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Assist. En kompleks social Intervention til støtte af store børns og unges fysiske aktivitet i almene boligområder 

 

Formål 

Målet for projektet Assist er at støtte fysisk aktivitet og trivsel blandt 10-15årige i almene boligområder. Dette mål skal 

nås gennem forskningsbaseret udvikling, testning, evaluering og implementering af nye metoder (nemlig 

familiecoaching og samskabelse af socialt inkluderende idræt) som dele i en kompleks social intervention, der er 

designet efter de internationalt anerkendte MRC-retningslinjer. Assist vil samtidig initiere et tværsektorielt samarbejde 

mellem forskere, to af landets største kommuner, en række boligforeninger og idrætsforeninger, samt 10-15årige og 

deres familier, og bidrage til en varieret platform af viden for forebyggende indsatser i de mange almene boligområder i 

Danmark.  

 

Baggrund:  

Knap 1.000.000 danskere, hvoraf 18,9% er under 18 år, bor i almene boligområder (Landsbyggefonden 2019). Mens 

der i de almene boligområder, som er politisk defineret som ghettoområder og udsatte boligområder, typisk er sat ind 

med en række indsatser i boligsociale helhedsplaner, er sundhedsudfordringer i de øvrige almene boligområder et stort 

og overset problemfelt. Undersøgelser viser bl.a., at beboere i disse almene boligområder lige så ofte har dårligt fysisk 

helbred (19,3%) som beboere i ghettoområder (19,4%), hvilket samtidig er dobbelt så mange som de 9,8 % i den 

øvrige befolkning (Jensen et al 2018). Derudover viser kommunale tal, at i almene boligområder er andelen af børn og 

unge, som er medlemmer af en forening, blandt de laveste i kommunen som helhed, og der er en overhyppighed af 

overvægtige børn og unge (upublicerede data fra Aarhus og Aalborg Kommuner).  

 

Da der mangler forskning om idræts- og sundhedsindsatser i almene boligområder, er det relevant at tage 

udgangspunkt i erfaringer fra udsatte boligområder. Her er en af de mest udbredte indsatser fritidscoach- og 

mentorordninger, hvor børn og unge bliver fulgt til idræt i selvvalgte foreninger. Imidlertid er sådanne indsatser primært 

rettet mod det fysisk inaktive/ikke idrætsvante barn snarere end mod at støtte forældrene i at bidrage til deres børn og 

unges involvering i fysisk aktivitet, ligesom der ikke direkte arbejdes med de idrætsforeninger, som børnene bliver fulgt 

til. Der mangler også tværsektorielle indsatser. Indtil nu har samarbejde mellem boligforeninger, der har kontakten til 

områdets børn og unge, og lokale foreninger, der bl.a. organiserer idræt, fokuseret på at koordinere tiltag, mens 

erfaringerne med at samskabe aktiviteter og understøttende strukturer er begrænsede (Foldgast et al 2019). Det er 

denne unikke mulighed for at bidrage til synergi og vidensdeling mellem kommuner, boligforeninger og idrætsforeninger 

i et tværsektorielt samarbejde med et stort forebyggelsesmæssigt potentiale, som er baggrunden for Assist.  
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Udover det nye empiriske fokus på almene boligområder vil Assist også bidrage til teoriudvikling i form af et relationelt 

sociologisk perspektiv, der kan supplere den udbredte forståelse af sundhedsfremme som et individuelt ansvar (Gibson 

& Malcolm 2020). Et sådant relationelt perspektiv peger på, at den enkeltes handlekraft, ’agency’, kan forstås som ’en 

proces af socialt engagement’ (Emirbayer & Mische 1998). Med andre ord hænger børn og unges evne til bl.a. at 

involvere sig i fysisk aktivitet sammen med, om de omgivende sociale strukturer støtter op om denne. Interventionen i 

Assist er netop rettet mod at udvikle sådanne processer af socialt engagement. 

