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1a Abstract 

Introduction: The Danish Cancer Society has developed the school based intervention called Project X:IT 

with the intention to reduce the amount of adolescent smokers with 25 %. Project X:IT is developed for 7th 

through 9th grade and consists of three elements: teaching resources, smoke-free dialog and tightened 

smoking rules. The teaching resources called “Up in Smoke” consists of two parts – one for social science 

and one for natural science. The teaching resources should be used in at least 8 lessons during one school 

year and is shared among several subjects. The guidelines for the teaching resources are planned so it will 

meet the curriculum for each year. Smoke-free dialog embodies a smoke-free contract that pupils and 

parents are encouraged to sign. A signed contract obliges the parents to talk to their child about smoking, 

while the pupil is obliged not to smoke during the coming year. Furthermore Smoke-free dialog embodies a 

homepage and brochures with proposals on how to talk to one’s child about smoking. If a pupil keeps the 

contract he or she participates in a draw in the end of each year with the chance of winning a premium. The 

tightened smoking rules make the school area smoke-free during school hours for both teachers and pupils 

and pupils should not be able to see adults smoke. 

The Danish Cancer Society is responsible for the overall development and management of the program as 

well as the contact to municipalities. Each of the participating municipalities has a local coordinator, who is 

in contact with the participating schools in that municipality. Each school has a teacher who is X:IT 

coordinator and responsible for project management at their school and serves as a key figure across the 

participating classes. The subject teachers are supposed to carry out the lessons. The effect of Project X:IT 

will be impartially evaluated by researchers affiliated with Centre for Intervention Research. 

This report presents the findings from a process evaluation that has examined the implementation process 

of Project X:IT in the three-year evaluation period. The process evaluation identifies both the challenges 

that have occurred during the implementation and the parts that have been successful. Thus, the process 

evaluation can inspire and help to further development of Project X:IT, prior to a possible nationwide 

offering of Project X:IT to the country’s municipalities and schools. Furthermore, the process evaluation 

gives an idea of whether Project X:IT is initiated and implemented in the schools and hence, whether an 

effect evaluation can be expected to measure the true impact of Project X:IT.  

Method: Data are collected through qualitative interviews with teachers and students, and field notes from 

school visits. A total of ten teachers from six schools participated. Three interviews are held as individual 

interviews and in three interviews two or three teachers have participated. Four student interviews are 

held as group interviews with 2-7 students in each. Data are collected for the year group that started 
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working with Project X:IT in 7th grade, because these students have been in the overall evaluation of the 

project from the start. The students are in 8th grade during data collection and the teachers are interviewed 

about the process of Project X:IT in this year group.  

The schools of the informants are recruited from three parameters: 1) Schools vary geographically, 2) 

Schools vary in the proportion of students who have written a smoke-free contract in 8th grade, and 3) 

Schools vary according to how well Project X:IT seems to run. 

Data are processed with cross-sectional analysis, and teacher and student interviews have undergone 

separate analyzes. In the analysis of the teacher interviews two categories are identified: X:IT’s elements 

and X:IT’s agents. The theory Diffusion of Innovation by EM Rogers is included to illuminate the obtained 

results. The analysis of student interviews has also led to the identification of two categories: 

Circumstances that will engage the students and The role of the parents.  

Results: Project X:IT is initiated in varying degrees in all the visited schools and the teachers think the 

project is good and solid. Nevertheless, none of the visited schools have yet achieved full implementation 

of all the project’s elements. Challenges and successes have been identified according to both the 

intervention itself – including the three elements – and the involved agents.  

X:IT’s elements: On all of the visited schools the teachers find that the teaching resources have a good 

substance and layout. It is considered solid and thoroughly prepared and all of the teachers also believe 

that smoking is an important subject for the target group. The teaching resources are perceived 

comprehensive and demanding to initiate. This has been constraining on several schools. Furthermore it is 

a problem that the teachers do not believe that the teacher resources can replace curriculum in 8th grade. 

Therefore they experience lack of time if they are to incorporate X:IT in their annual plan. According to the 

teachers the teacher resources could be used on project days or in homeroom classes with advantage 

because there are no strict guideline for a curriculum in these kinds of lessons. Several schools have had 

problems collecting the smoke-free contracts. In most places this is due to oversight from students’ or 

parents’ side. All of the visited schools have responded positively to the premiums that have been 

presented to the draw winners.  Because of Project X:IT the attention to students’ smoking has been 

intensified in the schools. However, the implementation of the smoking rules is insufficient in several 

places, mainly in relation to the teachers’ smoking, which in some places is either visible or on the school 

area. This is often due to the fact that schools either change the rules so that they have a better solution 

according to themselves or that they do not perceive smoking as a problem at the school.  
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X:IT’s agents: The evaluation’s most important result in relation to the involved agents is that the 

procedure before and during the starting of the project is crucial. At several schools it takes a long time for 

the project to be accepted and not all of the relevant teachers are being involved because it seems too 

complex. Beside this, it is a challenge at some schools that the school leadership does not openly support 

the project. The presented guidelines in Project X:IT have made the project management easier for the X:IT 

coordinators. The project management is weakened if the X:IT coordinator either lacks confidence in the 

effect of Project X:IT, feels forced to fulfill the role as coordinator or feels uncomfortable being controlling 

to his or her colleagues. Practical issues can be limiting as well. For example if the coordinator does not 

belong in the higher grades and therefore finds it more difficult to communicate with the relevant teachers.  

The students prefer the teaching resources, if the teaching differs from the normal classes, for example like 

theme days and active teaching. They only sign the smoke-free contract if they find it meaningful. To 

participate in a draw is not reason enough to sign. The draw does however make the contract more serious 

according to the students. None of the interviewed students have a problem with writing a contract with 

their parents but some of them think it is unnecessary to include them.  

Recommendations: Results and experience from this process evaluation culminate in several 

recommendations in the end of the rapport. The recommendations are made for further development of 

Project X:IT in relevance to future implementation. However they can also be helpful in work with similar 

interventions. 
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1b Resume 

Introduktion: Kræftens Bekæmpelse har udviklet den skolebaserede intervention, Projekt X:IT, med henblik 

på at nedsætte andelen af unge rygere med 25 %. Projekt X:IT er udviklet til 7. – 9. klasse og består af tre 

konkrete elementer i form af undervisningsmateriale, røgfri dialog og skærpede rygeregler. 

Undervisningsmaterialet med titlen ”Gå op i Røg” består af en samfunds- og en naturvidenskabelig del. Der 

skal hvert år undervises 8 timer i materialet fordelt på flere fag og undervisningsplanen er tilrettelagt, så 

den opfylder Fælles Mål for hvert klassetrin. Røgfri dialog indbefatter en Røgfri kontrakt, som elev og 

forældre opfordres til at underskrive. En underskrevet kontrakt forpligter forældrene til at tage dialoger 

med eget barn om rygning, mens barnet skriver under på at være røgfri det kommende skoleår. Røgfri 

Dialog består også af en hjemmeside og pjecer, som hjælper forældre med at tage dialogen med barnet. 

Ved overholdelse af kontrakt deltager eleven i en præmielodtrækning i slutningen af hvert skoleår. 

Skærpede rygeregler indbefatter, at skolens matrikel er røgfri for alle lærere og elever i skoletiden, og at 

elever ikke må se voksne ryge. 

Kræftens Bekæmpelse varetager den overordnede udvikling og styring af programmet samt kontakten til 

kommuner. Hver af de deltagende kommuner har en kommunekoordinator, som har kontakt til de 

deltagende skoler i egen kommune. Skolerne har hver en lærer, som er X:IT-koordinator og varetager 

projektstyringen på den enkelte skole og fungerer som nøgleperson på tværs af de deltagende klasser. Det 

er klassernes faglærere, der skal gennemføre undervisningen. Effekten af projektet bliver uvildigt evalueret 

af forskere tilknyttet Center for Interventionsforskning. 

Denne rapport præsenterer resultaterne fra en procesevaluering, som har undersøgt 

implementeringsforløbet af Projekt X:IT i den treårige evalueringsperiode. Procesevalueringen identificerer 

de udfordringer, der har været i forbindelse med implementering af projektet, og de dele der har fungeret 

efter hensigten. Således skal procesevalueringen inspirere og hjælpe til en videreudvikling af Projekt X:IT, 

forud for en eventuel udbydelse af projektet til landets kommuner og skoler. Procesevalueringen giver 

ydermere et bud på, om Projekt X:IT er igangsat og implementeret på skolerne, og dermed om en 

effektmåling kan forventes at måle den sande effekt af Projekt X:IT. 

Metode: Empirien er indsamlet gennem kvalitative interviews med lærere og elever samt feltnoter fra 

skolebesøg. I alt 10 lærere fordelt på seks skoler har deltaget. Tre interviews er afholdt som 

enkeltinterviews, og i tre interviews har to eller tre lærere deltaget. I alt fire elevinterviews er afholdt som 

gruppeinterview med 2-7 elever i hver. Empirien er indsamlet for den årgang, som startede med Projekt 
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X:IT i 7. klasse, fordi denne årgang har været med i evaluering af projektet fra starten. Eleverne går i 8. 

klasse ved empiriindsamling og lærerne er interviewet om forløbet af Projekt X:IT på denne årgang.  

Informanternes skoler er rekrutteret ud fra tre parametre: 1) Skolerne varierer geografisk, 2) Skolerne 

varierer i andelen af elever, der har skrevet en røgfri kontrakt i 8. klasse, og 3) Skolerne varierer i forhold til, 

hvor godt Projekt X:IT lader til at køre. 

Empirien er bearbejdet med cross-sectional analyse, og lærer- og elevinterviews har undergået separate 

analyser. I analysen af lærerinterviews er to kategorier identificeret: X:ITs elementer og X:ITs aktører. 

Teorien Diffusion of innovations af E. M. Rogers er anvendt som redskab til at belyse de opnåede resultater. 

I analysen af elevinterviews er der ligeledes identificeret to kategorier: Forhold der engagerer eleverne og 

Forældrenes rolle. 

Resultater: Projekt X:IT er igangsat i større eller mindre grad på alle de besøgte skoler, og det opfattes af 

lærerne som et godt og solidt projekt. Ingen af de besøgte skoler har dog opnået at implementere alle 

projektets elementer fuldt ud på nuværende tidspunkt. Der er fundet udfordringer og succeser i 

forbindelse med både selve interventionen – herunder de tre elementer – samt de involverede aktører.  

X:ITs elementer: På tværs af alle de besøgte skoler, mener lærerne, at undervisnings-materialet har et godt 

indhold og layout. Det opfattes som solidt og gennemarbejdet og alle lærerne mener desuden, at rygning er 

et vigtigt emne for målgruppen. Materialet opleves af lærerne som værende omfattende og krævende at 

igangsætte. Dette har været begrænsende på flere skoler. Derudover er det i 8. klasse et problem, at 

lærerne ikke mener, at undervisningsmaterialet kan erstatte pensum. Derfor føler de sig tidspressede, hvis 

de skal indarbejde X:IT i deres årsplan.  

X:ITs aktører: Evalueringens vigtigste fund i forhold til de aktører der skal involveres er, at forløbet før og 

omkring projektets igangsættelse er afgørende. Projekt X:IT er flere steder lang tid om at blive accepteret 

og får ikke inddraget alle relevante lærere, fordi projektet virker uoverskueligt. Derudover er det nogle 

steder en udfordring, at ledelsen ikke synligt støtter projektet. De fremsatte vejledninger fra Projekt X:IT 

har gjort projektstyringen lettere for skolernes X:IT-koordinatorer. Projektstyringen svækkes, hvis skolens 

X:IT-koordinator mangler tiltro til Projekt X:ITs effekt, føler sig presset til at varetage rollen eller føler 

ubehag ved at være kontrollerende over for kollegaerne. Også praktiske forhold kan være udfordrende som 

for eksempel, at koordinatoren ikke sidder i lærerteamet eller ikke hører til i overbygningen og derfor har 

sværere ved at kommunikere med de relevante lærere. 



11 

 

Eleverne synes bedst om X:IT-undervisningen, hvis den adskiller sig fra den normale undervisning, 

eksempelvis i form af temadage og aktiv undervisning. Eleverne vil kun skrive kontrakt, hvis det giver 

mening for dem. Det er ikke incitament nok, at de deltager i en lodtrækning. Dog medfører lodtrækningen, 

at eleverne tager kontrakten mere seriøst. Ingen af de interviewede elever har problemer med at skrive 

kontrakt sammen med en forældre, men nogle mener, at det er overflødigt at have dem med.  

Anbefalinger: Resultater og erfaringer fra procesevalueringen udmunder i en række anbefalinger i 

slutningen af rapporten. Anbefalingerne er udarbejdet med henblik på en videreudvikling af Projekt X:IT i 

forhold til fremtidig implementering, men kan også være anvendelige i arbejdet med lignende 

interventioner. 
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2. Introduktion 

I Danmark er rygning en af de største årsager til for tidlig død. Samtidig øges risikoen for en lang række 

sygdomme og rygning er ofte skyld i nedsat livskvalitet i de sidste leveår. Da det er sværere at gennemføre 

et rygestop end det er at undgå rygestart, er det relevant at forebygge rygning i en tidlig alder inden 

rygning udvikles til en vane. Jo tidligere unge begynder at ryge, jo større risiko er der for at de ender som 

storrygere og jo sværere vil det være for dem at gennemføre et rygestop (Rasmussen et al 2011). Selvom 

der har været et fald i andelen af unge rygere gennem de seneste 10-15 år, er der stadig tale om et 

folkesundhedsmæssigt problem. Blandt 15årige skoleelever ryger hver fjerde elev dagligt, ugentligt eller 

sjældnere og hver tiende elev er dagligryger (Rasmussen et al 2011).  

