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Hvorfor en bog om sundhedspædagogik og sundhedsfremme? Sundhedspædagogik 
og sundhedsfremme er grundlæggende omstridte og dynamiske begreber. Der er 
en stadig forandring i begrebernes indhold, ikke mindst på grund af de politiske 
niveauers styringsbestræbelser og forsknings- og praksisfelternes behov for at na-
vigere i forhold hertil. At belyse sundhedspædagogik og sundhedsfremme som 
forsknings- og praksisfelt er derfor et overordnet formål med bogen.
 Forskningsprogram for miljø- og sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole har i mange år arbejdet med begrebsudvikling, empirisk forsk-
ning og innovative udviklingsprojekter inden for sundhedspædagogik og sund-
hedsfremme. Forskningen fokuserer på sammenhænge mellem læring, pædagogik, 
kontekst og forandring inden for sundhedsområdet, hvilket betyder, at både mål, 
metoder, rammer og betingelser indgår som centrale fokusområder for forskningen. 
Med denne bog vil vi præsentere et udsnit af programmets aktuelle forskning. Det 
gør vi ved at samle et antal kapitler skrevet af programmets medlemmer og ved at 
inddrage bidrag fra andre forskere, som vi har samarbejdet med gennem årene, dels 
i forskellige forskningsprojekter, dels i den masteruddannelse i sundhedspædagogik, 
som siden 2001 har været knyttet til programmet.
 I Sundhedspædagogik og sundhedsfremme – teori, forskning og praksis vil læserne finde 
teoretiske diskussioner, empiriske undersøgelser og essays relateret til sundheds-
pædagogik og sundhedsfremme.
 Bogen karakteriseres af et fælles afsæt i en kritisk forskningstilgang, hvor be-
stående paradigmer og tankegange udfordres, hvor magt- og dominansrelationer 
kortlægges, og hvor lokale og globale ulighedsrelationer i relation til sundhed sæt-
tes i fokus. Ideologier og værdier, kontekstuelle forhold samt aktørernes deltagelse 
og refleksioner tildeles i denne forskningstilgang en afgørende betydning for de 
sundhedspædagogiske og sundhedsfremmende processer og for udbyttet heraf.
 I bogen er der fokus på diskussioner og analyser af:

•	 begreber om sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse, samt 
værdier og ideologiers rolle i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

•	 pædagogiske tilgange, der vægter udvikling af målgruppers og professionelles 
handlekompetence, deltagelse og refleksioner, og som understøtter dette ved 
at fokusere på handlings- og deltagelsesorienterede strategier og metoder i 
det sundhedsfremmende arbejde

Forord
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•	 kontekstens betydning, herunder samfundsmæssige, politiske, institutionelle, 
kulturelle, sociale og individuelle forholds betydning for det sundhedspæda-
gogiske arbejde og for målgruppernes sundhed og læring.

