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når den ses fra et ’overklasse’ eller ’belastet’ miljø

end, når den ses fra et ’landsby’-miljø. At reaktio-

nerne på disse forhold er forskellige viser hen til, at

reaktionen både må opfattes som individuelt be-

stemt og som påvirket af den sociale baggrund og

opvækstvilkår i et lidt bredere kulturperspektiv«, si-

ger Bente Jensen.

»Man kan sige, at risikoen er den samme for alle

børn, mens det er børnenes måde at mestre bekym-

ringer og risici, der bliver afgørende for sundhed og

sårbarhed. De unge kan udvikle risikoadfærd og

hobe sundheds- og helbredsproblemer op, hvis risi-

kofaktorerne bliver for store eller for komplekse. Un-

dersøgelsen viser, at risikoen er størst blandt børn,

der lever i et ’hårdt belastet’ opvækstmiljø, børn hvis

sociale netværk og relationer i gruppen og i familien

er udtyndede, samt børn som vores samfund stiller

over for øgede krav og så store udfordringer, at de

ikke føler, at de kan magte dem«, siger hun.

Blaming the victim

»Det er ofte kost, motion, rygning og alkohol man ta-

ler om i forbindelse med sundheds- eller risikoad-

færd, men jeg synes, at det er vigtigt at gøre sund-

hed til et bredere begreb. Derfor har jeg i

undersøgelsen spurgt både til trivsel, sundhedsad-

færd og helbred samt det sociale liv. Disse faktorer

hænger så uhyggeligt godt sammen. De unges triv-

sel eller mangel på samme har en tendens til at slå

om i en bestemt sundhedsadfærd, som udfylder en

bestemt funktion i barnets eller den unges liv. Des-

værre har forebyggelseskampagner en tendens til at
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»Jeg spekulerer meget i øjeblikket. Jeg ved ikke,

om det er noget, man altid gør i min alder. Jeg ved

ikke, hvad jeg spekulerer over, det er bare alting, der

kommer til en overvejelse«.

Sådan siger en pige fra 7. klasse i en ny under-

søgelse af Bente Jensen, der beskrives i bogen

’Sundhed i børneperspektiv – store børns beretnin-

ger om sundhed og hverdagsliv’, der udkommer i

næste måned på Hans Reitzels Forlag.

Bente Jensen har spurgt børnene og de unge selv,

hvad de mener om deres sundhed og trivsel, og hun

kan konstatere, at selvtillid og måden, hvorpå bør-

nene fungerer socialt inden for gruppen af jævnal-

drende, er af helt afgørende betydning for, hvordan

de går rundt og har det. Og hun kan samtidig kon-

statere, at der for børnene lurer en sårbarhed lige

om hjørnet. En sårbarhed som måske hører med til

et naturligt hverdagsliv præget af ’ups and downs’,

men også en sårbarhed, som i en eller anden grad

er forbundet med tilværelsen i et senmoderne sam-

fund og som for nogle kan være umulig at håndtere. 

»Det er ikke kun negativt, men vi lever vores hver-

dagsliv på en anden måde end i tidligere kulturer,

hvor der var mere fastlagte normer og traditioner. I

dag skal vi definere os selv og fællesskabet på en ny

måde hele tiden. De sociale relationer, som vi ved

har så stor betydning for både børns og voksnes triv-

sel, er hele tiden til diskussion, og der er hele tiden

nogle nye typer risici på færde, som vi må tage højde

for i forebyggelses- og sundhedstænkningen«, siger

Bente Jensen.

Hun understreger, at der er ikke noget galt i at

være sårbar i sig selv:

»Det er ikke en modsætning til sundhed at være

sårbar nogen gange. Men dér hvor børnene bliver

fastlåst i mønstre, hvor de hele tiden indtager en

sårbar rolle, bliver det et problem. Undersøgelsen gi-

ver visse tegn på, at mange bærer en sårbarhed

rundt med sig fra sted til sted, og det skal man have

øje for og tage fat på«, siger hun.

Store præstationskrav

Bente Jensen har talt med 24 13-14-årige børn i tre

forskellige lokalmiljøer – henholdsvis et landmiljø, et

belastet storbymiljø og så et overklassemiljø. I hen-

des interviews fandt hun både ligheder og forskelle

i typer af risici.

»Det er selvfølgelig ikke alle de unge der indgår i

undersøgelsen, der viser tegn på ’senmoderne

sårbarhed’, men der er generelt tale om, at børn har

en eller flere bekymringer, som de oplever påtræn-

gende i hverdagslivet. Deres bekymringer går i ret-

ning af den store globale verden, som man på den

ene side er en del af og på den anden side ikke kan

gøre noget ved. Men også den nære verden kan

være voldsomt bekymrende og angstprovokerende.

For eksempel store uddannelseskrav og -planer som

kommer til at spille en større rolle på dette alders-

trin. Hertil kommer, at den kulturelle omverden

lægger op til et højt aktivitetsniveau, en livsstil, der

handler om at være med, at få succes gennem

præstation, og det sætter den individuelle ’perform-

ance’ i særlig fokus«, siger hun.

»De her fænomener vidner om, at børn bekymrer

sig om verden på tværs af kulturer – om end i for-

skellig udstrækning i de tre udvalgte lokalkulturer.

