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Folkeskolen som sundhedsfremmende miljø 

Indledning 
Formålet med mit projekt er at afsøge folkeskolens potentiale i forhold til at reducere social og kønsmæssig 
ulighed i sundhed. Målet er derfor at studere subjektiveringer i skolens sundhedspædagogiske arbejde i et 
køns- og socialklasseperspektiv. 

Problemstilling og forskningsspørgsmål 
Kritiske studier af det øgede fokus på folkesundheden indvender, at begrebet om en sund livsstil udgør et 
vokabularium til formidling af middelklassesubjektivitet, som ikke alle har adgang til. Det fremføres, at den 
individualiserede tilgang umuliggør kritik, skjuler de strukturelle faktorer og implicerer en moralsk 
fordømmende opfattelse af folk fra lavere klasser som depraverede og uansvarlige (Dybbroe, Land og 
Nielsen 2012, Marmot 2010, Glasdam 2009, Aamann 2009, 2011a og b, 2012, Lupton 1995, Larsen 2009).  
Endvidere påpeges negligeringen af, at ”the doing of health is a form of doing gender” (Courtenay 2000: 5) 
og at sundhedsadfærd og kønskonstruktion er nøje sammenhængende (se også Hammarström og Hensing 
2008 samt Lehn-Christiansen og Holen 2012).  

Den sociale og kønsmæssige ulighed i sundhed er da også i stigning (Kjøller 2007, Rasmussen og Due 2010) 
og i bestræbelserne på at bremse denne udvikling fremhæves folkeskolens potentiale både fra politisk og 
fra folkesundhedsvidenskabelig side (fx Regeringen 2002, Diderichsen 2011). Undervisningsministeriet (nu 
Ministeriet for Børn og Undervisning) har derfor introduceret ”det brede sundhedsbegreb” (2008, 2009), 
hvor skolemiljøet søges inddraget parallelt med en generel opdyrkning af elevernes deltagelse, 
handlekompetence og kritiske sans. 

Idéen om skolen som et knudepunkt for social forandring ligger umiddelbart i forlængelse af 
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, der hævder åndsfrihed, ligeværd og demokrati som centrale værdier. 
Men trods intentionerne om at sikre elevene lige vilkår peger flere studier alligevel på, at skolen synes at 
producere en række forskelssættende kategorier, hvor kun bestemte subjektiviteter gen- og anerkendes 
som deltagende og handlekompetente. Fx påpeger Krøjer og Helms (2011), hvordan en 5.klasses læreres 
forventninger til drenge som uromagere betyder, at de oftere pålægges ansvaret for forstyrrelser af 
undervisningen selvom pigerne i ligeså stor udstrækning skaber uro i klassen (se også Nielsen 2010). Og 
Gregersen og Mikkelsen (2007), der har studeret et projektforløb i tre 8.klasser, hævder, at 
socialklassebaggrund spiller en afgørende rolle for elevers chancer i skolen, bl.a. fordi begreber som 
”ansvar for egen læring” og ”refleksivitet” fordrer en bestemt, middelklasset subjektivitet og dermed typisk 
fungerer både socialt og fagligt ekskluderende (Se i øvrigt også Frederiksen 2008 og Aamann 2008).  

I lyset af dette paradoks er det særlige ved det brede sundhedsbegreb, at det både rummer et kritisk 
forandringspotentiale, og samtidig potentielt udgør en (selv-)styringsteknologi, der privilegerer og kalder 
bestemte, kønnede og klassede former for subjektivitet til eksistens imens andre ekskluderes. 

Set i lyset af skolens potentiale i forhold til at reducere ulighed i sundhed er der behov for viden om, hvilke 
subjektiveringer og subjektiviteter der opstår i mødet mellem skolens sundhedspædagogiske arbejde og 
køn og klasse som forskelssættende kategorier. 
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 Det leder til disse forskningsspørgsmål: 

• Hvilke subjektiviteter opdyrkes og genkendes som deltagende og handlekompetente og hvad tæller 
som kritisk sans i folkeskolens sundhedsfremmediskurser- og praksisser? 

• Hvordan og med hvilke effekter spiller køn og klasse ind på disse subjektiveringer? 
• Hvordan forhandler, indtager og/eller afviser eleverne disse subjektiveringstilbud? 

Teori 
Magt: Jeg trækker dels på Foucaults diskurs-, subjekt- og magtforståelser (2002, 2000, 1999, 1994, 1988) og 
Rose (1999) og Deans (2008) videreudvikling af governmentality-analytikken og dels på den neomarxistiske 
kritik af disse perspektiver for at overse en risiko for, at de bliver redskaber for den magt, de hævder at 
kritisere (Zizek 1999, Hardt og Negri 2001). Jeg inddrager også Bjerg og Staunæs’ (2011) kobling af 
governmentality og affektteori, hvor pointen er, at (folkeskolens): “management of self-management 
works through complex intra-actions between reflexivity and affectivity, within an ambiguous affective 
economy of both negative and positive affects” (139). 