Kræftens Bekæmpelse har udviklet den skolebaserede intervention Projekt X:IT med et mål om at nedsætte 

andelen af unge rygere med 25 %. Projektet er flerstrenget og indeholder både undervisning, 

forældreinddragelse og rygeregler på skolerne. Indsatsen er forskningsbaseret, idet den er udviklet på 

baggrund af forskningsresultater fra tidligere indsatser, herunder særligt det norske program FRI (Lund et al 

2002). 

Projekt X:IT gennemgår en treårig evalueringsperiode, hvor både implementeringsprocessen og effekten vil 

blive monitoreret. Statens Institut for Folkesundhed (Center for Interventionsforskning) står for 

effektevalueringen af projektet. Hvis Projekt X:IT viser sig at være praktisk muligt at indføre og samtidig har 

en effekt i form af færre rygere blandt unge, er hensigten, at projektet vil udgøre et tilbud til de danske 

kommuner og skoler.  

I denne rapport gennemgås den kvalitative procesevaluering af Projekt X:IT.  Evalueringen undersøger 

implementeringsprocessen og identificerer i den forbindelse udfordringer ved denne. En evaluering af 

implementeringsprocessen er væsentlig for den samlede evaluering af interventionen, idet den kan belyse 

hvorvidt den fundne effekt kan forventes at være sand. Tidligere indsatser, som eksempelvis skoleindsatsen 

TACKLING, har vist sig at have lille effekt, fordi de ikke er blevet ordentligt implementerede. Ved at 

gennemføre en procesevaluering kan det klarlægges, hvorvidt en manglende effekt kan skyldes, at 

indsatsen ikke er blevet tilstrækkeligt implementeret. I tilfældet med TACKLING fandtes det således i 

procesevalueringen, at kun en lille andel af målgruppen havde modtaget den undervisning de skulle og at 

dette kunne være en forklaring på den lille effekt (Sundhedsstyrelsen 2008). 

Denne procesevaluering skal yderligere ses som et redskab til at kunne videreudvikle Projekt X:IT, inden 

projektet tilbydes som en færdig pakke til kommunerne. Evalueringen identificerer forhold, der kan 

forbedres i fremtiden og vil dermed have et anvendelsesorienteret sigte. 
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3. Præsentation af Projekt X:IT 

Projekt X:IT er udarbejdet med henblik på at forebygge at unge starter med at ryge. Projektet er målrettet 

7.-9.klasseselever, og arenaen er folkeskoler. Projekt X:IT er en bredere rygeforebyggelsesintervention end 

der tidligere har været tilbudt danske skoler. Projektet inddrager både undervisning, rygeregler og forældre 

i arbejdet med at holde de unge røgfri. 

 

Projekt X:IT er organiseret således, at Kræftens Bekæmpelse varetager den overordnede udvikling og 

styring af programmet. Kræftens Bekæmpelse har primært kontakt til de kommuner, som har valgt at 

deltage i projektet. Hver kommune har en kommunekoordinator, som har kontakt til de deltagende skoler i 

egen kommune. På skolerne skal ledelsen vælge at indføre Projekt X:IT. Selve projektstyringen ude på 

skolerne varetages af en lærer, der er valgt som X:IT-koordinator, og har ansvar for, at resten af lærerne i 

overbygningen kender til Projekt X:IT og således fungerer som nøgleperson på tværs af de deltagende 

klasser. Hver klasse skal have en klasseansvarlig, som tager ansvar for projektets gennemførelse i sin klasse 

i samarbejde med resten af klassens lærere. Den klasseansvarlige har kontakt til klassens forældre, som skal 

hjælpe til at holde deres barn fra at ryge gennem røgfri kontrakter og dialog. Der kan læses mere om de 

forskellige aktørers ansvarsområder i Bilag 1: Projekt X:IT - Organisering. 

 

Projekt X:IT gennemgår en 3-årig evalueringsperiode fra 2010 til 2013 i 7-9. klasser landet over. I denne 

periode følges 94 kontrol- og interventionsskoler tæt med henblik på at evaluere både 

implementeringsprocessen og effekten. Effektevalueringen udføres af forskere tilknyttet Center for 

Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet, mens 

procesevalueringen udføres som et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og SIF. Tidsplanen for 

Projekt X:ITs indførelse og evalueringens forløb kan ses i Bilag 2: Tidsplan for Projekt X:IT. 

 

Projekt X:IT er udviklet på et videnskabeligt grundlag, idet Kræftens Bekæmpelse, ud fra international 

forskning i rygeforebyggelse, har sammensat et projekt bestående af elementer med dokumenteret effekt. 

Det videnskabelige grundlag er behandlet grundigt i en tidligere rapport fra Kræftens Bekæmpelse, hvor 

effekten af flere rygeforebyggende tiltag i grundskolen gennemgås (Kræftens Bekæmpelse 2007). De 

inddragne elementer, der har vist sig effektive i andre studier, er 1) Røgfrit skolemiljø, 2) Røgfri kontrakt 

mellem elev og en voksen samt 3) Undervisning ud fra læseplaner som indeholder bestemte emner. 

1) Røgfrit skolemiljø. Undersøgelser viser, at elever har større sandsynlighed for at påbegynde 

rygning, hvis de ser lærere ryge, og at jo strammere rygeregler skolen har, jo færre elever ryger 

(Adams et al 2009; Lipperman-Kreda et al 2009; Poulsen et al 2002). Projekt X:ITs rygeregler 
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indbefatter derfor, at skolen er røgfri for alle i skoletiden, både ude og inde, og at elever ikke må se 

voksne ryge. 

2) Røgfri kontrakt. En røgfri kontrakt indebærer, at eleven skriver under på at holde sig røgfri i et helt 

skoleår, mens forælderen eller en anden voksen skriver under på at støtte eleven i at holde 

kontrakten. Studier fra både Norge og Sverige viser, at en røgfri kontrakt kan nedsætte rygning 

blandt elever med næsten 50 % (Nilsson et al. 2006).  

3) Undervisning. Kræftens Bekæmpelse har udviklet materialet Gå op i røg, som udgør grundlaget for 

X:ITs undervisningsplan. Materialet består af to bøger – en blå samfundsfaglig bog og en gul 

naturfaglig bog – og en lærervejledning til hver af disse. Ved at anvende dette materiale kan 

fællesmålene stadig opfyldes i de inddragne fag1. Ifølge tidligere forskning har undervisningen 

størst chance for at være effektiv, hvis den indeholder bestemte emner som stammer fra teorien 

om social indflydelse. Disse emner er 1. Flertalsmisforståelse, idet elever overestimerer antallet af 

jævnaldrene der ryger, 2. Sundhedskonsekvenser, både lang- og kortsigtede, 3. 

Kompetenceudvikling til at modstå pres og 4. Oplysning om mekanismer i samfundet, som påvirker 

unge til at ryge (Thomas og Perera 2006). Disse emner er derfor indarbejdet i Projekt X:ITs 

undervisningsplan. Endvidere skal der minimum undervises 8 lektioner om året efter en læseplan, 

som kan ses i Bilag 3: Undervisningsplan. Ingen studier konkluderer, at undervisning alene har en 

effekt, men det er fundet at undervisning virker, hvis den inkorporeres i et bredere program. Det er 

derfor vigtigt at kombinere alle elementerne i Projekt X:IT for at have størst sandsynlighed for at 

opnå en effekt (Thomas og Perera 2006). 

 

Udover inddragelse af ovenstående resultater fra andre studier tager projektet udgangspunkt i Albert 

Banduras teori om social indflydelse. Denne beskriver, at menneskets adfærd er gensidigt afhængig af både 

personlige karakteristika, herunder troen på egen mestringsevne (Self-efficacy), og den sociale ramme 

(Bandura 1986). 

En fyldestgørende gennemgang af den videnskabelige baggrund, programteori, rekruttering og 

evalueringsdesign kan ses i designartiklen ’Design of the intervention and evaluation of the 3-year multi-

component school-based randomized trial to reduce smoking among 13-15 year olds, the X:IT study’ 

(Andersen et al 2012). 

 

                                                           
1 Information om materialerne kan findes på www.xit-web.dk og www.opiroeg.dk  
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4 Procesevalueringen 

Herunder gennemgås procesevalueringens formål og de valgte fokusområder. 

4.a Formål med procesevalueringen 
Procesevalueringen er blevet gennemført med to formål: 

 

1) At kvalificere effektevalueringen af Projekt X:IT 

Man kan anse procesevaluering for et af de helt centrale monitoreringsredskaber i projektstyring, 

idet det overordnede formål består i systematisk og undervejs i processen at dokumentere, 

hvorvidt projektet operationaliseres og implementeres som tilsigtet ifølge de givne 

programstandarder. Ofte risikeres det, at effekten af nye indsatser mindskes, fordi de ikke bliver 

ordentligt implementeret. Således kan manglende effekt af en indsats skyldes ringe 

implementering i ligeså høj grad som mangler ved selve indsatsens design og potentiale. At en 

intervention implementeres efter hensigten skal ikke tages for givet (Rossi et. al. 2004). Der er ved 

en procesevaluering tale om en løbende overvågning af interventionsprojektets implementering, 

hvis primære sigte er at fungere som intern forklaringsramme for projektets effekter. Dermed er 

det første af denne procesevaluerings to formål at kvalificere projektets effektevaluering, idet en 

procesevaluering har betydning for fortolkningen af dennes resultater.  

2) At identificere forhold med betydning for implementeringsgraden 

Det ønskes at fremhæve både fremmende og hæmmende forhold i implementeringsforløbet. Dette 

undersøges med henblik på at komme med forslag til mulige justeringer i projektet, som kan 

forbedre fremtidig implementering af Projekt X:IT. Således bliver den kvalitative tilgang ikke kun 

væsentlig som et monitoreringsredskab, men yderligere som et redskab til at videreudvikle 

projektet (Rossi et al. 2004).  

 

Evalueringens anvendelsesmæssige orientering er først og fremmest intern i forhold til projektet og 

forankret i såvel den forskningsmæssige evaluering (SIF) som den operationelle monitorering (KB). Det 

primære, anvendelsesorienterede mål er således at producere input til henholdsvis monitoriering og 

forskningsanalyse. Ikke desto mindre er der i evalueringsdesignet medtænkt, at det senere i projektforløbet 

vil være relevant at kunne plukke delelementer ud af rapporten med henblik på kommunikation til 

nøgleaktører og interessenter.
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4.b Studiets fokusområder 

Fokus i dette studie formuleres i forlængelse af ovenstående formål. Således stilles spørgsmålene  

• Hvordan er implementeringen forløbet?  

• Hvilke udfordringer og succeser har implementeringen ført med sig?  

De centrale områder, der skal evalueres med disse spørgsmål, er Projekt X:ITs elementer, dvs. undervisning, 

de røgfri kontrakter og rygeregler, samt Projekt X:ITs overordnede implementering på skolerne, herunder 

aktørernes oplevelse af projektet.  

Dataindsamlingen fra projektets første år peger på nogle problematikker, som vil være relevante at 

inddrage i procesevalueringen, da der er mulighed for at få belyst potentielle årsager til disse problemer: 

Det er svært at få svar på, hvordan og hvor meget der reelt bliver undervist ude på skolerne. For at 

imødegå denne usikkerhed er det interessant at undersøge kvalitativt, hvordan undervisningen varetages 

på skolerne. Den kvalitative procesevaluering vil ikke kunne give et repræsentativt svar på, hvor meget der 

bliver undervist. Styrken ved dette studie vil i stedet være muligheden for at belyse, hvordan lærerne i 

praksis varetager undervisningen, og om der er udfordringer forbundet med undervisningen, som kan 

imødekommes.  

Der er fundet en nedgang i andelen af kontraktskrivere fra 7. til 8. klasse. I procesevalueringen undersøges 

hvilke udfordringer, der kan have været medvirkende til dette fald.  

Endvidere viser de foreløbige tal, at X:ITs rygeregler ikke altid følges på skolerne, og at mange elever ser de 

voksne ryge enten på eller uden for matriklen. Det er derfor interessant at undersøge kvalitativt, hvordan 

rygereglerne modtages og hvorfor de ikke bliver overholdt. 

