle de deltagende uddannelsesinstitutioners læringskul-
tur for bedre at kunne rumme drenge og unge mænd på tværs af deres individuelle og fælles baggrund, 
erfaringer og livshistorie, kan således sige at være imødekommet. De deltagende repræsentanter fra ud-
dannelsesinstitutionerne har i overvejende grad taget muligheden til sig og har arbejdet kreativt med deres 
læringsrum. De deltagende lærere har bidraget med høj faglighed og et solidt kendskab til, hvad der kunne 
lade sig gøre i praksis med deres respektive elevgrupper, når det gjaldt om at skabe bedre læringsbetingel-
ser og meningsfulde læreprocesser for drengene og de klasser, de var en del af.  
 
Fælles for alle indsatser er, at de har været af sundhedspædagogisk karakter. Samtidigt har flere af aktivite-
terne dog også haft blik for at forbedre drengene og de unge mænds kropslige sundhed i form af kondition, 
vægt eller kropslig styrke. Ligeledes har flere af indsatserne vist, at samarbejde med kantinepersonalet på 
uddannelsesinstitutionerne om at tilbyde sund morgenmad og frokost giver eleverne en selvrapporteret 
opfattelse af, at de energimæssigt føler sig forstærket på at sådan måde, at de bedre kan tage imod under-
visningen.  
 
Om end den tiltænkte progression imellem DUR-programmets faser ikke i alle tilfælde lykkedes, kunne det 
undervejs og slutteligt alligevel konkluderes, at flere uddannelsesinstitutioner fortsatte sine aktiviteter fra 
Gennemførelsesfasen over i Spredningsfasen, mens andre aktiviteter efter Gennemførelsesfasen blev 
spredt som tiltænkt til øvrige deltagende uddannelsesinstitutioner. Særligt pilatesboldene, der i flere skole-
klasser kom til at erstatte stolen, er et eksempel på, hvordan én skoles aktivitet inspirerede andre skoler til 
at afprøve den samme. Med pilatesboldene kan der siges at være sat en sundhedsfremmende og trivsels-
fremmende proces i gang på de pågældende skoler. Den langsigtede effekt kan naturligvis ikke vurderes på 
nuværende tidspunkt i forhold til, hvorvidt udskiftningen af traditionelle stole med bolde har forårsaget, at 
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flere drenge vil gennemføre en uddannelse. Men det kan konkluderes, at lærerne har blik for behovet for 
fysisk bevægelse hos eleverne, og at der for relativt få midler kan sættes en vigtig proces i gang.  
 

Refleksioner over proces og metoder 
Der har været en række udfordringer undervejs i delprojekt Sunde livsstilsvaner. Disse har bevirket, at der 
har været svingende deltagelse og engagement, og har i visse tilfælde hæmmet en egentlig igangsættelse 
af velovervejede aktiviteter. Som nævnt indledningsvist kan DUR-programmet siges at have været ambitiøs 
omkring den overordnede tidsramme. Dette har betydet, at der har været for lidt tid til de indledende pro-
cesser, der kan siges at være forudsætningen for fx at skabe det nødvendige engagement fremefter i pro-
cessen. Manglende tid til at forhandle med skoleledelse om idéer, samt ressourcer til at føre dem ud i livet 
har været en konkret udfordring – ikke mindst i lyset af, at lærerne havde meget andet at se til. Derfor kan 
det konkluderes, at tidspresset i nogle tilfælde har været en direkte årsag til, at nogle uddannelsesinstituti-
oner aldrig rigtig kom i gang med deres indsats eller kom for sent i gang. 
 
En anden vigtig konklusion retter sig mod udfordringen med at implementere en praksis i workshopforlø-
bene og i tiden imellem møderne, hvor de deltagende lærere skulle reflektere over sammenhængen mel-
lem de sundhedsmæssige indsatser, og hvordan disse kunne siges at påvirke og udvikle læringsmiljøer, så-
vel som drengenes og de unge mænds læringsparathed, koncentrationsevne, samarbejdsevne, motivation 
for læring samt generelle glæde og trivsel ved skoledagen. Der har været en relativ høj grad af skriftlighed, 
da der i DUR-programmet ikke (særligt ikke i Spredningsfasen) var midler til, at forskeren kunne komme tæt 
på praksis. De skriftlige tilbagemeldinger har i nogle tilfælde været særdeles fyldestgørende, og i andre 
tilfælde meget svære at få foldet ud. Da de endelige vurderinger af aktiviteterne har været afhængige af de 
deltagende lærers kontinuerlige, skriftlige leverancer, har det betydet, at flere af indsatserne er for mangel-
fuldt beskrevet, til at der kan konkluderes på aktiviteternes virke og udfald i praksis. I den sidste periode af 
Spredningsfasen iværksatte delprojektet Sunde livsstilsvaner, med inspiration fra et andet delprojekt, en 
udgave af reflekterende teams. Denne form for åben refleksion over sammenhængene mellem det over-
ordnede DUR-programs formål og de lokale indsatsers formål viste sig at være yderst gavnlig.  
 