For at undgå den ”mistænkelighedens hermeneutik”, som bl.a. Roseneil (2012: 22) påpeger, har præget 
megen poststrukturalistisk forskning med opmærksomheden rettet mod kontinuitet, vil jeg inddrage en 
psycho-social vinkel. Her er pointen, at ”indre” og ”ydre” verdener er uadskillelige, hvorfor 
identitetkonstruktion og politiske formationer må studeres i sammenhæng (Dybbroe, Liveng og Lehn-
Christiansen 2012: 4) og med et blik for forandringspotentialer. 

Subjekt: Denne psycho-social tilgang åbner således for en mere dynamisk forståelse af subjektet, idet 
sociokulturelle forandringer betragtes som altid allerede værende psykosociale og derfor må analyseres 
med et blik for det desire og den motivation, der er drivende for handling og forandring (Rudberg og 
Nielsen 2012: 56-58 og 71, Davies 2000). Her betragtes subjektet således som meningsskabende og 
intentionelt, fremfor som et passivt medium for diskursernes magt (se også Jørgensen, Kampman og 
Nielsen 2011). Det perspektiv supplerer jeg med Reays (2005) pointe om, at socialklasserne ”sætter sig” i 
følelserne og dermed har indflydelse på subjektets udfoldelsesrum. Reay viser bl.a., hvordan britiske 
skoleelever helt ned til 6 år har en slags ”ikke-reflekteret” klassebevidsthed udtrykt i følelser som flovhed, 
arrogance, skam, stolthed, mindreværd etc. 

Køn: Jeg arbejder med en poststrukturalistisk informeret tilgang, hvor køn forstås som en citerende proces 
og en gøren, fremfor en væren. Ifølge Butler (2006) åbner dette perspektiv for et fokus på køns ustabilitet 
og på, hvordan de kønnede subjektiveringstil- og påbud fortløbende forhandles.  

Klasse: Jeg læner mig op ad Skeggs’ begreb om socialklasse som analytisk kategori. Skeggs hævder, at: 
“class is so insinuated in the making of the intimate self and culture that it is even more ubiquitous than 
previously articulated...” (2005: 969) og insisterer således på socialklassebegrebets forklaringskraft i forhold 
til de kulturlige distinktioner, subjektivitet dannes ud fra (se også Skeggs 2011). Også Bourdieus (2010) 
forståelse af klasse som en distinktiv proces, hvor især afsmagen for ”de andres” livsstil er central, 
integrerer jeg. Her til kobler jeg yderligere Waquants pointe om, at middelklasserne konstituerer sig 
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 gennem kulturlige kampe og derfor må betragtes som: ”a historically variable and reversible effect of these 
struggles” (1991: 57), hvor Skeggs endvidere mener, at moral er et centralt stridsemne (2004: 154). 

Sundhed: Med Lupton betragter jeg sundhedsfremme som vigtig for den moralske samfundsregulering 
idet: ””Healthiness” has replaced ”Godliness” as a yardstick of accomplishment and proper living.” (1995: 4; 
se også Mik-Meyer 2009). Anken er, at selvom sundhed spiller afgørende ind på konstruktionen af 
subjektivitet, er det langtfra alle, der kan blive genkendt og genkende sig selv som det ”enterprising self,” 
der forudsættes (1999: 117, Aamann 2012). 

State of the art og projektets videnskabelige bidrag 
Sundhedsfremmeforskning er et relativt nyt felt, der stadig bærer præg af en biomedicinsk 
forståelsesramme (Nordentoft og Wistoft 2010, Buchanan 2006a og b, RUC 2009, Lupton 1996), men hvor 
en sundhedspædagogisk tilgang dog bidrager til opdyrkningen af et kultursociologisk blik. I 
skolesammenhæng imidlertid overvejende med fokus på at udvikle målrettede, adfærdsmodificerende 
interventioner (fx Jensen og Simovska 2005, Borup og Holstein 2004), hvorimod det er sparsomt med 
forskning der, som mit projekt, studerer hvordan også skolens ikke-målrettede, kønnede og socialklassede 
tilblivelses- og læringsprocesser har effekt på sundhedsadfærden. 