 

4.c Forskningsspørgsmål 
De ovenstående formål og fokuspunkter lægger op til en undersøgelse af projektets implementeringsgrad i 

form af undervisning, de røgfri kontrakter samt rygereglerne, og især en undersøgelse af, hvilke forhold der 

har betydning for denne implementeringsgrad. Til at kunne undersøge dette er der formuleret en række 

forskningsspørgsmål, som findes i Bilag 4. Der er formuleret separate forskningsspørgsmål til lærere og 

elever. De fremstillede forskningsspørgsmål operationaliseres til interviewspørgsmål, der udgør grundlaget 

for interviewguide til lærere og elever (Se Bilag 5: Operationalisering af forskningsspørgsmål og Bilag 6a og 

6b: Interviewguides). Der kan læses mere om denne proces i afsnit 5.b.i: Udarbejdelse af interviewguide. 
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5 Anvendt teori  

Teoriafsnittet vil sammen med metodeafsnittet klarlægge, hvilke valg der er truffet forud for analysen. Det 

er disse valg der udgør rammerne for nærværende studie. I teoriafsnittet beskrives E. M. Rogers teori om 

implementering af en intervention (Rogers 1995), og der vil være en præsentation af dele af hans teori 

Diffusion of innovations, som vil blive anvendt i analysen. En innovation er ifølge Rogers en adfærd, som 

skal implementeres af en eller flere aktører, for hvem adfærden er ny, mens diffusion er spredningen af 

både planlagte og spontane ideer i sammenhæng med innovationen.  

 

Rogers definerer fem karakteristika ved en innovation, som har betydning for hvor lang tid det tager for 

modtagerne at implementere den. Disse karakteristika er:  

1. Nytteværdi (Relative advantage)  

Nytteværdien omhandler hvorvidt modtagerne finder innovationen fordelagtig for dem i forhold til 

de praksisser de i forvejen har (eller mangler). Hvorvidt den opfattes fordelagtig afhænger af 

forhold som social prestige, belejlighed og tilfredshed med innovationen men også økonomiske 

forhold kan have betydning for denne opfattelse.    

2. Kompatibilitet (Compatibility) 

Dette karakteristika drejer sig om hvorvidt innovationen stemmer overens med modtagernes 

eksisterende værdier, normer, behov samt tidligere oplevelser. Hvis innovationens værdier er 

modstridende med modtagernes vil implementeringen tage lang tid, idet den forudsætter at 

modtagernes værdier først skal fornys.  

3. Kompleksitet (Complexity) 

Innovationens kompleksitet afhænger af, om modtagerne finder innovationen svært forståelig eller 

svær at udføre.  

4. Mulighed for afprøvning (Triability) 

Hvis modtagerne har mulighed for at afprøve innovationen på et delelement inden den indføres i 

sin fulde størrelse, vil de være hurtigere til at acceptere og implementere innovationen 

efterfølgende. 

5. Mulighed for at se resultater (Observability) 

Hvis modtagerne har mulighed for at se resultaterne af innovationen, vil de være hurtigere om at 

acceptere og implementere den. (Rogers 1995; s. 10-17) 

I analysen vil disse karakteristika sættes i forbindelse med studiets resultater med henblik på at undersøge, 

om en eller flere af disse kan forklare eventuelle vanskeligheder ved implementeringen. 



18 

 

Projekt X:IT er en intervention, som skal implementeres i organisationer i form af skolerne. 

Implementeringsprocessen i en organisation er ofte mere kompleks end hos individer, idet flere aktører 

spiller forskellige roller i løbet af denne proces. Ydermere er organisationer på mange måder stabile i kraft 

af deres faste målsætninger og funktioner for de ansatte, en hierarkisk autoritetsstruktur, fastlagte 

procedurer samt inkorporerede sociale mønstre. Det kunne forventes, at denne stabilitet vil vanskeliggøre 

implementeringen af en intervention, men i og med at et andet karaktertræk ved organisationer er at være 

innovative, vil det ofte lykkes at implementere nye ideer alligevel. Det varierer dog hvor innovative 

organisationer er. (Rogers 1995; s. 371-383) 

 

I en organisation består implementeringsprocessen af fem stadier, inddelt i en forberedelsesfase og en 

implementeringsfase (Rogers 1995; s. 391-400). 

 

Figur 5.1 

 

Kilde: Rogers 1995; Figure 10-2. Five stages in the Innovation Process in an Organization 

 

Forberedelsesfasen (initiation) inddeles i stadierne Agenda-setting og Matching. 

Agenda-setting: I dette stadie formuleres et problem i organisationen, som danner grundlag for et behov 

for en innovation, der kan imødekomme problemet. For at behovet for innovationen opstår, kræver det 

ikke kun at problemet formuleres, men ydermere at det prioriteres over andre af organisationens 

problemer eller agendaer. Dette stadie forløber ofte over en lang periode og kan vare flere år. Mange 

organisationer vælger i stedet at undersøge hvilke innovationer, der er tilgængelige og kan derefter tilpasse 

disse til nogle af deres problemer.  
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Matching: På dette stadie afstemmes organisationens agenda, dvs. det formulerede problem, og 

innovationen. Det er her, at organisationen vurderer om innovationen er i stand til at løse deres problem.  

Implementeringsfasen inddeles i stadierne Redefining/Restructuring, Clarifying og Routinizing.  

Redefining/Restructuring: Dette stadie indebærer en omstrukturering af innovationens udformning med 

henblik på at tilpasse den til organisation. Omvendt vil organisationens struktur ligeledes modificeres for at 

kunne indføre innovationen. Ifølge Rogers er denne gensidige tilpasning nødvendig, idet en innovation 

næsten aldrig passer fuldstændig på den organisation den skal implementeres i. Denne del af processen har 

potentiale til, at aktørerne kan opnå et medejerskab af innovationen, idet de her kan påvirke den. 

Clarifying: Når innovationen udbredes i organisationen opnås en klarhed for de ansatte om, hvad 

innovationen indebærer og hvilken betydning den vil få i forskellige henseende og for dem selv. De ansatte 

skal også her forstå, hvorfor innovationen er igangsat. 

Routinizing: I dette stadie opfattes innovationen ikke længere som noget fremmed, men er i stedet blevet 

inkorporeret i organisationens rutiner. Dette femte stadie markerer implementeringens succesfulde 

afslutning.   

Ifølge Rogers kan et stadie ikke gennemføres, hvis ikke de foregående stadier er lykkedes. (Rogers 1995; s. 

391) Hvorvidt forløbet af Projekt X:ITs implementering har passet til disse stadier vil blive diskuteret i 

analysen, da det kan være med til at kaste lys over nogle af de udfordringer der kan være.  

Når en intervention forsøges implementeret i en organisation, som eksempelvis en skole, er det en fordel 

at have en nøgleperson i organisationen, som støtter op om interventionen. En sådan nøgleperson kaldes 

af E. Rogers en innovation champion og beskrives som ”a charismatic  individual who throws his/her weight 

behind the innovation, thus overcoming the indifference or resistance that a new idea often provokes in an 

organization (Rogers 1995; s. 398)”. Hvis interventionen støttes af en sådan nøgleperson, er der større 

sandsynlighed for en succesfuld implementering (Rogers; 1995; s. 398). Rogers begreb innovation champion 

vil blive inddraget i analysen, da det kan være med til at belyse hvilken betydning skolernes X:IT-

koordinatorer har for implementeringen.  
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6 Metode 

I metodeafsnittet gennemgås både empiriindsamlingens forløb og den valgte analysemetode. 

6.a Udarbejdelse af interviewguide 
I procesevalueringen undersøges undervisningsmaterialet, kontraktdelen, skolernes rygeregler, den 

overordnede implementering af X:IT og tilfredshed med projektet. Der er derfor opstillet 

forskningsspørgsmål omkring disse emner med udgangspunkt i studiets formål, som er præsenteret i afsnit 

4. Forskningsspørgsmål består af evaluators begrebsmæssige og teoretiske spørgsmål vedrørende de 

emner, der skal undersøges. Disse forskningsspørgsmål operationaliseres til en interviewguide, hvor 

spørgsmålene formuleres med samtalesprog (Kvale og Brinkmann 2009). Da der er separate 

forskningsspørgsmål til lærere og elever vil der også være separate interviewguides. 

Eksempler på operationaliseringen fra forskningsspørgsmål til interviewguide2: 

Forskningsspørgsmål til elever Spørgsmål i elevinterviewguide 

 

 

 

 

  

 

 

Forskningsspørgsmål til lærere Spørgsmål i lærerinterviewguide 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 En fyldestgørende oversigt over operationaliseringen af alle forskningsspørgsmål findes i Bilag 5. 

Har kontraktskrivningen en 
social komponent? 

Har I selv snakket med Jeres 
venner om kontrakten? 

Tror I det har en betydning om 
ens venner skriver kontrakt? 

Hvilke forhold italesætter 
lærerne som 

betydningsfulde for 
implementeringen af 

undervisningen? 

Hvordan oplever I mere konkret, at 
materialet har fungeret i 8. klasse? 

Hvad synes I om 
undervisningsmaterialet Gå op i røg? 

Hvad har I erfaret fungerer godt eller 
mindre godt i undervisningssituationen? 
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Da Rogers teori Diffusion of innovations inddrages i analysen, ønskes det at opnå viden, som kan belyses af 

denne teori. Det er derfor nødvendigt at indarbejde spørgsmål i interviewguiden, som inspireres af teoriens 

begreber. Hvis ikke teorien på forhånd medtænkes, kan den senere vise sig at være svær at anvende, hvis 

der ikke er noget af empiriens indhold, der er relevant at belyse med teorien.  

Eksempel på indarbejdelse af Rogers teori: 

Teoretisk begreb Forskningsspørgsmål                    Interviewguide 

 

 

 

 

 

Interviewguiden vil være åben i en sådan grad, at spørgsmålene kan omformuleres eller skifte rækkefølge 

afhængigt af, hvad der fungerer bedst i interviewsituationen. Den åbne interviewstruktur giver desuden 

mulighed for at forfølge interessante områder, der opstår i interviewet. Interviewguiden vil dog i høj grad 

blive fulgt, da det i en evaluering vides på forhånd, hvilke emner der er interessante at berøre.  

Muligheden for at stille opfølgende spørgsmål har ført til enkelte spørgsmål, som er fundet relevante at 

medtage i interviewguiden til de efterfølgende interviews. Et eksempel herpå er følgende spørgsmål, der 

opstod i det første elevinterview: ”Ville I have underskrevet kontrakten, hvis der ikke var en præmie?”.  

 

6.b Indsamling af empiri 
Procesevaluerigen har bestået i at indsamle en række kvalitative data, der har gjort det muligt at identificere og 

fortolke konkrete aktørers meninger om og forklaringer på de processer de oplever. Det empiriske materiale 

består primært af transskriberinger fra semistrukturerede interviews med både lærere og elever. Der er 

gennemført seks interviews med i alt 10 lærere, og fire fokusgruppeinterviews med i alt 17 elever fra 8. klasse. 

Interviewene er fordelt på seks skoler i fem forskellige kommuner.  

 

Nytteværdi Hvilken nytteværdi 

oplever lærerne ved at 

deltage i Projekt X:IT? 

Synes I, at I selv har fået 
noget ud af at skolen 

deltager i Projekt X:IT? 
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I udvælgelsen af skoler blev følgende parametre fremstillet for at sikre variation mellem skolerne:  

1) Spredning i andelen af elever på en skole, der har skrevet røgfri kontrakt i 8. klasse 

2) Geografisk spredning  

3) Spredning i hvor godt Projekt X:IT kører på skolerne (subjektiv vurdering) 

I rekrutteringen af skoler, er det forsøgt at tage direkte kontakt til koordinatoren, da denne forventes at være 

bindeled i faggruppen i forhold til X:IT og derfor relevant i forhold til at samle gruppen. I de tilfælde, hvor det 

ikke lykkedes at få fat i koordinatoren er der taget kontakt til skolens kontor, som i nogle tilfælde har kunnet 

videresende os til relevante faglærere. 

Lærerne hjalp til rekruttering af elever, hvor det eneste kriterium var, at eleverne skulle deltage frivilligt og 

gerne repræsentere begge køn.  

Foruden transskriberinger består empirien af feltnoter fra skolebesøg og fra den kontakt, der har været 

med flere skoler i rekrutteringsfasen over telefon og e-mail. Efter hvert skolebesøg er evaluatorens 

umiddelbare indtryk, observationer og overvejelser blevet nedskrevet som feltnoter. Det er i 

rekrutteringsfasen noteret, hvem der er taget kontakt til og hvilken tilbagemelding de adspurgte har givet.  

Kræftens Bekæmpelse afholdte X:IT-workshops i løbet af foråret 2012, som vigtige aktører fra de 

deltagende skoler og kommuner opfordredes til at deltage i. Til disse workshops blev der diskuteret mange 

af de samme områder, som behandles i interviewene. Erfaringer fra disse workshops medtages som empiri, 

da det giver mulighed for at få yderligere perspektiver med i betragtning.  

6.c Udfordringer ved empiriindsamling  
Mange af de kontaktede koordinatorer har ikke kunnet samle lærerteamet. Det har derfor ikke været 

muligt at gennemføre lærerinterviewene i grupper med flere relevante faglærere, som det først var 

planlagt. Således er der ikke kommet ligeså mange forskellige perspektiver med i interviewene som håbet, 

men flere af koordinatorerne har snakket med deres kollegaer inden interviewet og har derfor kunne 

videregive nogle af kollegaernes holdninger. 