Det fælles afsæt i en kritisk forskningstilgang betyder ikke, at bogens artikler tager 
afsæt i det samme syn på sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Vi har som 
redaktører hilst diversitet og nye perspektiver på sundhedspædagogik og sund-
hedsfremme velkommen. Diversiteten i bogens bidrag kommer dels til udtryk i de 
forskellige settings og målgrupper, som er i fokus i bidragene. I nogle undersøgelser 
er det børn og unge i skolen, i andre undersøgelser voksne, ældre eller professionelle 
inden for sundhedsområdet og det pædagogiske område. Diversiteten kommer også 
til udtryk i forskellige definitioner af og afgrænsninger af begreber om sundheds-
pædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse, forståelser af værdiers og ideologiers 
rolle samt i forskellige perspektiver på deltagelsesbegrebet og på målgruppers og 
professionelles handlekompetencer.
 Værdier og ideologier har ifølge Keith Tones en afgørende indflydelse på ud-
formningen af sundhedspolitikken på lokale og nationale niveauer, som igen er 
grundlaget for planlægning, gennemførelse og evaluering af sundhedspædagogisk 
og sundhedsfremmende arbejde. Sundhedsfremme beskrives af Tones som et empo-
wermentprojekt, hvor der er aktuelle tendenser til at vægte individuelle frem for de 
kollektive strategier. Lars-Henrik Schmidt udfordrer den eksisterende forståelse af 
sundhedsfremmebegrebet og sundhedspædagogikkens traditionelle rolle og peger på 
behovet for et opgør med forbrugs- og markedstænkningen i relation til sundhed 
og velvære. Han introducerer i stedet et begreb om raskhedsfremme. Et andet kritisk 
perspektiv på sundhedsfremme og sundhedspædagogik præsenteres af Anders K. 
Ljungdahl, som peger på tendenser til en normalisering og standardisering i for-
ståelser af sundhed og sygdom. Han introducerer et normbegreb, der bl.a. rummer 
biologiske og medicinske dimensioner, og peger på dets mulighed for en kritik af 
tænkning og praksis inden for området. Stig Brostrøm præsenterer et teoretisk 
grundlag for at se omsorg, trivsel, opdragelse, undervisning og læring som et sam-
menhængende hele, som en enhed af ‘education’ og ‘care’ – educare, et grundlag som 
fungerer som afsæt for en analyse af den danske og svenske småbørnspædagogik.
 Kompetence- og deltagelsesbegreber er blevet et mantra i teoretiske og praktiske 
diskurser om sundhedsfremme og sundhedspædagogik, men med vidt forskellige 
betydninger. Dette gør det bl.a. nødvendigt at undersøge, hvilke forståelser af 
kompetencer og deltagelse der reelt er tale om, samt hvilke ideer om pædagogik 
og læring der knyttes an til.
Pär Nygren præsenterer, med udgangspunkt i et norsk forskningsprojekt, en teori 
om professionsudøverens følelser, værdier, ideologier og deres plads i professionelle 
handlingskompetencer og professionel praksis. Tilsvarende peger Karen Wistoft, på 
baggrund af analyser af danske forskningsprojekter, på, at sundhedsfremmepro-
jekter er værdibaserede, og hun konkluderer, at sundhedsprofessionelle og andre 
aktører på sundhedsområdet bør opøve refleksiv kompetence, så deres blik for værdier 
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skærpes. Jeppe Læssøe præsenterer forskellige aspekter i professionelles medierende 
rolle i deltagelsesbaserede sundhedsfremmeprojekter, samt indkredser de centrale 
kvaliteter, risici og dilemmaer, som mediering indebærer i forhold til involvering 
af borgerne i det sundhedsfremmende arbejde.
 Bjarne Bruun Jensen argumenterer, med udgangspunkt i en begrebs- og empirisk 
baseret analyse af projekter inden for henholdsvis den kommunale sundhedspleje 
og ældreområdet, for, at en handlings- og deltagelsesorienteret sundhedspædagogisk tilgang 
kan bidrage til at kvalificere både forebyggelse og sundhedsfremme. Ulla Pedersen 
vurderer også, at en deltagelsesorienteret tilgang har positive anvendelsesmulighe-
der. På baggrund af en afprøvning af Story/Dialogue-metoden i evaluering af et sund-