Forskning i social ulighed i skolen tematiserer gerne dens institutionelle magt, ofte med Bourdieus fokus på 
strukturernes træghed (fx Øland 2009, Gregersen og Mikkelsen 2007). Men den partikulært orienterede, 
poststrukturalistiske forskning har, trods væsentlige bidrag til belysning af forskelssættende kategorier som 
køn og etnicitet (fx Staunæs 2004; Cawood 2007; Giliam 2006), kun i ringe grad beskæftiget sig med skolens 
subjektiveringstilbud i et klasseperspektiv. Også internationalt har interessen for klassebegrebet ligget 
underdrejet (Skeggs 2005, Devine 2005) og derfor tilvejebringer projektet en tiltrængt viden om de sociale 
klassers aktuelle indflydelse på dannelsen af subjektivitet. 

Forskellige organiseringer af skolen er flittigt studeret ud fra et governmentalityperspektiv (fx Knudsen 
2010). Imidlertid er det sjældent, at governmentalitystudier inddrager et blik for, hvordan dannelsen af 
subjektivitet (også) foregår gennem forskelssættende kategorier. Derfor er det en særlig pointe, at 
projektet forbinder den governmentale analytik med de sociale klassers subjektive og affektive 
dimensioner og med et kønsperspektiv. 

Her til kommer, at danske governmentality-studier på sundhedsområdet (fx Andersen 2008, Larsen 2003) 
hidtil har været optagede af, hvordan myndighedernes magtstrategier decentraliseres og tager form som 
antiautoritære selvstyringsteknologier med henblik på at: ”gøre sundhedsfremme til et folkeeje” (Villadsen 
2010: 11). Empirisk forskning der, som mit projekt, interesserer sig for, hvordan subjektet interagerer med 
disse styringsrationaler og de moralske implikationer i praksis er endnu sparsom, men efterlyst (jf. 
Andersen 2008). 

Desuden retter størstedelen af den kvalitative forskning vedrørende social ulighed i sundhed et eksklusivt 
fokus på udsatte grupper (Fx Larsen 2009 (stofmisbrugere på Langeland), Mik-Meyer, Johansen og Brehm 
2009 (langtidssygemeldte kvinder) og Axelsen 2004 (svagt stillede børn og unge)). Forskning med et 
bredere empirisk fokus er derimod sjælden. Derfor er det endnu en særlig pointe, at jeg studerer 
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 grundskolens sundhedsfremmediskurser- og praksisser ud fra en majoritetsidentificerende optik (Staunæs 
2004: 84) for også at opnå indsigt i betingelserne for en hensigtsmæssig sundhedsadfærd. 

Yderligere bidrager projektet til opdyrkningen af en psycho-social tilgang i dansk sundhedsforskning med 
sin ambition om at afsøge krydsfeltet mellem poststrukturalistisk teori, affektteoreti og kritisk teori 
(Dybbroe, Liveng og Lehn-Christiansen 2012), hvor den psykosociale forståelse af subjektet som 
intentionelt kan bidrage med frugtbare indsigter i, hvad der former forskellig sundhedsadfærd. 

Metode 
Jeg vil besvare forskningsspørgsmålene ved at producere empirien med flere former for data: Et 
dokumentstudie og et etnografisk feltarbejde på to skoler, der begge rekrutterer elever fra forskellige 
sociale lag. Mit feltarbejde rummer observationer og efterfølgende interviews med skolernes aktører og vil 
vare i 4 måneder fordelt mellem de to skoler. Jeg fokuserer på udskolingen, hvor eleverne forventes at tage 
ansvar for egen sundhed. 

I observationerne fokuserer jeg på de interaktioner i skolernes sundhedspædagogiske arbejde og 
undervisning, hvor subjektivitet tilbydes og forhandles i forhold til elevernes deltagelse, kritiske sans, 
handlekompetence, og på hvordan køn og klasse intersekter i relation her til. Dokumentstudiet skal kaste 
lys over den institutionelle ramme for skolernes sundhedspædagogiske arbejde, fx dokumenternes 
konstruktioner af de forskellige aktører, hvilken rolle, moral spiller og hvilke indsatsområder, der 
prioriteres. Interviewene giver mig mulighed for at opnå en dybere forståelse af de iagttagelser, jeg gør mig 
under observationsstudiet. Her vil jeg interpellere de interviewede som aktive samtalepartnere (jf. (Kvale 
og Brinkmann 2009 og Staunæs og Søndergaard 2008), hvorfor jeg vil bruge en åben guide bestående af 
overordnede sundheds- og livsstilsrelaterede temaer med relevans for de iagttagelser, jeg ønsker at opnå 
en dybere indsigt i. 

Dokumentmaterialet omfatter policy-dokumenter og kampagnematerialer fra kommunernes sundheds- og 
skoleforvaltninger og de respektive læreres undervisningsplaner for faget Sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab, samt idræt og biologi. Perspektivet er, at tekster ændrer 
betydning efter institutionel sammenhæng og konkret social praksis (Järvinen 2008). 