Da det kun er to af de interviewede lærere, som hverken er eller har været koordinator, vil der ikke blive 

skelnet mellem koordinator- og lærerudtalelser. I stedet vil der skelnes mellem, om koordinatorerne 

udtaler sig om forhold vedrørende lærerrollen eller koordinatorrollen, idet de i praksis fungerer i begge 

roller.  

I planlægningen af procesevalueringen var det forventet, at der ville være mulighed for at observere 

undervisning i Gå op i røg på skolerne. Dette har der ikke været mulighed for, idet de adspurgte lærere 
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enten ikke havde planlagt at undervise i den periode evalueringen foregik eller ikke havde lyst til at lade sig 

observere i en undervisningssituation. Som følge af dette findes der ikke empiri i form af observationer af 

direkte undervisningssituationer.  

6.d Empiriindsamlingens kontekst 
Denne procesevaluering er udført af praktikanter på SIF og i Kræftens Bekæmpelse og interviewene er 

derfor udført af personer, som hverken har været med til at udvikle Projekt X:IT eller introducere det på 

skolerne. Dette kan have en betydning for de lærere og elever der er blevet interviewet, da de måske føler 

sig mindre begrænset i, hvilke udtalelser de kan komme med. Alle interviews er blevet udført på 

deltagernes egen skole i deres vante omgivelser. 

6.e Metode til analyse af empiri 
Transskribering 

Der findes flere måder hvorpå et interview kan transskriberes. Hvis der planlægges en sproglig analyse skal 

transskriberingen være ordret, mens der ved en psykologisk analyse yderligere skal angives pauser, 

tonefald, gentagelser mm. (Kvale og Brinkmann 2009) Idet transskriberingerne til denne evaluering hverken 

skal behandles med sproglig eller psykologisk analyse er der blevet udført en meningstransskribering, hvor 

irrelevante fyldord, som forstyrrer indholdet, er udeladt. Hverken hele sætninger eller passager er dog 

udeladt fra transskribering, selvom de umiddelbart virkede irrelevante. En fravælgelse af meningsfulde 

enheder bør kun finde sted, hvis det på forhånd vides præcis hvilke områder, der vil være væsentlige i 

analysen. Transskriberingens udførelse bør afhænge af den anvendte analysemetode (Christensen et al 

2007). Den valgte transskriberingsmetode lægger op til en åbenhed over for materialet og der er mulighed 

for at blive opmærksom på emner, som ikke er forventede. Dette er i overensstemmelse med den 

anvendte analysemetode, som beskrives nedenfor. 

Analysemetode 

De indsamlede data, som udgør empirien, bearbejdes ved hjælp af cross-sectional analyse, hvor der ud fra 

empirien formes kategorier, som kan systematisere den forskelligartede empiri. Afhængigt af empiriens 

indhold vil flere kategorier og subkategorier fremstå. Ofte vil de enkelte dele af empirien kunne tilhøre flere 

af kategorierne. Formålet med denne metode er således, at empirien bliver en systematisk ressource, der 

kan trækkes på i flere henseender. Denne cross-sectional analyse vil hjælpe til at identificere empiriens 

mest relevante områder, som kan besvare fremsatte forskningsspørgsmål (Mason 2007).  

De i forvejen opstillede fokusområder i denne evaluering kan og har været retningsgivende for læsningen af 

materialet, idet formålet med evalueringen netop er at få viden om disse områder. Der er naturligt 
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fremstået kategorier om disse fokusområder, fordi det i interviewguiden er søgt at få disse belyst. Fordelen 

ved denne analysemetode er, at der alligevel har været mulighed for at nye fokusområder kunne opstå i 

form at kategorier eller subkategorier, som ikke var forventede, idet alle forudantagelser er forsøgt 

tilsidelagt i kategoriseringsprocessen. Den anvendte teori er ligeledes lagt til side i analyseprocessen og 

bruges først efterfølgende til at forklare eller belyse de fundne resultater. Denne metode, hvor teori og 

forudantagelser tilsidelægges, har været en hjælp til at distancere sig fra materialet. Ved at distancere sig 

fra de intuitive, umiddelbare indtryk og fortolkninger har det været muligt at give et mere distanceret 

helhedsbillede, hvor hele materialet er inkluderet i analysen og det har været muligt at empirien kunne 

overraske. Evaluators neutrale forhold til Projekt X:IT har gjort det lettere at distancere sig fra materialet, 

idet der ikke findes en personlig holdning om, at nogle resultater vil være bedre end andre. 

Selvom kategoriseringen har været systematisk og reproducerbar, er den ikke den eneste sande analyse af 

materialet. Der vil altid være flere måder, hvorpå empirien kan kategoriseres afhængigt af, hvem der 

udfører analysen og hvilken tilgang der er valgt (Mason 2007). 

Analysestrategien er i høj grad problemorienteret, idet der arbejdes ud fra et eksplicit ønske om at afdække 

problemfelter. Samtidig er analysen handlingsorienteret, idet procesevalueringen fører til forslag til at 

videreudvikle Projekt X:IT med henblik på at sikre et succesfuldt projekt og en god implementering i fremtiden. 

Dette er imidlertid ikke hensigten mens projektets 3-årige evalueringsperiode pågår, men er derimod et 

værdifuldt led i den samlede projektevaluering.  

I analysen er lærerinterviewene prioriteret over elevinterview, da det er lærere og koordinatorer, som har størst 

betydning for implementeringen af Projekt X:IT. Således udgør lærerinterviewene størstedelen af analysen. 

Elevinterviewene er behandlet separat i en ny cross-sectional analyse efter samme princip som 

lærerinterviewene. Empirien fra X:IT workshops bliver behandlet ud fra de kategorier, som identificeres i 

lærerinterviewene. Noterne fra disse workshops er således medtaget i analysen af lærerinterviews, men det 

fremhæves, når disse er inddraget. Feltnoter fra skolebesøg og skolekontakt er inddraget både i analysen af 

lærer- og elevinterviews.  

Udover den beskrevne cross-sectional analyse har dele af den indsamlede empiri gennemgået en 

situational analysis med udgangspunkt i det som Adele E. Clarke kalder Positional maps (Clarke 2005). 

Denne analyse vedlægges som Bilag 7: Situational analysis, da det kan være interessant at se, hvordan 

materialet også kan angribes og om der vil fremkomme de samme resultater. 

Kategorisering 

I cross-sectional analysen fremstår mange kategorier og subkategorier af forskellige størrelsesordener. Der 
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er identificeret temaer for hver af transskriberingerne, som efterfølgende er sammenholdt med hinanden 

og samlet i tværgående kategorier. Lærerinterview og elevinterview er holdt separat hele vejen gennem 

analysen. Temaerne, der identificeres i lærerinterviewene, viser sig at kunne inddeles i to overordnede 

kategorier: X:ITs elementer og Aktører.  

X:ITs elementer. Som beskrevet ovenfor er det naturligt, at der fremstår kategorier som stemmer overens 

med de i forvejen opstillede fokusområder. I overensstemmelse med dette er kategorierne Undervisning, 

Rygeregler og De røgfri kontrakter fremstået af empirien, som samles under den overordnede kategori 

X:ITs elementer. Til hver af kategorierne er flere subkategorier identificeret. Eksempelvis er der til 

kategorien Undervisning defineret subkategorierne Anvendelse af materialet, Prioritering og Holdning til 

materialet ud fra lærernes udtalelser. Således er der blevet identificeret subkategorier til hver af 

kategorierne, som belyser hvilke udfordringer og succeser skolerne har oplevet. Nogle af subkategorierne 

belyser i hvilken grad de tre elementer er implementeret, mens andre belyser relevante forhold for 

implementeringens succes. Derfor er subkategorierne inddelt i to grupper afhængigt af om de berører 

spørgsmålet ”Hvordan og i hvilken grad anvendes elementerne?” eller ”Hvorfor anvendes elementerne, som 

de gør?” I førnævnte eksempel hører Anvendelse af materialet således til besvarelse af det første 

spørgsmål, mens Prioritering og Holdning til materialet hører til det andet. 

Aktører. I læsningen af transskriberingerne er det fundet interessant at identificere kategorier om hver af 

de inddragne aktørgrupper – det vil sige kommune, skoleledelse, X:IT-koordinator, lærere, elever og 

forældre – da de interviewede lærere fremhæver relevante forhold for disse grupper. Til hver aktørgruppe 

er de identificerede subkategorier samlet. På samme måde som ovenfor er subkategorierne i hver af 

aktørgrupperne inddelt i to afhængigt af, om de omhandler hvordan aktørernes rolle varetages eller hvilke 

forhold der har betydning for varetagelsen. Denne inddeling er dog ikke oplagt for alle aktørgrupperne, 

hvorfor subkategorierne i Kommunen og Ledelsen ikke er blevet inddelt efter disse spørgsmål. 

Analysen af elevinterviewene er foregået med samme fremgangsmåde som ved lærerinterviewene, men 

har ført til andre kategorier. Her er kategorierne inddelt i to tematiske afsnit, afhængigt af om de 

omhandler forhold med betydning for elevernes egen deltagelse i Projekt X:IT eller elevernes oplevelse af 

forældrenes betydning. Således er der i afsnittet om forældrenes betydning inddraget de to identificerede 

kategorier– Forældre og den røgfri kontrakt og Forældre og rygning. 
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7 Analyse af interviews og diskussioner 

Analysen er opbygget sådan, at analysen af lærerinterview gennemgås først efterfulgt af et separat afsnit 

med analysen af elevinterview. Analysen af lærerinterviewene er inddelt i to ud fra de overordnede 

kategorier X:ITs elementer og Aktører. Der vil løbende være afsnit, hvor analysens resultater diskuteres og 

sættes i forbindelse med Projekt X:ITs udformning og der gives forslag til en eventuel videreudvikling af 

projektet. Ydermere vil de dele af Rogers teori Diffusion of innovation, som blev beskrevet i teoriafsnittet, 

blive anvendt til at belyse resultaterne i separate afsnit undervejs i analysen.  

For at give en fornemmelse af empiriens kontekst, vil de besøgte skolers profiler blive præsenteret som det 

første i dette afsnit. 

7.a Præsentation af de besøgte skoler 
Herunder præsenteres profilen for hver af de besøgte skoler. Det vil blive beskrevet, hvilken størrelse og 

type beliggenhed skolen har, hvem der har deltaget i interviews fra skolerne, og hvordan det overordnede 

niveau af Projekt X:ITs implementering ser ud.  

Skole 1 

Dette er en byskole med knap 500 elever og ca. 50 lærere. Skolen tilhører en befolkningsmæssig stor 

kommune. 

Interviewpersoner: X:IT koordinatoren, som desuden er samfundsfaglig underviser (Dansk, historie, 

samfundsfag), en matematiklærer og til noget af interviewet en sprogfaglig lærer, som tidligere har været 

X:IT-koordinator (engelsk og tysk). Derudover deltog to elever fra hver af de to 8. klasser i to separate 

gruppeinterview.  

Umiddelbar implementering af Projekt X:IT: Anvender materialet og har en højere andel af underskrevne 

kontrakter end landsgennemsnittet. Andelen er steget i forhold til året før og er skiftet fra at ligge på 

gennemsnittet til at ligge langt over. 

Skole 2 

Dette er en stor skole med over 600 elever og ca. 50 lærere beliggende i en mindre by og tilhører en 

befolkningsmæssig lille kommune. 

Interviewperson: Skolens X:IT koordinator, som er klasselærer på mellemtrinet, og ikke underviser i 

overbygningen.  

Umiddelbar implementering af Projekt X:IT: Anvender materialet og har en langt højere andel af 

underskrevne kontrakter end landsgennemsnittet. Andelen er stort set den samme som året før, med kun 

en halv procents fald. 



27 

 

Skole 3 

Knap 40 lærere og ca. 300 elever hører til på denne landskole. Skolen tilhører en befolkningsmæssig 

mellemstor kommune. 

Interviewpersoner: X:IT-koordinatoren, som er samfundsfaglig lærer i 7. klasse (engelsk) og en 8. klasses 

biologilærer. Derudover deltog seks elever fra 8. klasse i et samlet gruppeinterview.  

Umiddelbar implementering af Projekt X:IT: Anvender materialet og har en lavere andel af underskrevne 

kontrakter end landsgennemsnittet. Andelen er faldet i forhold til året før, hvor skolen også lå under 

gennemsnittet. 

Det er desuden relevant for denne skole, at det fra kommunens side er bestemt, at skolen skal deltage i 

projektet. Skolen har således ikke frivilligt valgt at deltage.  

Skole 4 

Denne byskole har omkring 600 elever og 80 lærere tilknyttet. Skolen tilhører en befolkningsmæssig 

mellemstor kommune. 

Interviewpersoner: Klasselæreren til den ene 8. klasse. Denne deler mange af koordinatoropgaverne med 

X:IT-koordinatoren og vil næste år overtage koordinatorrollen. Derudover deltog syv 8. klasseelever i et 

samlet gruppeinterview.  

Umiddelbar implementering af Projekt X:IT: Anvender materialet og har en højere andel af underskrevne 

kontrakter end landsgennemsnittet. Andelen er faldet i forhold til året før, hvor andelen også var over 

gennemsnittet. 