 

Den første del af interventionen består af familiecoaching, der er rettet mod store børn og unge og deres nærmeste. 

Valget af denne metode er baseret på viden om, at familien har en afgørende indflydelse på både børn og unges 

fysiske aktivitetsniveau og idrætsdeltagelse, men at denne støtte varierer med familiens socioøkonomiske baggrund 

(Brockman et al 2009, Downward, Hallmann & Pawlowski 2014). Ikke desto mindre viser et systematisk review, at 

familiebaserede indsatser kan nedbringe såvel børn som unges overvægt og fysiske inaktivitet (Kitzman-Ulrich et al 

2010). Der er meget lidt forskning på familiecoaching som metode, om end undersøgelser peger på, at coaching 

hjælper forældre med at engagere sig i deres børns liv (Ainsworth & Hansen 2018). Familiecoaching er defineret som 

et procesdrevet forhold mellem en familie og en coach med det formål at fremme opnåelsen af fælles identificerede mål 

(Kimberly & Huff 2014). Der er dog behov for udvikling og afprøvning af metoden for bl.a. at etablere en social relation, 

som ikke centreres alene omkring forældrene og familiecoachen, men også involverer familiens store børn og unge og i 

dette tilfælde særligt har fokus på at udvikle glæde ved og støtte til fysisk aktivitet. 

 

Den anden del af interventionen består af lokale workshops som er rettet mod at samskabe idrætsaktiviteter i og 

omkring almene boligområder. Denne metode er valgt, da det er en efterprøvet model for generel sundhedsfremme 

(Hawkins et al 2017), som har stort potentiale i lokalsamfundsindsatser. Centralt i samskabelse er det, at alle relevante 

aktører (her forskere, kommunale institutioner, boligforeninger, idrætsforeninger, forældre og børn og unge selv) 

indgår i udvikling og implementering af interventionen. Afsættet for de samskabende workshops i Assist er viden om, at 

idrætsaktiviteter kan inkludere flere forskelligartede børn og unge, når der er et mestringsorienteret fremfor et 

konkurrenceorienteret motiverende miljø (Ntoumanis & Biddle 1999). Som beskrevet med begrebet ’the Paradoxical 

Power of Sport’ (Hartmann 2003) udgør idrætsforeninger en stabil struktur for fysisk aktivitet, men samtidig er idræt i 

foreninger ofte organiseret efter konkurrencestrukturer, som virker ekskluderende på mange børn og unge (Aggestål & 

Fahlen 2015). Derfor vil de deltagende foreninger blive introduceret til modeller for socialt inkluderende 

idrætsundervisning (Agergaard et al 2018), samt til erfaringer med at flytte idrætsaktiviteter ud i boligområder og 

inkludere fysisk inaktive/ikke idrætsvante børn og unge i sammensatte grupper af aktive (Munk & Agergaard 2015).  
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Projektets metode  

Assist er baseret på British Medical Research Council (MRC)s internationalt anerkendte retningslinjer for udvikling, 

afprøvning og evaluering af komplekse interventioner (Craig et al 2019). MRC’s retningslinjer bygger på en tænkning, 

som kombinerer principper fra epidemiologien og den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme, hvilket betyder, at 

der er fokus på både at generere ny videnskabelig viden om interventionens sundhedsmæssige effekter og om de 

kontekster, mekanismer og processer som betinger, at de tilsigtede effekter opnås. I tråd med ny forskning (Moore et 

al 2019) vil der være fokus på, at interventionens kompleksitet ikke kun er relateret til de interagerende komponenter, 

men i høj grad også til variationen i de sociale systemer, hvor interventionen finder sted.  