Observationsmaterialet vil omfatte forskellige interaktioner: Sundhedssamtaler mellem elever og 
sundhedsprofessionelle ved skoleårets begyndelse, undervisningen i de ovennævnte fag samt elev-elev- og 
elev-lærer-interaktioner i projekt- og gruppearbejde. Med inspiration fra Mahmuds begreb ”positionerende 
deltagelse” (2010: 60), navigerer jeg med skiftende grader af deltagelse fra det passivt observerende til et 
”tilnærmet børneperspektiv”, hvorigennem jeg søger en forståelse af de intentioner, der ligger bag 
elevernes subjektiveringer (se også Dybbroe, Land og Nielsen 2012: 146, samt Staunæs 2004: 76).  

Interviewmaterialet vil bestå at semistrukturerede interviews af ca. en times varighed med 4 unge med 
forskelligt køn og fra forskellige sociale lag fra hver skole. Desuden interviewes de unges lærere i de 
relevante fag samt skolernes skolesundhedsplejersker. Interviewene optages og der laves 
observationsnotater og opsamles præanalytiske refleksioner efter hvert interview. 

 

mailto:ica@ruc.dk


 

5   

Januar 2013 

 

Iben Charlotte Aamann 
Center for Sundhedsfremmeforskning 
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning – PAES 
Bygning 30E.2-03 
Roskilde Universitet  
Universitetsvej 1, 4000 Roskilde 
E-mail: ica@ruc.dk Telefon: 4674 3570 

 Analysestrategi 
Jeg vil gå til de producerede data med en form for dobbeltblik (jf. Jørgensen, Kampman og Nielsen 2011), 
hvorfor jeg opererer med en følsomhed overfor det forhold, at de institutionelle vilkår ikke er 
determinerende eller statiske, men at skolen som sundhedsfremmende miljø også aktivt produceres af de 
forskellige aktører. 
 
I forlængelse af psycho-social-tilgangen vil jeg derfor have et særligt blik for intentioner, motiver og desire i 
forhold til elevernes subjektiveringsprocesser- og forhandlinger, ligesom jeg vil operere med en følsomhed 
overfor kontingens og partikularitet, dvs. det foreløbige, afprøvende, situerede og modsætningsfyldte i 
elevernes identitetsarbejde (ibid.: 6, se også Cawood 2007). 
 
Samtidig vil jeg anvende en dekonstruerende, normativitetskritisk læsestrategi (se Derrida 1970, 
Søndergaard 2005, Frederiksen 2008) for at afnaturalisere og fremmedgøre det, der har status som 
indlysende selvfølgeligheder bl.a. i forhold til god moral. Jeg vil se efter ”passende” og ”upassende” 
subjektiviteter, men også efter de, der er ”ikke-tænkelige” fx i forhold til om overvægt kan tænkes i 
sammenhæng med handlekompetence og kritisk sans (om andetgørelse og abjektgørelse: Se Butler 2006 
og Staunæs 2004). 
 
Etik 
Der er et særligt forhold forbundet med køn og klasse, idet emnerne er ”inficerede” med negative følelser – 
fx forlegenhed over at være privilegeret eller skam over ikke at være det (Sayer 2005, Skeggs et al.2008; 
Faber 2008, Reay 2005). For at undgå, at deltagerne får en dårlig oplevelse, vil jeg derfor formulere mine 
interviewspørgsmål, så køns- og socialklasseperspektiverne optræder implicit (se Højgaard 2010 for en 
uddybning af denne interviewstrategi). 
 
Jeg følger desuden Etiske Principper for Nordiske Psykologer bl.a. vedrørende indhentning af samtykke for 
personer under 18 år og sikring af anonymitet. Desuden følger jeg Datatilsynets anvisninger for håndtering 
af fortrolige oplysninger i forskningsarbejde af empirisk art. 

Forventede resultater og formidlingen af disse 
Tanken om skolen som sundhedsfremmende miljø er opstået i forlængelse af, at flere og flere af vores 
daglige gøremål får påtvunget en sundhedsdimension. Mit projekts resultater vil overordnet være en 
afdækning af potentialer og faldgruber i skolens arbejde for at fremme sundheden. For skolen rummer 
uden tvivl et stort potentiale i forhold til at reducere kønsmæssig og social ulighed i sundhed, men set i 
lyset af de ulighedsproducerende strukturer, der synes at præge folkeskolens praksis, er der behov for også 
at få afdækket de faldgruber, skolens sundhedspædagogiske arbejde muligvis rummer. Den viden, 
projektet tilvejebringer, vil således kvalificere folkeskolens sundhedspædagogiske praksis og dermed 
forhåbentlig bidrage til en reduktion af social og kønsmæssig ulighed i sundhed. Resultaterne ventes 
formidlet i en afhandling, via konferencedeltagelse og via en tæt dialog med praksis. 
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