Skole 5 

Dette er en skole beliggende i forstæderne til en større by. Der er over 800 elever på skolen og ca. 70 

lærere ansat. Skolen tilhører en befolkningsmæssig stor kommune. 

Interviewpersoner: Nuværende X:IT koordinator, som er natur- og samfundsfaglig lærer (fysik, kemi, 

biologi, samfundsfag, historie) og den tidligere X:IT koordinator, som overvejende er naturfaglig underviser 

(biologi, geografi og kristendom) i alle overbygningsklasserne. 

Umiddelbar implementering af Projekt X:IT: Anvender ikke materialet og har en væsentlig lavere andel af 

underskrevne kontrakter end landsgennemsnittet. Andelen er faldet i forhold til året før, men har begge år 

ligget under gennemsnittet.  

Det er desuden særegent for denne skole, at de blev koblet på projektet sent i rekrutteringsprocessen. 

Lederen besluttede hermed egenrådigt, at skolen skulle deltage i projektet uden inddragelse af andre 

ansatte. 
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Skole 6 

Dette er en byskole med knap 400 elever og ca. 40 lærere. Skolen tilhører en befolkningsmæssig stor 

kommune. 

Interviewpersoner: Skolens X:IT koordinator, som er naturfaglig underviser i både 7. og 8. klasse (fysik, 

kemi, matematik, biologi og geografi).  

Umiddelbar implementering af Projekt X:IT: Anvender materialet og har en lavere andel af underskrevne 

kontrakter end landsgennemsnittet. Andelen er faldet i forhold til året før og er skiftet fra at ligge på 

gennemsnittet til at ligge under. 
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7.b Analyse af lærerinterviews 

7.b.i X:ITs elementer 

7.b.i.1 Undervisningen i Gå op i røg 

Hvor meget undervises der og hvordan anvendes materialet? 

Timeantal 

Det er meget forskelligt, hvor mange timer de interviewede lærere har brugt på materialet i 8. 

klasse og hvordan undervisningen er foregået. Timeantallet svinger fra omkring 4-16 timer på de 

skoler der anvender materialet, mens der er en enkelt af de besøgte skoler, som bevidst har 

fravalgt at undervise efter Gå op i røg i projektets andet skoleår.   

De fleste af de adspurgte koordinatorer og lærere ved ikke, hvor meget de andre undervisere har 

brugt materialet. De kan kun svare på, hvor mange lektioner de selv har brugt og i nogle tilfælde 

en vurdering af, hvor meget undervisning eleverne ellers har fået i materialet. 

Tabel: Gennemførte undervisningstimer i 8. klasse 

Skole Garanteret undervisning 
efter Gå op i røg 

Evt. yderligere anvendelse af 
Gå op i røg 

Koordinatorens vurdering 
af om der undervises 
minimum 8 timer i 8. kl.3 

1 16 timer projektorienteret, 
med udgangspunkt i kapitel 
5 og 6 i blå bog. 

Eleverne kunne inddrage 
begge bøger og andre kapitler i 
deres projekter. 

Ja 

2 Kendes ikke for 8. kl. Kendes ikke for 8. kl. Ja (tillid til kollegaerne)  

3 3 x 2 lektioner i biologi Hjemmearbejde med begge 
bøger til at udarbejde en 
opgave til biologi. Der er ikke 
andre lærere i 8. kl. der har 
anvendt materialet. 

Ja, inklusiv 
hjemmearbejde 

4 4-5 lektioner i 8. klasse med 
klasselæreren.  
Kapitel 7 i blå bog. 

25-35 lektioner i 7. kl. med 
klasselærer. Det vurderes, at 
eleverne næsten ikke har fået 
undervisning efter den gule 
bog. 

Nej, ikke i 8. klasse 

5 0 lektioner  Nej 

6 4 lektioner hos 
naturfagslærer 

Dansk- og klasselæreren har 
også brugt det, men vides ikke 
hvor meget. 

Ja 

                                                           
3 Det fremgår ikke af interviewene, om det er de anviste kapitler fra X:IT-vejledningen, der er undervist i. 
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Nedenstående citat er med til at tegne et billede af, at det kan være svært at vide hvor meget 

kollegaerne underviser i Gå op i røg, men at dette samtidig accepteres. 

”Det kan jeg så sige som koordinator, at det er svært at holde øje med om man rent faktisk kommer 

igennem de der otte timer, fordi så føler man sådan lidt at det bliver en kontrol af sine kollegaer. Men der 

må man jo håbe på, at når de giver tilsagn til at de underviser i det, at de så rent faktisk gør det” 

(Koordinator, skole 6) 

Det er meget forskelligt, hvordan undervisningen varetages på tværs af årgangene på de enkelte 

skoler. Mængden af undervisning i 8. klasserne skal derfor ikke læses som værende repræsentativt 

for alle overbygningens klasser.  

 

Anvendelse af materialet 

Nogle lærere har valgt at anvende materialet Gå op i røg på en lidt anden måde end tiltænkt i 

undervisningsplanen. For eksempel har lærere på fire af skolerne lagt op til, at eleverne skulle 

bruge bøgerne som baggrundsmateriale til at udvikle et produkt, men givet frit spil til hvilke 

kapitler, eleverne måtte anvende. Således kommer alle eleverne ikke omkring de tiltænkte 

områder, men lærerne oplever at det øger elevernes deltagelse: 

”Jamen det var enormt højt deres engagement og deres ambitionsniveau også i forbindelse med 

det her. Men det er jo også fordi de selv sætter niveauet. De bestemmer selv hvor meget de vil gå 

ind i det, når man gør det på den måde.” (Koordinator, skole 1) 

På en anden skole har klasselæreren gennemgået næsten hele den blå bog i 7. klasse i faget 

klassens tid og har derfor kun gennemgået kapitel 7 i 8. klasse, som er tiltænkt 9. klasse ifølge X:ITs 

anbefalinger. Disse eksempler viser, at undervisningsplanen ikke altid følges.  

 

Nogle lærere vælger at supplere Gå op i røg med andre materialer. En biologilærer har 

eksempelvis suppleret undervisningen med grundbogen i biologi (Ny Biologi 2) og en 

matematiklærer har suppleret undervisningen i 7. klasse med lærebogen, hvor der også er en stor 

opgave om rygning. I begge tilfælde har lærerne fundet det nemt og fordelagtigt at kombinere 

flere materialer. Matematiklæreren forklarer: 
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”[…] De to kombineret det er sådan set fint, fordi ligeså snart man får noget supplerende materiale 

omkring samme emne, så bliver det mere aktuelt og […] de (eleverne) går mere op i det.” 

(Matematiklærer, skole 1) 

Forhold ved undervisningen der kan have betydning for implementeringen 

Til at belyse hvorfor materialet anvendes som det gør, ønskes det at fremdrage, hvilke dele af 

undervisningsforløbet, der fungerer rigtig godt samt hvilke udfordringerne der findes, idet disse 

forhold kan have betydning for anvendelsen.  

I analysen af de gennemførte interviews er flere kategorier blevet identificeret. Disse kategorier 

kan hver især være med til at afklare, hvad der i undervisningen fungerer og hvad der ikke 

fungerer. Følgende kategorier er identificeret: 

� Undervisernes holdning til materialet. Til denne kategori er flere subkategorier 

identificeret, idet flere forhold har betydning for holdningen.  

� Temadage overfor fagspecifik lektionsundervisning. Denne kategori er blevet identificeret i 

kraft af, at mange undervisere fortæller om de succeser, de har oplevet ved at lægge 

undervisningen som temadage.  

� Prioritering. Kategorien behandler lærernes prioritering i forhold til den tid de har til 

rådighed, hvilken relevans de synes X:IT har og hvordan de må prioritere i forhold til, at de 

også bliver tilbudt mange andre undervisningstiltag.  

� Opfyldelse af fællesmål. Denne kategori berører, hvorvidt lærerne har en oplevelse af at 

materialet kan gå ind og opfylde fællesmålene ved at stå i stedet for anden undervisning. 

Herunder behandles også overvejelser om at gøre eleverne klar til eksamen.  

� Planlægning og koordinering med de andre lærere. Kategorien berører hvorvidt 

planlægningen af undervisningen kan være en hæmsko for mængden af undervisning. 

� Bevidsthed om Projekt X:ITs præmisser/retningslinjer. Det svinger meget hvorvidt og 

hvornår aktørerne er bevidste om, at der findes bestemte retningslinjer fra X:ITs side, 

hvilket kan være med til at forklare hvorfor materialet anvendes som det gør. 
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Undervisernes holdning til materialet 

Undervisernes holdning til materialet kan have betydning for, hvordan materialet anvendes, og 

dermed hvor succesfuld implementeringen vil være. Holdningerne tilkendegives i forskellige 

forbindelser, og der er derfor identificeret tre subkategorier: Materialets indhold, fagligt niveau og 

tilgængelighed.  

 

Indhold 

De interviewede lærere, også dem som ikke anvender materialet, er alle imponerede over 

bøgerne og deres indhold og de bemærker, hvor gennemarbejdet materialet er.  

En klasselærer der har gennemgået næsten hele den blå bog i 7. klasse synes, at den lægger meget 

op til diskussion, hvor eleverne aktiveres. Hun oplever, at den fungerer rigtig godt i klassens tid, 

hvor eleverne læser teori og diskuterer i klassen, og fordi de kender til emnet forløber 

undervisningen rigtig godt.  

Flere undervisere synes det er lækkert at undervise i materialet, fordi det er en rigtig bog med 

godt layout, men samtidig kritiseres det, at nogle af bøgernes link er forældede – især i kapitel 6 i 

den blå bog.  

En enkelt samfundsfagslærer mener, at materialet gerne må sætte tingene mere på spidsen: 

”Dem der har skrevet materialet har været for søde. De måtte gerne have stillet tingene lidt mere 

på spidsen. […] Det billede med rygerlunger det har været rigtig rigtig godt, fordi det har sat nogle 

tanker og noget i gang ved eleverne. Men ellers så er nogle af tingene pakket lidt for meget ind. 

(Videregivelse af en samfundsfagslærers holdning, skole 6) 

Alle fem skoler, der anvender undervisningsmaterialet i 8. klasse, accepterer materialet som 

værende relevant og flere vurderer det til at være det vigtigste element i Projekt X:IT. Det 

understreges af de interviewede, at undervisningen har et langsigtet mål, og at det er vigtigt at 

ruste eleverne med viden om tobak. På skolen, der ikke har anvendt Gå op i røg i 8. klasse, 

betragtes tobak også som et vigtigt emne som gennemgås med skolens egne materialer. 

Materialets faglige niveau 

Flere nævner, at niveauet i den naturfaglige bog er for højt. Især kapitel 3 nævnes som værende 

for højt til 7. klasserne. En lærer, som ikke har fortsat undervisningen i 8. klasse, mener at sproget 

og niveauet er for svært for alle tre årgange, og at deres egne biologi- og fysikbøger forklarer med 
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bedre billeder. Der er dog også lærere som mener, at niveauet ligger rigtig fint til især 8. klasse og 

at de sagtens kan forstå indholdet i både den gule og blå bog. En klasselærer har allerede 

gennemgået hele den samfundsfaglige bog inden eleverne er nået i 9. klasse. Der er altså stor 

forskel på, om bøgernes niveau passer til eleverne. Flere lærere har justeret bøgernes niveau til 

elevernes faglige formåen, hvilket også kan være med til at belyse forskelligheden i den måde 

materialet anvendes. De omtaler det hverken som værende besværligt eller problematisk at 

justere, men blot som en konstatering:  

”De der forsøg eller opgaver der er valgt ud, som man skal igennem, altså der har man i hvert fald 

skulle ind og ændre lidt i opgavens formulering for at det (niveauet) kunne sættes lidt ned” 

(Koordinator og naturfaglig underviser, skole 6) 

”Det er som alt andet materiale, at der vurderer du og så skærer du lidt fra og lægger lidt til. […] Så 

det som udgangspunkt, det synes jeg er et fint niveau.” (Matematiklærer, skole 1) 

En lærer har i modsætning til de andre lærere fundet det svært at tilpasse niveauet til eleverne:  

”Der må jeg så sige efter at have prøvet det et par gange, at jeg synes det var for meget, det var 

svært at finde niveauet. Jeg har så ikke gjort det i år. (i 8. klasse)” (Biologilærer, skole 5) 

Tilgængelighed 

Et andet område, der kan have betydning for læreres holdning til og dermed anvendelse af 

materialet, er, om det virker tilgængeligt at implementere i undervisningen. Materialet virker for 

flere lærere let at gå til, men til gengæld synes mange, at det er alt for omfattende, blandt andet 

fordi der både er elevbøger, lærervejledning samt opgaver, der skal hentes på nettet. 

Undervisningsmaterialet opfattes af alle som et stort apparat at sætte i gang. Især på skole 5, hvor 

projektet halter, nævner de interviewede flere gange, at materialet har været ”al for omfattende” 

og at ”det er for meget”.  

 

I enkeltlektioner kan det besværliggøre undervisningen, at eleverne skal på nettet for at løse nogle 

af opgaverne: 

”Når man kun har 45 minutter, så er det bare ikke altid man kan nå ned og få startet en computer 

op og få fortalt dem, hvad de skal, og få dem tilbage i klassen og komme med deres ting.” 