 

Udvalgte interventionsområder 

I Assist har vi i samarbejde med Aarhus og Aalborg Kommuner udvalgt 4 almene boligområder, hvor interventionen 

primært skal foregå. Det er Vejlby Vest og Vestergaards- og Vårkjærparken i Aarhus, samt Skelagergårdene/ 

Grønnegården og Grønneparken/Skallerupvej/Saltumvej i Aalborg. Alle udvalgte boligområder består fortrinsvis af 

familieboliger og 20-25% af de 1100-2000 beboerne i hvert område er under 18 år (jf. bilag 1). Oplysninger om 

områderne indikerer, at børn og unge her er præget af den bredt identificerede sociale ulighed i danske børn og unges 

fysiske aktivitet (Sundhedsstyrelsen 2019). Kommunale tal viser derudover, at andelen af børn og unge, som er aktive i 

foreninger er markant lavere, bl.a. kun 50% i Vejlby Vest mod 79% i Aarhus Kommune som helhed. Selv om de fire 

områder på mange måder forekommer typiske for almene boligområder, der ofte er beliggende i store byer i Danmark, 

er der også naturlig variation mellem dem, og særligt det lokale samarbejde om at støtte børn og unges fysiske aktivitet 

vil være unikt. Ved dette udvalg vil Assist kunne give overblik over interventionens samlede effekt, såvel som indsigt i en 

variation i de lokale samskabelsesprocesser, der skal danne prototyper for indsatser i andre almene boligområder. 

 

Målgruppe og rekruttering 

Den primære målgruppe er alle 10-15årige børn og unge bosiddende i et af de fire udvalgte almene boligområder. 

Dertil kommer projektets sekundære målgruppe, som er børnenes familier, boligforeninger, idrætsforeninger og 

kommunale institutioner, der kan udgøre et lokalt netværk omkring dem. Det er bl.a. fritidscentre og skoler i området, 

boligforeningen ALBOA i Aarhus og Hasseris Boligselskab og Alabu Boligforening i Aalborg samt en flerstrenget 

idrætsforening i hvert område (Skovbakken, Viby IF, Skalborg Sportsklub og Foreningssamarbejdet 9220). 

 

Valget af en universel intervention rettet mod alle 10-15årige børn i almene boligområder er begrundet i forskningen. 

Et review viser således, at interventioner med brede grupper af børn og unge giver størst effekt for de inaktive, men 

også har positiv effekt på de, som allerede er noget aktive (Love, Adams & van Sluijs 2017). idet interventionen ikke er 
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rettet mod specifikke grupper af børn og unge som fx etniske minoritetspiger reducerer vi også risici for stigmatisering, 

ligesom der tages højde for, at det er komplekse, sammenvævede forhold som alder, køn, etnicitet, færdigheder, socio-

økonomi, uddannelse, idrætskapital m.v., der spiller ind på børn og unges idrætsdeltagelse (Watson & Scraton 2013). 

 

Assist er opmærksom på de særlige etiske hensyn i forskning med børn og unge. Alle deltagere, børn og unge, 

forældre, boligsociale medarbejdere, foreningsledere og -trænere m.v. vil få grundig mundtlig og skriftlig information 

om projektet og deres rettigheder, og deltagelse i projektet vil blive baseret på et skriftligt informeret samtykke.  

 

Aktivitets- og tidsplan 

Bevillingen til projektet Assist er givet særligt til de første faser i MRC-modellen for komplekse interventioner. Projektet 

vil således være bygget op med tre faser der bliver afviklet over en treårig periode (se nedenfor): 

Arbejds- og tidsplan ### 2021 2022 2023 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