hedsundervisningsforløb i folkeskolen, ser hun især positive anvendelsesaspekter i 
evalueringer, der har handlekompetence som genstandsfelt. Med et tilsvarende fokus 
på involvering af målgruppen diskuterer Venka Simovska en model for deltagelse, som 
kombinerer de teoretiske grundantagelser i en demokratisk tilgang til sundheds-
undervisning i skolen på den ene side og den sociokulturelle teori som perspektiv 
på læring i en deltagelses- og handlingsorienteret tilgang til sundhedspædagogik 
på den anden.
 Settingstilgangen samler de overvejelser, der er knyttet til de kontekstuelles 
forholds betydning for det sundhedsfremmende og sundhedspædagogiske arbejde. 
Setttingstilgangen beskrives af Mark Dooris som en helt central tilgang i sundheds-
fremme. Han opstiller en række sundhedsfremmende projekter inden for skoler, 
hospitaler, byer, fængsler og regioner, som direkte relaterer sig til settingstilgangen, 
og præsenterer en række spørgsmål og dilemmaer, der er knyttet til arbejdet med 
settingstilgangen, herunder misforholdet mellem den ‘ideelle’ teori og praksis.
 Ud fra afprøvning af forskellige somaæstetiske iscenesættelser i skolen beskæf-
tiger Birgitte Justiniano sig med koblinger mellem kroppen, det fysiske rum, læring og 
sundhed. Hun argumenterer for, at kombinationen af skolens kulturindhold, det 
faktuelle indhold i undervisningen samt det arkitektoniske og performative indhold 
spiller en afgørende rolle for elevernes muligheder for at udvikle kompetencer i 
relation til sundhed. Jette Benn præsenterer en analyse, som viser, at børn og unge 
har en meget nuanceret og kompleks forståelse af fødevarer, måltider og ernæring. 
Hun afprøver i analysen en overvejelsesmodel, som beskriver et naturvidenskabeligt, et 
kulturelt og et samfundsmæssigt lag i børns forståelser, og peger på modellens brugbarhed 
i planlægning af konkrete madtilbud og undervisningsindsatser.
 Jeanette Magne Jensen anvender et forskningsperspektiv, der anskuer sundhed 
gennem hverdagslivets organisation, et perspektiv, som afprøves i en kvalitativ in-
terviewundersøgelse blandt kortuddannede kvinder, og som vurderes værdifuldt 
i tilgange, der søger at forebygge og påvirke ulighed i sundhed. Også Kari Dahl 
anlægger et hverdagslivsperspektiv i et kapitel, som er rettet mod at indkredse 
væsentlige elementer i en handlingsfremmende sundhedspædagogik for ældre. 
Hun opstiller her tre centrale optikker: hverdagsliv, kritisk bevidstgørelse samt en 
positiv tilgang til ældres ressourcer, herunder ældres motivation. I en analyse af social 
kapital som ressourceperspektiv på skolen peger Christina Albeck på, at begrebet favner 
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både det daglige samvær på skolen og de sociale præmisser, der har betydning for, 
om grupper eller hele skolefællesskaber kan definere mål og handle sammen for 
at skabe forbedringer i relation til trivsel, sundhed og læring. Hun peger også på 
nødvendigheden af at videreudvikle begrebet i forhold til børn og skolens rolle som 
uddannelsesinstitution.
 Problemstillinger knyttet til evidens og evidensbaseret praksis har stor betydning inden 
for sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Kapitlet af Monica Carlsson og Venka 
Simovska diskuterer evidensbegrebet og grundlæggende forskellige tilgange til at 
skabe evidens inden for området, herunder forskellige evidensspørgsmål, typer af 
viden og metodologier. De argumenterer for en tilgang til udvikling af evidens, 
som er baseret på kvalitative forskningstraditioner såsom case studie-, aktions- og 
evalueringsforskning.
 Bogen har fokus på kontekstens betydning for de pædagogiske processer inden 
for sundhedspædagogik og sundhedsfremme og udbyttet af disse processer i form 
af læring og kompetenceudvikling. Bogen kan i forlængelse heraf tilbyde et mere 
nuanceret syn på, hvad der tæller som evidens i sundhedspædagogik og sundheds-
fremme, og på hvilke forskningstilgange der kan bidrage til at skabe evidens.
 Med bogen ønsker vi at:

•	 inspirere og udfordre forskere, studerende og professionelle, der arbejder 
med uddannelse, udvikling, evaluering og forskning inden for området sund-
hedspædagogik og sundhedsfremme

•	 føre til debat og refleksion om evidens og evidensbaseret praksis inden for 
dette område

•	 bidrage til udvikling af kritiske forskningstilganges potentiale inden for dette 
område.

Udgivelsen af bogen er støttet af Aarhus Universitetets Forskningsfond.

Monica Carlsson, Venka Simovska og Bjarne Bruun Jensen
København, februar 2009

79005_sundhedspaed.indd   10 15-07-2009   11:29:22



et sundhedspædagogisk perspektiv på 
sundhedsfremme og forebyggelse

B j a R n e  B R u u n  j e n s e n

Kapitlet diskuterer sammenhænge mellem sundhedsfremme og forebyggelse, samt 
hvordan et sundhedspædagogisk perspektiv kan bidrage til at kvalificere begge 
disse områder. Kapitlet falder i tre hoveddele. Indledningsvis præsenteres den 
dominerende diskurs inden for forebyggelse og sundhedsfremme, og det illustre-
res, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse ofte fremstilles som to forskellige 
paradigmer inden for arbejdet med sundhed. Sundhedsfremme sidestilles ofte med 
‘bottom up’, mens forebyggelse forbindes med ‘top down’-tilgange.
 Derefter præsenteres en sundhedspædagogisk tilgang til arbejdet med sundhed. 
På baggrund af en præsentation af konkrete udviklingsarbejder dokumenteres det 
dels, hvordan den dominerende diskurs har bidraget til at marginalisere forebyg-
gelse og i stedet sætte sundhedsfremme i centrum. Desuden dokumenteres det, at 
denne skelnen mellem forebyggelse og sundhedsfremme ikke er holdbar i forhold 
til praksisniveauet, hvor de to områder lapper over hinanden og til dels anvender 
samme pædagogiske principper og tilgange.
 Den sundhedspædagogiske tilgang, med de tilhørende nøglebegreber, viser sig 
at være anvendelig både inden for det forebyggende og det sundhedsfremmende 
område og giver dermed mulighed for at overskride den dominerende opsplitning 
i forskellige pædagogiske paradigmer.
 Afslutningsvis rejses en diskussion af sundhedspædagogikkens mulige bidrag 
til at udvikle et fælles værdigrundlag for hele sundhedsområdet, omfattende sund-
hedsfremme, forebyggelse og behandling. Konklusionen er, at sundhedsfremme 
og forebyggelse (og behandling) retter sig mod forskellige mål, men at de alle kan 
drage fordel af et sundhedspædagogisk perspektiv.

Indledning

I kapitlet foretages en analyse af forskellen mellem sundhedsfremme og forebyg-
gelse. Indledningsvis skitseres forskellige diskurser inden for forebyggelse og sund-
hedsfremme, hvor vægten især lægges på hvilke metodiske tilgange, der er i fokus 
inden for de to tilgange til arbejdet med sundhed. Der præsenteres både eksempler 
fra det internationale område og fra den danske kontekst.
 Herefter præsenteres et sundhedspædagogisk approach til arbejdet med sund-
hed. Dette gøres via en kort indholdsbestemmelse af en række sundhedspædago-
giske nøglebegreber, som ‘handlekompetence’, ‘viden’, ‘deltagelse’ og ‘handling’. 
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Hensigten med denne del er at illustrere de sundhedspædagogiske kernebegrebers 
anvendelighed inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 I kapitlets tredje del sættes der fokus på to forskningsintegrerede udviklingsar-
bejder, hvor formålet netop har været at arbejde med, hvordan sundhedsfremme og 
forebyggelse italesættes og opfattes inden for forskellige praksisfelter. I analysen læg-
ges vægten især på, hvorvidt de præsenterede sundhedspædagogiske kernebegreber 
i del to kan anvendes til at overskride den opsplitning, der præger sundhedsfremme 
og forebyggelse i den aktuelle danske diskussion. Der sættes især fokus på profes-
sionelles erfaringer fra – og arbejde i – praksis.
 Afslutningsvis sammenstilles analysens resultater med internationale nyere ten-
denser, bl.a. inden for området ‘Health Literacy’, og der lægges op til, at artiklens 
perspektiv med fordel kan suppleres med overvejelser inden for behandlingsområ-
det. Der gives desuden et konkret eksempel fra en kommune på, hvorledes sund-
hedsfremme og forebyggelse søges samlet ud fra en sundhedspædagogisk tilgang. 
Endelig berøres kort de fremtidige udfordringer for forskning og udvikling.