(Koordinator, skole 6) 
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Derudover nævnes det, at forsøgene kan være svære eller komplicerede, og at det kan være en 

ulempe, at der til nogle forsøg kræves specialapparaturer, som kan være svære at bruge eller som 

skolen måske mangler. Det kan suppleres, at flere lærere fremhæver et simpelt forsøg (5.2 i 

Tobak, natur og menneske), hvor eleverne afprøver, hvordan det føles at have rygerlunger. 

Forsøget kræver kun sugerør, næseklemme og pulsmåler og har været meget let at udføre med 

succes. En koordinator, som blandt andet er fysiklærer, fortæller at faglærerne i forvejen har nogle 

forsøg om tobak, som de hellere vil lave, fordi de ved, at de fungerer og de ved hvor materialerne 

ligger. De prioriterer således forsøgene fra deres gamle lærebøger, fordi de opfattes som mindre 

komplekse at igangsætte end dem fra Gå op i røg. Det vurderes dog af studiets interviewer, at 

denne prioritering i højere grad skyldes, at lærerne generelt finder materialet omfattende og 

uoverskueligt at sætte sig ind i, end en egentlig vurdering af de enkelte forsøgs kompleksitet. 

Alle lærere der anvender materialet oplever, at det nemt kan tilpasses deres normale 

undervisningsmetoder. Et problem ses kun på skole 5, hvor den ene lærer i sin forklaring af, 

hvorfor de ikke bruger bøgerne, udtaler: 

”Vi har jo også elever, der ikke kan læse, som bruger computer rigtig meget. […] Vi skal inkludere 

alle.” (Biologilærer og tidligere koordinator, skole 5) 

Det ses her, at hun ikke synes X:IT materialet kan inkludere alle på samme måde, som de normalt 

kan i undervisningen.  

 

Opsummering 

Sammenfattende viser ovenstående, at flere forhold kan påvirke undervisernes holdning til 

materialet enten positivt eller negativt. De synes godt om materialerne både indholdsmæssigt og 

layoutmæssigt samtidig med, at de accepterer tobak som et vigtigt emne at undervise i. 

Materialernes faglige niveau i forhold til elevernes har formentligt betydning for 

implementeringen, idet den skole, der helt har opgivet materialet i 8. klasse, som den eneste har 

haft svært ved at tilpasse niveauet. Lærerne oplever Projekt X:IT og det tilhørende materiale som 

et tungt apparat og derudover virker forsøgene komplicerede for nogle undervisere, hvilket kan 

bevirke, at de nedprioriterer disse. Hvis der mangler det nødvendige udstyr vil forsøgene desuden 

ikke blive udført som planlagt, og eleverne får dermed ikke det ønskede udbytte.  
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Temadage overfor fagspecifik undervisning 

Tre af de besøgte skoler har haft succes med at lægge undervisningen som temadage. To skoler 

har prøvet både fagspecifik undervisning det ene år og temadage det andet og på begge skoler 

synes de, at temadage fungerer bedst. Lærerne synes det er nemmere at holde overblikket over, 

hvad eleverne får gennemgået, og nemmere at opfylde kravet om minimum otte lektioners 

undervisning.  

”Der prøvede vi det første år […], at vi holdt fagdage og så havde vi et meget større overblik, følte vi, fordi vi 

så viste, jamen så kom de igennem det og det og det. […] Vi samlede alle klasserne og fagene og så ligesom 

kørte tværfagligt. I år har det været meget fagspecifikt og så har det været svært at holde det der overblik.” 

(Koordinator, skole 6) 

En anden koordinator fortæller, at det er nemmere at gøre de andre lærere opmærksomme på 

X:IT i en emneuge, da det er en god anledning til at kigge materialet igennem sammen og de vil i 

forlængelse heraf være mere tilbøjelige til senere hen at anvende bøgerne i deres undervisning. 

Også eleverne får ifølge lærerne mere ud af denne undervisningsform, da de lettere husker, hvad 

de har lavet i disse dage. 

”De kunne alle sammen godt huske at de havde lavet kampagner. Men når man så nævner ’Jamen 

kan I ikke også huske at jeg talte med jer om det der kapitel?’ – så ’Naarhh..’.. Altså det gør ikke 

indtryk på dem. Hvis det skal skille sig ud, skal det være noget, der adskiller sig fra den almindelige 

skoledag”(Koordinator og samfundsfaglig underviser, skole 1) 

På to andre skoler, der ikke tidligere har brugt materialet på temadage, snakker lærerne sig i 

interviewet frem til, at det kunne være godt at køre undervisningen på denne måde. De synes især 

det er en god løsning, fordi forløbet vil være mere kontinuerligt, hvor man undgår afbrydelser, og 

eleverne kan få lov til at fordybe sig i emnet. 

 

Opsummering 

Den generelle stemning blandt lærerne er altså, at undervisningen i Gå op i røg fungerer bedst 

som hele temadage, da dette er den bedste måde at engagere både lærere og elever.  
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Prioritering 

Ingen af de interviewede lærere oplever, at deres elever har et problem med rygning men synes 

alligevel, at tobak er et relevant emne for denne aldersgruppe. Der hersker dog ambivalens 

omkring denne relevans, når det kommer til prioritering, idet skolerne også har mange andre 

vigtige emner, der skal behandles i undervisningen.  

”Det er jo et godt projekt og det er helt sikkert aktuelt og vigtigt, og det skal lige opprioriteres i 

forhold til alle de andre ting, vi også skal forholde os til.”(Koordinator, skole 1) 

En anden lærer forklarer om de overvejelser, der ligger i indførelsen af Gå op i røg materialet: 

”Så er det noget andet der skal ryge ud og så er man inde i den her diskussion med, hvad skal ryge 

ud for at det her kan komme ind og hvor relevant er det?” (Koordinator, skole 5) 

Hvor meget tid der bruges på materialet kan således afhænge af de enkelte læreres vurdering af 

dets relevans i forhold til andre emner. I denne vurdering medtages ofte oplevelsen af, at der ikke 

er mange elever der ryger og det derfor ikke virker som et så presserende emne.  

”Der er rigtig mange der er holdt op med at ryge, da rygeforbuddet kom. Projekt X:IT kom på et 

tidspunkt, hvor der er rygeforbud overalt. Det har vi jo så også snakket om, at når vi begynder at 

sætte fokus på noget et sted, hvor det ikke ses og ikke er, jamen opfordrer vi så ikke til at prøve?” 

(Koordinator, skole 2) 

Projekt X:IT er ikke det eneste tilbud skolerne får til at bruge i undervisningen. Der kommer hvert 

år tilbud fra mange forskellige organisationer. Det kan være begrænsende, hvis Projekt X:IT 

drukner i de mange andre tilbud, lærerne skal tage stilling til og prioritere imellem.  

”Der er simpelthen så mange tilbud. Det vælter med tilbud og hver gang vi kommer fra 

sommerferie så kommer det massivt fra stort set samtlige store organisationer. […] Jeg tror 

simpelthen mange, de kan næsten ikke rumme det.” (Koordinator, skole 2) 

På en skole har den nuværende 8. klasse kun haft undervisning i biologi dette skoleår. Dette 

forklares med, at klassen har ”levet et omfartende cirkusliv med lærere” og at der i de andre fag 

derfor har været travlt med at følge op på de kernefaglige emner. På en anden skole fremhæves 

det ligeledes, at dansklæreren har manglet tid i dansktimerne, fordi de er presset på tid til at nå de 

kernefaglige ting i dansk.  
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Opsummering 

Lærernes prioritering af Projekt X:IT afhænger altså både af, hvor relevant lærerne oplever emnet 

rygning og om de får tilbudt andre projekter, som de hellere vil bruge i undervisningen. Derudover 

vil de kernefaglige emner altid veje tungere i lærernes prioritering end et tilbud som Projekt X:IT. 

Derfor kan det i praksis være svært at inddrage alle de tiltænkte fag i projektet og fordele 

lektionerne som planlagt. 

 

Opfyldelse af Fælles Mål 

De besøgte skoler har delte meninger om, hvorvidt materialet kan gå ind op opfylde de fællesmål, 

lærerne skal igennem med eleverne. Dem der ikke mener, at det kan dække nogen af 

fællesmålene inddrager eksamen som argumentation. De kan ikke se, at Gå op i røg kan fungere 

som eksamensstof og i forhold til undervisningen i 9. klasse udtaler en biologilærer: 

”Jeg ved de ikke kommer til eksamen i det her, så jeg vælger selvfølgelig noget af det jeg ved de 

kommer til eksamen i.” (Biologilærer, skole 3) 

Samme biologilærer har i stedet brugt materialet i 8. klasse, hvor hun mener, at det kan inddrages 

som naturligt supplement i forbindelse med læring om organerne, men ikke som erstatning for 

lærebogen. En koordinator, som hører til i de små klasser og således ikke selv bruger materialet, 

tror at lærerne i overbygningen ser Gå op i røg som ekstra undervisning: 

”Jeg tror de ser det lidt som noget ekstra de skal have puttet ind. I folkeskolen har vi jo meget fokus på 

nogle færdigheder så som litteraturanalyse og matematik osv., så tror jeg faktisk det er svært at få det 

implementeret.” (Koordinator, skole 2) 

En anden koordinator forslår:  

”Det ville jo være helt suverænt, hvis man nu vidste, at der ville komme et (eksamens)spørgsmål 

om rygning, fx i biologi, der handlede om rygning.” (Koordinator og naturfaglig lærer, skole 6) 

De skoler, som synes materialet passer fint til fællesmålene har ikke fokus på eksamen, men 

tænker i stedet på fællesmålene i et større perspektiv:  

”Skolen har jo pligt til at undervise i alkohol, røg og stoffer. […] Så er det jo egentlig kun en gave, 

når man får materialet i hånden og får at vide, hvad man skal gøre, i stedet for at man skal ud og 

finde noget. Sådan kan man jo også bare se det, ikke?” (Klasselærer, skole 4) 
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Det skal bemærkes, at dette udtales af klasselæreren, som næsten kun har brugt klassens tid til Gå 

op i røg. Der ses også andre steder en oplevelse af, at undervisningen fungerer bedst i klassens tid: 

”Hun havde svært ved at se hvordan det kan stå i stedet for noget dansk. Så hun har jo mest brugt 

det i klassens tid, for der er jo lidt mere frihed til, hvad man kan bruge de timer til.” (Videregivelse 

af en dansklærers udtalelse, skole 6) 

Opsummering 

Der findes således en begrænsning i, at faglærerne ikke mener at Gå op i røg kan stå i stedet for 

eksamensrelevante emner, de skal nå at gennemgå, og de derfor føler sig tidspressede, når de 

anvender materialet. Gå op i røg opleves til gengæld som let anvendelig i klassens tid, da disse 

timer er fleksible i forhold til emner, der kan arbejdes med.  

 

Bevidsthed om Projekt X:ITs retningslinjer 

Der er to aspekter, der kan belyses i forhold til lærernes bevidsthed om X:ITs retningslinjer. Det 

første er, at der er nogle af X:ITs retningslinjer, som ikke er kendt alle steder på skolerne. For 

eksempel havde en af biologilærerne ikke forstået, at der er en undervisningsplan til materialet, og 

hun har derfor gennemgået hele den gule bog i 8. klasse. Hun fortæller, at hun gerne ville have 

delt det mere op henover årgangene, da hun synes det var en stor mundfuld at få plads til i 8. 

klasse. På en anden skole har koordinatoren slet ikke været indstillet på, at projektet skulle startes 

op i den nye 7. klasse med både undervisning og kontrakter.  

Det andet aspekt er, at nogle lærere ændrer undervisningsplanen så den ifølge dem selv er mere 

anvendelig og giver det største udbytte.  

”Vi har jo brudt reglerne lidt […] og det har jo været ud fra at det ville udbyttet blive størst af. […] 

Vi har brugt de ting vi kunne bruge til noget.” (Koordinator, skole 1) 

Dette valg skyldes blandt andet, at lærerne arbejder ud fra, hvad der fungerer hos eleverne:  

”Nogle gange så kan det være at det vi arbejder ud fra fylder 100%, hvor vi følger lærebogen 100%, 

andre gange kan det være det fylder 10%. Det er efter hvor vi bevæger os hen, hvor ungerne de lige 

er.” (Matematiklærer, skole 1) 

På skolen, der ikke anvender Gå op i røg, fortælles det, at de underviser i tobak, hvis børnene selv 

lægger op til det, men det er hverken på X:ITs præmisser eller med X:ITs materialer. De fortæller, 
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at de godt kunne forestille sig at anvende X:ITs overordnede ide og ”bruge det man kan bruge” fra 

materialet, men der fornemmes en klar modstand over for at følge retningslinjerne.  