WP 0: Projektledelse (AAU)                           
Rekruttering af ph.d.-studerende                           
Ansættelse af ph.d.-studerende (3 år)                           
Ansættelse af coaches i hhv. Aarhus og Aalborg                           
Udarbejdelse af kommunikationsplan og kommunikation                           
Møder for projektgrupper i hhv. Aarhus og Aalborg                           
Møde i styregruppe (AAU, Aarhus og Aalborg Kommune)                           
Møde følgegruppe (Boligsocialnet, CFBU, DGI, Cefu, DECIPHer)                           
WP 1: Interventionsudvikling                           
Systematisk litteraturstudie (ph.d.-studerende AAU)                           
Udbygning af logisk model; modellering (AAU)                           
Metodeudvikling; coaching (Ryom, PI og Co-I)                           
Metodeudvikling; samskabelse (VA og Co-I)              
Instruktion Bdfl-konsulenter i facilitering af samskabelse (AAU)                           
Udvikling af forløb i socialt inkluderende idræt (VIA, DGI og PI)                           
Udviklingsforløb for idrætsforeninger (VIA, DGI og PI)                           
WP 2: Pilot og feasibilitytest samt procesevaluering deraf                           
Før-efter målinger gerne accelerometer (evt. studieprojekt, AAU)                           
Instruktion i og supervision af coaching (Ryom, AU)                           
Rekruttering til coaching (ansatte i Aarhus og Aalborg kommune)                           
Coaching (ansat i hhv. Aarhus og Ålborg Kommune)                           
Instruktion i samskabelse (VA)              
Samskabelse af idrætsaktivitet i hvert boligområde (AK/ÅK)                           
Procesevaluering (ph.d.-studerende)                           
WP 3: Slutevaluering og formidling                           
Artikler om review, coaching og samskabelse, samt kappe (ph.d.)                           
Formidling til relevante aftagere (AAU)                           
Vidensdeling og udbredelse (følgegruppe)                           
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Fase 1: Interventionsudvikling (1.1.2021-31.12.2021; 12 mdr.) 

I Fase 1, vil projektets ph.d.-studerende gennemføre et systematisk litteraturstudie, som skal danne baggrund for en 

videreudvikling af projektets teoretiske antagelser og en detaljeret modellering af interventionen. Denne forsknings-

baserede modellering vil resultere i en udvidet udgave af den logiske model, der illustrerer de videnskabeligt baserede 

antagelser, om hvilke kausale mekanismer og processer, som driver interventionens effekt, hvilket siden testes i 

projektets evaluering (Fletcher et al 2016). Som et vigtigt element, der ofte overses, vil der både i modelleringen og 

den senere evaluering af interventionen være fokus på eventuelle utilsigtede konsekvenser (Bonell et al 2015).  

 

Som del af Fase 1 sikres de nødvendige kompetencer til de to dele af interventionen. Det vil ske ved metodeudvikling af 

familiecoaching, samt træning og supervision af de 2 familiecoaches i metoden ved postdoc Knud Ryom, Institut for 

Folkesundhed, Aarhus Universitet, der har særlig erfaring med at coache børn og unge fra udsatte boligområder (Ryom 

et al 2017). Ligeledes vil idrætsforeningerne deltage i et udviklingsforløb om inkluderende idræt leveret af VIA 

University College, DGI og DGIs landsdelsforeninger, som har samlet ekspertise indenfor dette. 

 

Fase 2: Pilot- og feasibilitytest og tidlig procesevaluering (1.1.2022-30.06.2023; 18 mdr.) 

Et vigtigt element i udviklingen af velfungerende interventioner er grundig testning samt procesevaluering deraf (Craig 

et al 2008). I Assist tester og evaluerer vi 1) familiecoachingen og 2) samskabelse af inkluderende idrætsaktivitet. 

 

Til pilottests af familiecoaching rekrutterer de kommunalt ansatte coaches i Aarhus og Aalborg hver 16 familier (8 i 

hvert område). Familiecoaching gennemføres over en periode på 6 mdr., hvor der afvikles 6 møder af max 1 times 

varighed hjemme hos familien eller i boligforeningens lokaler, som familien foretrækker det, ligesom aftalerne om 

coachingen understøttes ved telefonopkald. Den ph.d.-studerende vil procesevaluere disse pilotforløb ved hjælp af 

observationer og interviews med både coaches og deltagere med fokus på såvel fremmende som hæmmende faktorer. 