Resultater og anbefalinger 
Denne slutevaluering har skullet sikre, at der er sket en reel forandring på uddannelserne samt og vurdere, 
om resultaterne har skabt forandring i drengene og de unge mænds uddannelsesresultater. Ligeledes har 
denne slutevaluering skullet komme med mulige anbefalinger til fremtidige justeringer samt videregive 
erfaringer og inspiration for bl.a. andre uddannelsesbyer i Danmark. 
 
Brugerdreven innovation har været omdrejningspunktet for indsatserne i delprojektet Sunde livsstilsvaner, 
hvilket har betydet, at lærernes faglighed og erfaringer med klasserum, såvel som elevgrupper har stået 
højt på dagsorden. Disse forhold har været afgørende for, at der på langt de fleste uddannelsesinstitutioner 
er skabt en forandring. Anerkendelsen af lærernes kompetencer via brugerdreven innovation har været 
den direkte årsag til, at arbejdet i Sunde livsstilsvaner må betragtes som en succes. Anbefalingen er, at et 
hvert fremtidigt arbejde med sundhed, trivsel og hverdagsliv på de danske uddannelsesinstitutioner sker i 
tæt samarbejde med lærere og undervisere.  
 
Det kan afslutningsvist i denne slutevaluering konkluderes, at det er lærernes kendskab til deres elevgrup-
pe, der har gjort indsatserne målrettet og dermed værd at arbejde videre med fremover. De deltagende 
lærere i delprojektet Sunde livsstilsvaner har kunnet målrette indsatserne med henblik på drengene og de 
unge mænds livsverden på en sådan måde, at de aktiviteter, der kom godt i gang og udfoldede sig som 
tiltænkt, kunne melde tilbage med en øget oplevelse af social og faglig trivsel.  
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Det konkluderes og videregives, at drengenes egne stemmer kan tillægges endnu større værdi i fremtidigt 
udviklings- og forskningsarbejde. Der er grobund for et yderligere samarbejde med drengene og de unge 
mænd i identifikationen sundhedsmæssige udfordringer – ikke mindst hvis der er ambitioner om at mod-
virke marginalisering og styrker mulighederne for at gennemføre en uddannelse. 
 
Sundhed kan som faglig videnskab siges at ligge uden for lærernes egentlige skolefaglige område. Særligt 
hvis arbejdet med sundhed reduceres til at omhandle kropslige forhold, samt kost og motion. De deltagen-
de lærere har dog via workshopforløb været klædt på til at tænke sundhed bredere og har derudover haft 
en naturlig evne til at forstå sundhed bredt. Det har betydet, at fokus på trivsel og læringsmiljø i indsatser-
ne har spillet en større rolle end fokus på kropslige parametre for sundhed. Dette element i indsatserne er 
vigtigt at videregive, idet lærerne dermed bliver i stand til at sætte deres faglighed i spil uden at være 
sundhedseksperter. Samtidigt betyder det også, at denne brede forståelse af sundhedens virke på uddan-
nelsesinstitutionerne kan være med til at afgrænse lærernes fremadrettede indsatsområde til netop kun at 
omhandle social og faglig trivsel, samt de trivselsfremmende mekanismer, der bidrager til et bæredygtigt 
læringsmiljø.  
 
Som de fleste af indsatserne i Sunde livsstilsvaner vidner om, så er der en række ledelsesmæssige overve-
jelser, der fortløbende skal foregå, når det drejer sig om, på hvilken måde der skal arbejdes med at styrke 
de sunde livsstilsvaner hos eleverne. Den altovervejende konklusion er, at det sker med udgangspunkt i og 
med plads til de enkelte uddannelsesinstitutioners elevgruppers særegenhed. Indsatserne i delprojektet 
Sunde livsstilsvaner har nemlig haft en vigtig fællesnævner: Hver skole har sin kultur, traditioner, ildsjæle, 
faciliteter, ressourcer, prioriteringer og rammer at iværksætte nye sundhedsfremmende indsatser omkring. 
Det er med udgangspunkt i disse forskelligheder, at skolekulturer og læringsrum fremadrettet skal arbejde 
med at fremme det gode skoleliv for drenge og unge mænd på de danske uddannelsesinstitutioner.  