 

Opsummering 

Projekt X:ITs retningslinjer til undervisningen følges i varierende grad på skolerne. Nogle 

undervisere har manglende kendskab til undervisningsplanen og følger den derfor ikke, mens 

andre undervisere bevidst ændrer den, fordi de mener, at eleverne således vil få mere ud af 

undervisningen. 
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 Sammenfatning af de vigtigste udfordringer og succeser  

- I forhold til undervisningen i Gå op i røg 

På tværs af alle de besøgte skoler, mener lærerne, at materialet Gå op i røg er godt i forhold til 

både indhold og layout. Det opfattes som solidt og gennemarbejdet materiale. Alle lærerne mener 

desuden, at rygning er et vigtigt emne for målgruppen. Disse forhold må forventes at være 

fremmende for materialets anvendelse og implementering. Som et hæmmende forhold nævnes 

det på tværs af alle skolerne, at undervisningsmaterialet i X:IT er et omfattende materiale, som er 

krævende at igangsætte. Derudover har de fleste svært ved at se, hvordan Gå op i røg kan erstatte 

fagspecifik undervisning og dermed opfylde fællesmålene. Udover disse overordnede pointer, har 

skolerne hver især haft yderligere udfordringer og succeser: 

 Udfordringer Succeser 

Skole 1 - Der er links i den blå bog der ikke virker - Stort engagement i temadage 
- Nemt at kombinere med egne 

lærebøger og justere niveauet 

Skole 24 - Rygning opfattes ikke som et problem på deres 
skole 

 

Skole 3 - Andre faglærere har ikke haft tid til at bruge Gå 
op i røg på grund af stor lærerudskiftning i 8. 
klasse 

- Biologilæreren har ikke kendt til 
undervisningsplanen 

- Nemt at kombinere materialet med 
egen lærebog i biologi og med læren 
om organer 

Skole 4  - Materialet har fungeret rigtig godt i 
klassens tid. Den blå bog er god at 
diskutere ud fra. 

- Oplever Gå op i røg som en gave, 
fordi man ikke behøver finde 
materiale om røg selv 

Skole 5 - Det faglige niveau er for højt til alle tre årgange. 
- Materialet har været for omfattende 
- De synes deres eget materiale er bedre 
- Koordinatoren har ikke vidst at projektet skulle 

startes op i den nye 7. klasse på projektets 2. år 

 

Skole 6 - Materialet må gerne sætte tingende mere på 
spidsen for at vække elevernes opmærksomhed 

- Forsøg samt opgaver på nettet kan være 
besværlige at gennemføre 

- Temadage 

 

                                                           
4 Der kan kun i begrænset omfang identificeres udfordringer og succeser ved materialet på skole 2, idet den 

interviewede koordinator ikke selv anvender det. 
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Diskussion af resultaterne i forhold til videreudvikling af Undervisningen 

Overordnet set synes underviserne godt om materialet og mener, at tobak er et vigtigt emne at 

undervise i. Dette er et forhold, som må forventes at være fremmende for undervisningens 

implementering. Samtidig oplever lærerne dog Projekt X:IT og det tilhørende 

undervisningsmateriale som et tungt apparat. Dette kan komme til at virke som en hæmmende 

faktor, hvis indarbejdelsen af projektet virker uoverskuelig på grund af omfanget. 

Det faglige niveau i de deltagende klasser varierer, og niveauet i Gå op i røg må ofte justeres af 

lærerne. Undervisningsplanen imødekommer ikke behovet for eventuelle justeringer, og selvom 

det ofte ikke er besværligt for lærerne at justere niveauet selv, risikeres det, at lærerne helt 

fravælger at undervise i emner, som de finder for svære. I så fald vil eleverne ikke blive undervist i 

de emner de skal, for at projektet har størst effekt ifølge den videnskabelige baggrund. Et forslag 

kunne således være, at undervisningsplanen udvikles, så det nemt er muligt at justere det faglige 

niveau. 

Ifølge lærerne selv fungerer temadage rigtig godt som undervisningsform til X:IT. Det kan dog 

være problematisk at anvende sådanne forløb, idet temadage og projektarbejde ofte 

tilrettelægges, så eleverne fordyber sig i et enkelt aspekt af rygning. Dermed risikeres det på 

samme måde som ovenfor, at de ikke kommer omkring alle de emner, som de ifølge X:IT skal 

igennem, for at undervisningen har den ønskede effekt. Men eftersom temadage tiltaler skolerne, 

kunne der fra X:ITs side præsenteres nogle forløb til temadage, hvor alle emnerne behandles af 

alle eleverne. 

Lærerne oplever sjældent rygning som et stort problem på deres skoler, og mener derfor ikke at 

det er et presserende emne. Dette kan eventuelt imødegås, hvis det tydeliggøres for lærerne, at 

selvom de ikke har mange elever der ryger nu, er rygning stadig et stort problem på lang sigt, og at 

X:IT også har potentiale til at forebygge rygning efter folkeskolen. Det lader nemlig til, at lærerne 

synes godt om projektet, men når det sættes i forhold til andre behov og undervisningskrav, kan 

det miste noget plads i deres bevidsthed, hvis det ikke opfattes som relevant nok. Projekt X:ITs 

styrke er dog, at det kører i både 7., 8. og 9. klasse og at det efter hensigten er et tilbud som hele 

overbygningen samt ledelsen skal arbejde med. Dermed kan underviserne næsten ikke undgå at 

skulle tage stilling til materialet, også selvom de umiddelbart ikke finder det relevant og selvom de 

også præsenteres for mange andre interessante tilbud. 
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Mange lærere peger på, at det i den fagspecifikke undervisning er svært at opfylde fællesmålene 

med Gå op i røg. Selvom materialet er udviklet til at opfylde disse, virker det ofte ikke i praksis. Det 

findes, at materialet fungerer godt i klassens tid, hvilket måske skyldes, at der netop ikke er 

eksamenskrav i dette fag. Det kan derfor være en ide, at tilføje dette fag til undervisningsplanen. 

Et ønskeligt fremtidsscenarie kunne være at inddrage Ministeriet for børn og undervisning i Gå op 

i røgs faglige potentiale, da det er i dette ministerium, at fællesmål samt eksamenskrav- og 

spørgsmål formuleres. 
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7.b.i.2 De røgfri kontrakter 

Hvor meget og hvordan anvendes kontrakterne og hvordan forløb sidste års 

lodtrækning? 

 Uddeling af kontrakter 

på 2. år 

Indsamling af 

kontrakter på 2. år 

Lodtrækning på 1. år  Brud af 

kontrakterne 

Skole 1 Kontrakterne blev 
genopfrisket for både 
elever og forældre. 
Pjecer blev uddelt. 

Klasselærernes ansvar, 
men ikke alle går op i 
det. 

Flere elever har 
skrevet kontrakt end 
året før. 

Lodtrækningen blev 
gennemført. 

Ingen kontrakter er 
annulleret. En elev 
ryger, men 
koordinatoren lader 
hende beholde 
kontrakten. 

Skole 2 Koordinatoren 
præsenterede 
kontrakterne i alle 
klasser. 

Klasselærerne har 
indsamlet kontrakter, 
men meget sent. Der 
har været forvirring 
omkring forløbet. 

Stor begivenhed, 
med besøg fra 
lokalpressen. 
Eleverne var stolte. 

Koordinatoren har 
sammen med 
eleverne frasorteret 
elever, der har 
brudt kontrakten. 

Skole 3 Kort opsummering af 
konceptet til elever og 
forældre. Alle fik også 
uddelt en folder. 

Koordinatoren 
indsamlede selv 
kontrakter og satte en 
fast deadline. 

Meget 
opmærksomhed 
omkring 
begivenheden. 
Dækket af pressen. 

Koordinatoren har 
snakket om 
retfærdighed med 
eleverne ift. at 
snyde. 

Skole 4 Genopfriskning af 
konceptet for både 
elever og forældre. 

… Ud over 
hovedpræmien er 
der fællespræmie til 
klassen med færrest 
rygere. 

Ingen kontrakter er 
annulleret. En elev 
har prøvet at ryge, 
men læreren lod 
hende beholde 
kontrakten. 

Skole 5 Kun 8. klasse får 
kontrakter.  

Der er ikke gjort noget 
ud af at præsentere 
kontrakterne.  

Halvt så mange 
kontrakter som året 
før. De klasseansvarlige 
har ikke gjort meget ud 
af det. 

Lodtrækning til 
fællessamling. 
Positiv oplevelse. 

En enkelt elev har 
brudt en kontrakt 
og røg ud af 
konkurrencen. 

Skole 6 Klasselærerne skulle 
præsentere dem i 
klasserne, men det 
vides ikke om det er 
gjort. Pjecer er uddelt 
på forældremøder. 

Ikke alle elever har fået 
afleveret, selvom de 
kunne være i 
målgruppen.  

Lodtrækningen blev 
gennemført. 

Ingen kontrakter er 
blevet brudt. 
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Kontraktskrivningen 

Det lader til, at der ikke bliver gjort meget ud af at præsentere den røgfri kontrakt for 8. klasserne. Det er 

mere en hurtig genopfriskning af konceptet, idet det antages at de kan huske dem fra 7. klasse. På mange 

af skolerne er det op til den enkelte klasselærer at præsentere kontrakterne, og vi har kun viden om, 

hvordan det er foregået i de klasser, hvor lærerne er blevet interviewet.  

Af de interviewede lærere var der kun en enkelt, der havde den oplevelse, at eleverne returnerede de 

underskrevne kontrakter hurtigt, hvilket hun forklarer med, at eleverne er motiverede af at tilhøre den 

eneste klasse på skolen, hvor der ikke er nogen der ryger. Eleverne føler sig forpligtiget overfor hinanden og 

fællesskabet, fordi de sammen udgør en røgfri klasse. På resten af skolerne har det været mere besværligt 

at få kontrakterne indsamlet – nogle steder fordi klasselærerne ikke får uddelt kontrakterne til tiden og 

andre steder, fordi eleverne er lang tid om at returnere dem.  

Den skole, som har den største andel af underskrevne kontrakter i 8. klasse er samtidig en skole, hvor 

kontrakterne blev indsamlet i december – cirka 2,5 måned for sent. Nogle andre skoler har været mere 

faste med at sætte en skæringsdato for aflevering af kontrakterne og fortæller, at dette kan have betydet 

at elever, som egentlig er i målgruppe for at skrive kontrakt, ikke får afleveret den til tiden på grund af 

forglemmelse eller sløseri på trods af talrige påmindelser.  

Koordinatoren på skole 5 fortæller, at kontrakten i nogle klasser har været opfattet som et af mange 

dokumenter, der skulle med hjem og skrives under, fordi klasselærerne ikke har gjort noget ud af at 

forklare formålet med kontrakterne. Samme koordinator fortæller, at de ikke har udleveret kontrakter til 

den nye 7. årgang, fordi evalueringen kun følger 8. årgang.  

Opsummering 

Der findes en udfordring i, at kontrakterne ofte bliver indsamlet for sent i forhold til afleveringsfristen – 

enten fordi klasselærerne ikke uddeler dem til tiden eller fordi eleverne er lang tid om at returnere dem. 

Men hvis en skole overholder afleveringsdatoen risikeres det til gengæld, at nogle af de langsomme elever 

ikke når at aflevere en kontrakt, selvom de egentlig gerne vil.  

Lodtrækningen 

Alle skolerne har gennemført en lodtrækning og både lærere og elever har været imponerede over 

gavernes størrelse, som varierede i værdi fra 1500 kr. til 3 x 3000 kr.. Præmieelementet er således blevet 

positivt modtaget på alle skolerne. På to skoler havde vinderne ikke været til stede ved lodtrækningen, men 

havde alligevel fået præmien begge steder.  
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Det varierer skolerne imellem, hvor stort et arrangement lodtrækningen har udgjort og hvor meget 

opmærksomhed, der har været omkring det. Koordinatoren på skolen med flest underskrevne kontrakter 

fortæller, at hun har været rundt i klasserne, hvor eleverne havde mulighed for anonymt at angive om der 

var andre elever der røg, hvorefter hun konfronterede de angivne elever. Hvis der blev protesteret kunne 

klassen sammen diskutere, om den pågældende elev kunne være med i konkurrencen.  

”Så viser det sig, at han på et tidspunkt simpelthen har været så vimle hammer fuld så han tænder en 

cigaret og det er så den eneste gang i hans liv han har gjort det. Så spørger jeg de andre elever om han skal 

have lov til at deltage i lodtrækningen. Det skulle han. Fint – ind i bunken med ham.” (Koordinator, skole 2) 

På denne skole havde koordinatoren fortalt eleverne, hvad de kunne vinde og der var fokus på hvor 

uretfærdigt det ville være, hvis vinderen var en, der i virkeligheden røg. Selve lodtrækningen blev gjort til et 

stort arrangement med besøg af flere lokale aviser og eleverne var stolte over at være med.  

Koordinatoren på den skole med færrest kontrakter i år fortæller, at eleverne havde glemt lodtrækningen 

og kontrakterne, da de skulle til at udtrække en vinder og arrangementet kom derfor uventet. På dagen var 

de meget skeptiske overfor præmien men blev positivt overraskede, da de så præmiens størrelse. Eleverne 

havde altså ikke fået noget af vide om lodtrækningen og præmien forinden og koordinatoren vidste heller 

ikke hvad præmien ville være. 