 

I samme periode vil der blive gennemført et feasibility studie med fokus på samskabelse af nye, socialt inkluderende og 

lokalt tilpassede idrætstilbud som faciliteres af Bevæg dig for livet konsulenter i hhv. Aarhus og Aalborg kommune. Der 

afholdes i alle 4 boligområder 8 samskabende workshops gennem en sæson (efterår 2022- forår 2023), hvor alle 

relevante lokale aktører såvel som grupper af store børn og unge faciliteres til at udvikle og udveksle ideer. I 

forlængelse heraf afvikles 2 ugentlige idrætsaktiviteter i hvert boligområde gennem hele sæsonen, som bliver leveret af 

instruktører fra de involverede foreninger, ligesom de samskabende workshops skal bidrage til at identificere, justere og 

formidle idrætstilbud i de involverede foreninger, som matcher de 10-15åriges interesser.  
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Projektets ph.d.-studerende er ansvarlig for procesevaluering af dette forløb, og vil ved hjælp af observationer og 

kvalitative interviews danne sig indblik i muligheder og barrierer med fx rekruttering og inddragelse af relevante aktører 

i samskabelsesprocesserne, tilslutningen til de igangsatte idrætsaktiviteter samt børn og unges perspektiver derpå. 

Procesevalueringen vil give mulighed for at beskrive variationen i konteksten (de fire boligområder) og give 

dybdegående viden der kan bidrage til en senere opskalering af interventionen og/eller overførsel til andre kontekster.  

 

3. Slutevaluering og formidling (1.7.2023-31.12.2023; 6 mdr.) 

Umiddelbart efter interventionsperioden indsamler AAU opfølgende data samtidig med at resultaterne af 

procesevalueringen færdiganalyseres og formidles (se i øvrigt afsnittet nedenfor). 

 

Formidling og vidensdeling 

Den videnskabelige formidling af resultaterne af Assist vil ske ved internationale konferencer og i form af internationale 

peer-reviewede artikler i anerkendte tidsskrifter som Journal of Adolescent Health; International Journal of Sport Science 

and Coaching; Housing, Theory and Society. Den ph.d.-studerende vil under vejledning skrive tre videnskabelige artikler 

baseret i 1) det systematiske review, 2) procesevaluering af familiecoaching og 3) procesevauering af de samskabende 

workshops og igangsatte aktiviteter. 

 

Vidensdeling vil blive prioriteret højt i Assist gennem hele projektperioden, og der etableres på tværs af de to 

boligområder i hver kommune en projektgruppe, der mødes hvert kvartal. Hertil kommer halvårlige møder i 

styregruppen, og et årligt møde mellem begge projektgrupper og styregruppen med en rådgivende følgegruppe, hvor 

der er repræsentanter fra nationale boligsociale netværk, idrætsorganisationer og forskere med ekspertise på området 

(jf. figur 2).  

 

Ekstern vidensdeling vil ske ved at AAU formidler nyheder om projektets fremdrift og resultater på egne platforme, 

sociale medier og i form af enkelte formidlingsartikler i eksempelvis nyhedsbrevet Danske Kommuner, Fagbladet Boligen 

(udgives af Danmarks Almene Boliger) og DGI’s blad Udspil. Projektets samarbejdspartnere står selv for en mere 

målrettet vidensdeling til kommunalt ansatte, boligsociale medarbejdere, frivillige og ledere i idrætsorganisationer og 

beboere i almene boligområder. Kommunikationen til familier i de almene boligområder vil ske gennem beboerblade 

samt ung-til-ung formidling vha. kanaler som YouTube og sociale medier.  Der er gode muligheder for udbredelse af 

viden fra projektet, da en lang række kommuner og boligforeninger allerede har foreningsmentorer eller fritidscoaches, 

for hvem viden om familiecoaching og koblingen til samskabelse er relevant.  
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