Sundhedsfremme og forebyggelse som forskellige paradigmer?

I den internationale litteratur er diskussionen af sundhedsfremme domineret af 
Verdenssundhedsorganisationen, WHO’s, dokumenter, herunder især Ottawa 
Charteret fra 1986 (WHO, 1986). I 1998 udgav WHO dokumentet Health Promotion 
Glossary (WHO, 1998), hvor en række centrale nøglebegreber defineres, og hvor 
tendenser og principper fra Ottawa Charteret lægges til grund for definitionerne. I 
første del defineres syv såkaldte basistermer, hvor ‘health promotion’ og ‘disease 
prevention’ indgår. I forbindelse med ‘health promotion’ lægges der op til, at folk 
aktivt skal involvere sig (‘enable’) med henblik på at opnå ‘empowerment’, og målet 
er, at folk opnår kontrol over determinanter for deres egen sundhed:

Health promotion is the process of enabling people to increase control over the determinants of health and 

thereby improve their health. (WHO, 1998: 1-2).

Endvidere pointeres det, at der skal arbejdes med et princip om deltagelse med 
henblik på at involvere folk i kritisk beslutningstagning og i handling for fremme 
af sundhed:

Participation is essential to sustain health promotion action. People have to be at the centre of health 

promotion action and decision-making processes for them to be effective. (WHO, 1998: 2).

Det er med andre ord tydeligt, at der inden for sundhedsfremme arbejdes med 
deltagerorienterede processer med henblik på at fremme ejerskab, empowerment 
og handling. Til forskel herfra nævnes der intet om deltagerinvolvering eller lig-
nende i afsnittet om sygdomsforebyggelse i WHO-publikationen. I stedet lægges 
vægten på, at forebyggelse handler om at gøre noget ‘med’ individer (“dealing 
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with individuals and populations […]”), og at fokus er på risikofaktorer og et ad-
færdsperspektiv:

Disease prevention in this context is considered to be action which usually emanates from the health sector, 

dealing with individuals and populations identified as exhibiting identifiable risk factors, often associated 

with different risk behaviours. (WHO, 1998: 4).

WHO’s udmeldinger har haft enorm indflydelse på den internationale udvikling og 
diskussion, og de samme formuleringer genfindes i mange artikler og opslagsbøger, 
eksempelvis også i den netbaserede, brugerdrevne encyclopædi, Wikipedia (se fx 
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_promotion).
 Også i den danske diskussion eksisterer der en tilsvarende og tydelig tendens til 
at adskille sundhedsfremme fra forebyggelse. Dette ses i såvel officielle dokumenter 
samt i en række debat- og lærebøger inden for området.
 Det seneste eksempel er Sundhedsstyrelsens arbejde med at definere en 
række begreber knyttet til forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed 
(Sundhedsstyrelsen, 2005). I dette arbejde, der er foregået i regi af Det Nationale 
Begrebsråd for Sundhedsvæsenet, indholdsbestemmes 38 udvalgte begreber in-
den for sundhedsområdet. Udvalget af begreber afspejler arbejdets placering i 
Sundhedsstyrelsen. Under begreberne ‘forebyggelse’ og ‘sundhedsfremme’ frem-
hæves det bl.a., at disse begreber i dag bruges som “… sideordnede for at synliggøre 
forskellige indsatser for at opnå sundhed” (Sundhedsstyrelsen, 2005: 27). Som citatet 
understreger, lægges der vægt på at opfatte de to begreber som forskellige, og at 
denne forskellighed placerer dem som sideordnede begreber (til forskel fra fx det, 
at det ene begreb er overordnet i forhold til det andet).
 Med hensyn til forskellen mellem de to begreber fremhæves det for det før-
ste, at forebyggelse sigter mod at undgå noget uønsket (ulykker, sygdom m.m.), 
mens sundhedsfremme i højere grad handler om fremme den enkeltes sundhed 
og skabe muligheder for at mobilisere resurser og handlekompetence hos borgere 
og patienter. Hvad angår den pædagogiske dimension fremhæver dokumentet en 
klar skelnen, idet der under sundhedsfremme står, at “Sundhedsfremmende indsat-
ser er deltagerorienterede og dialogbaserede og kan være målrettet såvel enkeltpersoner som 
befolkningsgrupper” (Sundhedsstyrelsen, 2005: 49). Til sammenligning nævnes der 
intet om deltagelse, dialog, brugerinvolvering o.l. i afsnittet om forebyggelse. Også 
med henblik på målet for sundhedsarbejdet tilkendegives der en klar forskel mel-
lem sundhedsfremme og forebyggelse. I forlængelse af Ottawa Charterets fokus på 
empowerment lægges der bl.a. op til at arbejde med udvikling af handlekompetence 
inden for sundhedsfremme:

I sundhedsfremmearbejdet vendes opmærksomheden væk fra sygdom og over mod sundhed. Der fo-

kuseres på mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og mestringsstrategier frem for på risici. 

(Sundhedsstyrelsen, 2005: 49).
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De samme tendenser ses i en af de senere års debatbøger om sundhedsfremme, 
bogen Sundhedsfremme i teori og praksis (Jensen og Johnsen 2000). Bogen har på 
spændende vis opsamlet erfaringer fra en række kurser med sundhedsprofessio-
nelle om sundhedsfremme og forebyggelse. Konklusionerne samles som en række 
teser, og under tesen om ‘sundhedsfremme og forebyggelse’ hedder det bl.a., at 
“Sundhedsfremme og forebyggelse er to forskellige ting. Mål og midler i sundhedsfremme og 
forebyggelse er forskellige” (Jensen og Johnsen, 2000: 7). Videre hedder det:

Arbejdet (med sundhedsfremme) er kort sagt baseret på mulighedstænkning, drevet af håb, domineret 

af et nedefra-og-op-perspektiv […] Arbejdet (med forebyggelse) er kort sagt baseret på risiko-tænkning, 

drevet af frygt, domineret af eksperter og et oppe-fra-og-ned perspektiv. (Jensen og Johnsen, 2000: 7 

(mine parenteser)).

I bogen gøres der desuden opmærksom på, at sundhedsfremme – til forskel fra fore-
byggelse, der ifølge bogen har tendens til at blive et anliggende for eksperterne – er 
forankret i folks følelser og hverdagsliv. Bogen fanger uden tvivl en vigtig tendens 
i den dominerende diskurs inden for sundhedsområdet. En diskurs, der illustreres 
af Sundhedsstyrelsens dokument om terminologier, og som også afspejles i den 
internationale litteratur. På den ene side står sundhedsfremme som en tænkning 
og en begrebsramme, der handler om deltagerinvolvering og kompetenceudvik-
ling, mens forebyggelse på den anden side drejer sig om eksperternes forsøg på at 
påvirke/manipulere folks adfærd i den korrekte, sunde retning.
 Med andre ord lægges der i den dominerende diskurs op til to fundamentalt 
forskellige arbejdsmetoder inden for forebyggelse og sundhedsfremme. De er imid-
lertid forskellige i forhold til to aspekter. Det første drejer sig om forskelligheden 
i forhold til mål og fokus, hvor sundhedsfremme handler om at styrke resurser og 
handlekompetence, mens forebyggelse handler om at undgå eller mindske risici. Det 
andet aspekt omhandler selve arbejdsmetoden – eller den pædagogiske dimension i 
arbejdet – og her vægtes deltagerorienterede processer inden for sundhedsfremme, 
mens dette ikke nævnes under forebyggelse, hvor der ofte sættes fokus på et ad-
færdsorienteret perspektiv.
 Ovenstående indikerer, at der er tale om et paradigmeskifte, når vi skifter blik-
ket fra forebyggelse til sundhedsfremme, altså et paradigmeskifte fra ‘top down’ 
mod ‘bottom up’. Spørgsmålet er imidlertid, om denne skelnen er frugtbar, og 
om det giver mening og er frugtbart at tilsidesætte principper om involvering 
og udvikling af handlekompetence, når der arbejdes med forebyggelse. Og i den 
forbindelse bliver det også interessant at se, hvorvidt den skarpe skelnen mellem 
de to begreber giver mening, når blikket vendes mod praksis. Senere i kapitlet 
præsenteres to forskningsintegrerede udviklingsprojekter, hvor fokus netop har 
været på udvikling af nye metoder i praksis inden for både sundhedsfremme og 
forebyggelse. Men inden da skal den sundhedspædagogiske tilgang til arbejdet 
med sundhed kort præsenteres.
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Sundhedspædagogiske kernebegreber