Det er som om, verden er større og mere angstfyldt,

»Trivsel er at have venner og rimelig god selvtillid. Mine

venner kan nok lide mig, fordi der er gang i den, men de

kan nok også lide mig, fordi vi har interesser fælles.«

»Hvis jeg for eksempel siger, at jeg har ondt i hovedet, så

kan det være for at snakke lidt med nogen.«
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Hvordan trives dagens børn og unge? Hvad synes de selv? Det er emnet for en kvalitativ under-

søgelse, som ph.d., lektor Bente Jensen fra Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks

Pædagogiske Universitet har lavet. Hun efterlyser et bredere sundhedsbegreb i forebyggelsen.
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skille sundhedsbegrebet ad. Sundhedsadfærd opde-

les i kostvaner, motionsvaner, tobaksvaner eller al-

koholvaner, mens de andre aspekter af sundheden,

altså den enkeltes evne til at opfylde behov og me-

stre tilværelsen, kun sjældent er mål for forebyggel-

sen. Og det er den enkeltes motivation for at tage

magten over sin situation, der er altafgørende for, at

adfærden kan ændres i en sundere retning«, siger

Bente Jensen. 

»Når der laves forebyggelseskampagner går man

ofte ud fra, at mere viden giver ændret adfærd,

selvom de fleste efterhånden er klar over, at det ikke

forholder sig sådan. Det er en meget lineær opfat-

telse, men ikke desto mindre bliver der postet en

masse viden ud i hovedet på især de mest udsatte

unge, som har vanskeligst ved at bruge den viden til

at gøre noget ved deres sundhedsproblemer. En fo-

rebyggelsesstrategi, der alene sigter imod at give

disse børn ny viden lykkes ikke, fordi det netop vi-

ser sig, at det ikke et spørgsmål om viden, vilje eller

engagement, der afholder disse unge fra at foretage

sig noget sundhedsfremmende. Det er derimod fra-

vær af muligheder, støtte og overskud. En ganske al-

mindelig dagligdag er en kæmpe udfordring for

især de udsatte børn. Hvis de så dertil deltager i

skoleprojekter eller får en kampagne ind ad døren,

der fortæller om sund mad eller rigtige motionsva-

ner, så vil det ofte forværre problemet. Børnene si-

ger for eksempel: ’Jeg burde også lade være med at

spise chips og drikke cola og se fjernsyn hele dagen,

men jeg kan ikke tage mig sammen’, og det gør dem

yderligere sårbare. Det er det, vi kalder ’blaming the

victim’-problemet. De har det ikke bare dårligt i sig

selv, de får det også dårligt over, at de ikke lever op

til de forventninger, som der ligger i forebyggel-

sesindsatsen«, siger hun.

Børn og unge skal inddrages

»Desuden er det uheldigt, at man i den grad gør

sundhedsproblemerne til private problemer, når vi

nu ser, hvor vigtig den sociale kontekst – familien,

gruppen, lokalmiljøet – er som forudsætning for triv-

sel og sundhed. Derfor vil en individfokuseret ind-

sats i forebyggelsen slet ikke kunne nå ind og rette

op på de vigtigste forudsætninger for sundhed. I

bedste fald risikerer det at være uden betydning, 

i værste fald kan forebyggelsen forværre proble-

merne. Jeg mener derfor, at en fremtidig forebyggel-

sesindsats må rette sig imod både individ og kon-

tekst, sådan at ansvaret for sundhed løftes væk fra

individet, hvilket i sig selv kan være en befrielse og

en forudsætning for at mobilisere et overskud«, siger

Bente Jensen, der ikke vil acceptere, at vores ’sen-

moderne’ liv skal have en sundhedsmæssig pris,

som børn og unge bare må betale:

»Nogen betragter jo også det moderne liv som en

kulturel frisættelse fra traditionelle normer og fast-

lagte værdier, og det kan godt være, at børn med

overskud kommer endnu stærkere ud af mødet

med et moderne samfunds udfordringer. Så man

skal ikke male fanden på væggen. Men der er altså

nogen, der hægtes af. Og så kunne det måske være

interessant at se, hvordan de stærke børn, som også

bliver stærke voksne, kunne bidrage til at integrere

og inddrage de sårbare? Hvordan kan vi styrke

børns interesse for og engagement i at beskæftige

sig med ulighed i sundhed og integrere andre?

Næste skridt kunne blive at få stærke børn til at for-

stå sig selv i forhold til andre«, siger Bente Jensen.,

der foreslår, at man udvikler interventionsstrategier,

som inddrager børn og unge som aktive deltagere i

det sundhedsfremmende arbejde i både skolen, lo-

kalmiljøet og på det politiske niveau. y
Steen Bruun Jensen

sbj@dpu.dk

Bente Jensen vil forestå en workshop om intervention

og ’health-promotion’ på Sundhedsministeriets og

Københavns Kommunes internationale konference

’Reducing Social Inequality in Health’, der finder sted i

København den 9.-10 december 2002. Her vil der

være fokus på at finde nye veje i forebyggelsen. 

Lektor, ph.d. Bente Jensen

Institut for pædagogisk sociologi ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet

»Hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så er det ikke

så godt, for min mor kan heller ikke finde ud af det.«

>

»Man kan ikke lære noget, når man er nervøs og 

ikke tør sige noget.«