Flere forfattere har beskrevet sundhedspædagogiske tilgange, bl.a. Glinsvad (2006), 
som giver eksempler på teoretiske retninger og arbejdsmetoder, der relaterer sig til 
det sundhedspædagogiske område. Bl.a. nævnes Banduras ‘social cognitive theory’ 
(Bandura, 1986) og Antonovskys teori om ‘Sense of Coherence’ (Antonovsky, 
2000). Udgangspunktet for fremstillingen er, at sundhedspædagogik drejer sig om 
ændring af livsstil inden for traditionelle sundhedstemaer:

I sundhedspædagogisk perspektiv er livsstilen imidlertid mål for indsatsen. Traditionelt fokuseres på fem 

livsstilsområder: tobak, alkohol, kost og motion, svær overvægt og trafikulykker. (Glinsvad, 2006: 108).

Dette kapitel bygger imidlertid på et bredere syn på sundhedspædagogikkens op-
gave, hvor det indgår som central præmis, at sundhed både påvirkes fra livsstil og 
levevilkår, og at sundhedspædagogik derfor må sigte mod forandring inden for 
begge felter. Endvidere sigter sundhedspædagogik mod udvikling af kompetence 
til at kunne handle for at fremme sundhed – både som enkeltperson og i fællesskab 
med andre. Sammenfattende kan en sådan sundhedspædagogisk tilgang præsenteres 
ud fra følgende række af argumenter (Jensen, 2009a):

1. Sundhedspædagogik handler om at skabe sundhedsmæssig forandring og for-
bedring inden for livsstil og levevilkår.

2. Disse forandringer skabes via individuelle eller fælles handlinger, hvori den 
pågældende målgruppe deltager aktivt og med egne visioner og forslag.

3. Målgruppens handlinger iværksættes på baggrund af deres handlekompetence.
4. Målgruppens handlekompetence udvikles og kvalificeres på baggrund af en 

dialog med en professionel.

I det følgende præsenteres denne sundhedspædagogiske tilgang ud fra kernebegre-
berne ‘handlekompetence’, ‘viden’, ‘deltagelse’ og ‘handling’ (se fx Jensen, 2009a) 
for en uddybning). Det er et fællestræk ved de begreber, der præsenteres, at de i de 
senere år har opnået stor popularitet, men samtidig sjældent defineres eksplicit. I 
stedet anvendes de ofte på så generelle og upræcise måder, at de skaber mere forvir-
ring end egentlig klarhed. Derfor sigter kapitlet mod at lægge op til en præcis og 
nuanceret diskussion af, hvordan disse begreber kan opfattes og anvendes.

handlekompetence

Handlekompetence indgår i den sundhedspædagogiske tilgang som et centralt 
begreb, idet begrebet har status som målkategori. Udviklingen og populariteten af 
handlekompetencebegrebet har bl.a. været båret frem i kølvandet på en stigende 
kritik af traditionelle adfærdsmodificerende og moraliserende tilgange (med svage 
eller manglende resultater). Disse kritiske strømninger har bidraget til udviklingen 
af en række af demokratiske og deltagerorienterede alternativer. Handlekompetence 
er et sådant alternativ, men også andre kan nævnes: ‘Empowerment’ (Tones & 
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Tilford, 2001), ‘Health Literacy’ (Kickbush, 2002; Nutbeam, 2000), ‘Sense of 
Coherence’ (Antonovsky, 2000) m.fl.
 Flere forsøg har været gjort på en operationalisering og præcisering af begre-
bet handlekompetence, og fokus har bl.a. været på delkomponenter som indsigt, 
engagement, visioner, handleerfaringer og kritisk sans (se fx Jensen, 2000; 2009a). 
Vægten lægges på, at viden ikke er den eneste forudsætning for handlekompetence, 
men at det, at man fx har muligheden for at udvikle, diskutere og dele sin drøm 
eller vision med andre – eller at være med til at udvikle en fælles vision – er en af 
forudsætningerne for, at man overhovedet opnår lysten til at skride til handling. 
Også det, at man direkte søger at påvirke virkeligheden og dermed opnår hand-
leerfaringer som integreret del af den sundhedspædagogiske proces, hvad enten 
det er ens egen livsstil eller de omgivende levevilkår der søges ændret, bidrager til 
udvikling af engagement og dermed også til handlekompetence.

viden og indsigt

I afsnittet ovenfor blev indsigt inddraget som en vigtig del af handlekompetence. 
Generelt har det imidlertid vist sig, at diskussioner af, hvilken viden deltagerne 
skal opnå gennem en sundhedspædagogisk indsats, er svære at fastholde. Tit møder 
man argumentationen, at:

[…] folk ved godt hvad der er sundt og usundt, men de bruger ikke deres viden, og derfor skal vi finde 

på andre måder at påvirke på […].

En af grundene til, at folk ikke handler ud fra deres viden, kunne imidlertid være, 
at den viden, de har fået, i virkeligheden ikke er handlingsorienteret. Derfor må 
diskussionen af ‘den nødvendige viden’ tage sit afsæt i generelle overvejelser over 
sundhedspædagogikkens handlingsorienterede målformuleringer.
 At have målgruppers kompetence til at handle og skabe sundhedsmæssig for-
bedring som overordnet mål, giver konsekvens for valg af viden og indsigt. Den 
sundhedsfaglige kerne skal med andre ord i sin essens være handlingsorienteret. En 
anden måde at sige det på er, at målgrupper skal erhverve sig viden og indsigt, der 
har betydning for, at de kan gribe forandrende ind i deres liv og i deres omverden. 
Dette udgangspunkt viser sig at have afgørende konsekvenser for, hvilken viden 
der vægtes i det sundhedspædagogiske arbejde. Denne handlingsorienterede viden 
kan illustreres ud fra fire dimensioner.
 Den første dimension handler om forekomst og udbredelse af vore sundhedspro-
blemer. Det er altså effekten af forhold i miljøet, effekten af vores livsstil, effekten af 
vores sociale relationer etc. Den anden dimension drejer sig om de grundlæggende 
sociale, kulturelle og økonomiske årsager til vores sundhedsproblemer. Hvorfor 
og under hvilke forhold bliver vi syge, hvilke faktorer truer vores livskvalitet etc. 
Den tredje dimension omfatter selve forandringsaspektet. Hvordan kan man gribe 
sagen an, hvis man på forskellige måder forsøger at forandre forhold i ens adfærd, 
strukturer på arbejdspladsen, i familien eller i lokalsamfundet? Den fjerde dimen-
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