Opsummering 

Alle de besøgte skoler har gennemført en lodtrækning og både elever og lærere har været glade for 

præmiernes størrelse. Det varierer meget skolerne imellem, hvor meget der bliver gjort ud af begivenheden 

– både til selve lodtrækningen, men især også i forhold til den opmærksomhed der er på lodtrækning 

resten af året.  

 

Hvorfor anvendes kontrakterne som de gør? 

Det kan forventes at andelen af elever, der skriver kontrakt, falder fra 7. til 8. klasse, idet der sker et stort 

udviklingsmæssigt skred hos teenagere i den alder, hvor rygning måske bliver mere interessant. En lærer 

fortæller, at ingen af hans elever havde lyst til at ryge i 7. klasse, men at dette har ændret sig i 8. for et par 

stykker. På trods af denne nye interesse for risikoadfærd, må det store fald i antallet af elever, der skriver 

kontrakt, også skyldes noget andet. Nedenstående kategorier belyser, hvad der kan have betydning for, om 

eleverne skriver kontrakt i 8. klasse, herunder også om lærerne støtter ideen. 
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Kontrakternes betydning 

Lærerne fortæller, at kontrakterne har en betydning i forhold til skolens kommunikation med forældre. Det 

er gennem dem og forældremøder, at skolen får fortalt, at der arbejdes med projektet. En lærer forklarer 

ydermere, at kontrakterne er med til at få forældrene inddraget i projektet gennem den forpligtigelse, der 

ligger i kontraktskrivningen: 

”Jeg tror ikke vi skal undervurdere forældrenes rolle. Og på den måde kan man jo sige, at kontrakten er 

vigtig, fordi det er den de får med hjem og forældrene ser, hvad de forpligtiger sig på.”  

(Koordinator, skole 6)  

Elevernes daglige bevidsthed om kontrakterne er ifølge lærerne ikke stor. Alligevel har kontrakterne et 

potentiale til at påvirke elevernes forhold til rygning. Selvom den ikke altid afholder eleverne fuldstændig 

fra at ryge, prikker den til deres samvittighed. En klasselærer fortæller, at en elev kom til hende med dårlig 

samvittighed over at have taget et hiv af en cigaret. Eleven var meget bevidst om, at hun havde skrevet 

kontrakt og spurgte om hun stadig kunne være med i projektet. Selvom kontrakten måske ikke fylder 

meget i elevernes bevidsthed til hverdag eller i situationen, hvor de prøver at ryge, viser dette eksempel, at 

de alligevel kan føle sig bundet til den. Kontrakten kan således have en betydning i forhold til at begrænse 

elevernes rygning. Samme lærer som ovenfor udtaler i denne forbindelse: 

”Det er altid godt, der er nogle restriktioner for børn, fordi det kan godt være, de prøver det alligevel, men 

de husker alligevel, hvis det er noget, de har lavet en aftale om.” (Klasselærer, skole 4) 

En koordinator fortæller, at kontrakterne har en evne til at samle eleverne og skabe en fælles mening om, 

at det ikke er hipt at ryge. Koordinatoren har selv taget kontrakterne seriøst og fulgt op på dem i løbet af 

skoleåret. I modsætning hertil tror en anden koordinator ikke, at kontrakterne har stor betydning for 

eleverne, og han konfronterer ikke selv eleverne med deres kontrakt med mindre der er anledning til det. 

På en workshop mener en lærer, at et fald i kontrakter kan skyldes lærernes manglende engagement.  

Opsummering 

Lærerne har forskellige oplevelse af, hvor stor betydning kontrakterne har i projektet. Nogle mener ikke, at 

kontrakterne har en betydning for eleverne, mens andre mener, at de har potentiale til at begrænse 

elevernes rygning, selvom de måske ikke afholder dem helt fra at eksperimentere. Ydermere kan 

kontrakterne skabe en fælles holdning blandt eleverne, om at det ikke er sejt at ryge.  

Præmien og lodtrækningens betydning 

Lodtrækningen har en evne til at få eleverne til at tage kontrakterne mere seriøst: 
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”Jeg har brugt meget tid på at snakke med dem om den der fairness i forhold til, hvis man vinder og man 

har løget, fordi man har røget. Det har de godt kunne se. På den måde har de også lidt været hinandens 

vogtere.” (Koordinator, skole 3) 

Koordinatoren, som har gennemført en åben udskillelse af elever der ryger, fortæller, at eleverne er meget 

spændte omkring lodtrækningen. Det har betydning for dem, at der er en retfærdighed i, hvem der kan 

blive udtrukket. En anden lærer fremhæver dog, at lodtrækningen kan give en angiver-kultur, som hun 

synes er en kedelig ting ved projektet.  

Lodtrækningen har potentiale til at gøre projektet synligt på hele skolen og skabe opmærksomhed omkring 

det både blandt lærere og elever.  

”Jeg tror ikke, at resten af skolen er bekendt med det her projekt, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke indskolingen 

og mellemtrinet specielt ved det er det. Andet end de blev opmærksomme på det dér, da du (koordinatoren) 

lavede det med præmierne.” (Biologilærer, skole 3) 

Det har ifølge lærerne en betydning for eleverne, at præmien er stor, og det er lykkedes på alle de besøgte 

skoler at uddele en imponerende præmie. Også på X:IT workshops gives der udtryk for, at 

præmieuddelingen har været en stor oplevelse på skolerne.  

Det er interessant at sammenholde skolernes andel af kontrakter i 8. klasse med præmien og 

lodtrækningens forløb i 7. klasse. To af de besøgte skoler har en høj andel af kontrakter i 8. klasse i forhold 

til landsgennemsnittet – på den ene skole er andelen steget, mens den anden ligger på samme niveau som 

året før. På begge disse skoler har forløbet været succesfuldt og præmierne været store, og den ene skole 

har endda uddelt en stor præmie til hver årgang samtidig med, at der blev gjort et stort arrangement ud af 

lodtrækningen. På de andre skoler er andelen af kontrakter faldet og det findes, at der hos dem alle har 

været udfordringer ved lodtrækningsforløbet. Den ene skole lavede et stort arrangement ved 

lodtrækningen, men vinderen var ikke på skolen den dag, så en ven måtte i stedet tage imod præmien for 

ham. Eleverne syntes, at det var uretfærdigt at han vandt den, selvom han ikke var der. På en anden skole 

begyndte eleven, der vandt, at ryge efterfølgende, hvilket kan have virket demotiverende på de andre 

elever. En tredje skole havde ikke haft nogen optakt til eller spænding omkring lodtrækningen, hvilket viser 

sig ved, at eleverne havde glemt, at den skulle finde sted. På den sidste skole, havde der i den besøgte 

klasse været stor skuffelse over præmien i 7. klasse, idet de i første omgang ikke fik hele den fællespræmie, 

som de var blevet lovet for at være røgfrie – udover den store præmie, som der blev trukket lod om. Denne 

skuffelse kan dog ikke forklare faldet i kontrakter, fordi alle i denne klasse alligevel har skrevet kontrakt 

igen i år. Så det er elever fra den anden 8. klasse, der ikke har skrevet kontrakt af anden omgang. 
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Klasselæreren fortæller, at selvom eleverne var skuffede over fællespræmien sidste år, skrev de alle 

kontrakt året efter, fordi de motiveres af, at de med sikkerhed vinder igen i år, fordi de er den eneste 

røgfrie klasse.  

”De spurgte selv, om de ikke skulle skrive kontrakter i år, og de har været meget interesserede i det. […] Det 

var fordi, vi fik den præmie, tror jeg, så vil de gerne vinde igen. Ja, og de VED at vi vinder igen jo, for de 

andre klasser, der er masser af rygere.” (Klasselærer, skole 4) 

De er således sikret en fællespræmie igen, og de forsøger også at skaffe sponsorer, så de kan få en større 

præmie end sidst.  

Opsummering 

Lodtrækningen og præmierne har potentiale til at få eleverne til at tage kontrakterne mere seriøst. 

Samtidig er det en måde at gøre resten af skolen opmærksom på projektet. Det har en betydning for 

eleverne, at præmien er stor, og det er lykkedes på alle skolerne at imponere dem med præmien. Derimod 

varierer det skolerne imellem, hvor meget opmærksomhed lodtrækningen har fået og om eleverne har 

været tilfredse med omstændighederne. Det tyder på, at elevernes tilfredshed og bevidsthed om 

lodtrækningen året før har betydning for om de skriver kontrakt. 

 

Forældres betydning 

En lærer har den oplevelse, at nogle af de elever, som glemmer at aflevere kontrakt, også glemmer at 

aflevere andre skolerelaterede ting og måske ikke har en så god kommunikation med forældrene 

derhjemme: 

”Det er jo så måske et lidt mere generelt billede med, at de ikke får afleveret deres ting og måske heller ikke 

får kommunikeret så meget med deres forældre derhjemme om hvad det drejer sig om. Og forældrene 

måske heller ikke går så meget op i at komme til forældremøder.”  (Koordinator, skole 6) 

På to skoler har der været forældre, som ikke brød sig om kontrakternes koncept, og der har været elever, 

som ikke har fået lov af forældrene til at skrive kontrakt. Disse forældre kommer til forældremøder, og på 

den ene skole har kontrakterne været diskuteret mellem forældrene på et møde. På den anden skole findes 

en mere passiv modstand, som kun kommer til udtryk gennem små kommentarer: 

”Jamen det er sådan en meget passiv modstand. For hvem stiller sig op og siger noget, det gør man ikke. 

Men man kunne mærke for eksempel efter vi har, når vi har fællesmøde så foregår det i fælles plenum først 

og så går man bagefter ud i klasserne. Og efter [mødet] i 8. der havde jeg fire forældre, der kom for sent, da 
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de skulle ned i klassen, fordi de skulle ud og ryge. Det blev sagt på sådan en måde ”Jamen vi er jo stadig 

nogle der ryger!”” (Koordinator, skole 1) 

Hvis forældrene er imod kontrakten, vil eleven være svær at få til at skrive kontrakt: 

”Vi har selvfølgelig spurgt eleverne om der er en anden [voksen] der gerne vil, men børn i den alder er jo så 

loyale overfor forældrene, så der har vi ikke haft nogen [elever], der har været stærk nok til at sige ”Det vil 

jeg altså gerne”. ” (Koordinator, skole 1) 

Ydermere fortæller en enkelt lærer, at nogle elever måske ikke skriver kontrakt, hvis de er flove over, at 

forældrene ryger. 

Opsummering 

Forældrene kan således have betydning for, om kontrakterne bliver skrevet, men på to forskellige måder. 

De kan af princip være imod kontrakterne, eller de kan være dårlige til at engagere sig i elevens skolegang 

og dermed også Projekt X:IT. 
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 Sammenfatning af de vigtigste udfordringer og succeser  

- I forhold til de røgfri kontrakter og lodtrækningen 

På tværs af alle skoler har både lærere og elever været imponerede over præmiernes størrelse. Alle 

skolerne gennemførte en lodtrækning i slutningen af sidste skoleår og havde overordnet set en god 

oplevelse med dette. Men måske forløbet omkring præmie og lodtrækning kan have betydning for andelen 

af kontraktskrivere året efter. Der er ikke udfordringer, som har forekommet på alle skolerne, men der 

tegner sig et billede at, at forældrene kan være begrænsende i forhold til kontraktskrivning enten ved at 

være modstandere af konceptet eller ved at være svære at oplyse om projektet. Derudover har følgende 

udfordringer og succeser fundet sted på skolerne: 

 

 Udfordringer Succeser 

Skole 1 Forældremodstand blandt nogle.  

Skole 2 Dårlig koordinering mellem klasselærere 

og koordinator. Klasselærerne glemte at 

indsamle kontrakter inden for den satte 

tidsramme. 

Skolen havde en festlig dag i forbindelse 

med lodtrækningen og eleverne har været 

engagerede. 

Skole 3 Forældremodstand blandt nogle.  

Nogle elever har været sløsede med at 

aflevere. 

Lodtrækningen gjorde resten af skolen 

opmærksom på projektet. 

Skole 4 Eleverne i den røgfri klasse havde 

forventet en større fællespræmie.  

Eleverne motiveres af, at de i fællesskab 

kan vinde en præmie til klassen.  

Skole 5 Klasselærerne er ligeglade med 

kontrakterne. 

 

Skole 6 Nogle hjem har været sløsede med at 

skrive kontrakt.  
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 Diskussion af resultaterne i forhold til videreudvikling af de røgfri kontrakter 

Der har været stor forskel på, hvor lang tid eleverne har haft til at underskrive kontrakter inden de er blevet 

indsamlet. Skolen med den højeste andel af kontrakter indsamlede først de sidste kontrakter i december. 

Måske den forlængede tidsramme har bevirket, at flere elever har fået afleveret kontrakten. På andre 

skoler fortælles det, at der er elever, som ikke har fået afleveret, fordi de har været for sløsede. Disse 

elever ville måske have underskrevet, hvis der havde været en længere frist. Dog fortæller koordinatoren 

fra førstnævnte skole, at nogle lærere har været meget længe om at få uddelt kontrakterne således, at den 

reelle tid eleverne har haft til at returnere kontrakter ikke nødvendigvis har været længere for disse klasser.  

Resultaterne tyder på, at lodtrækningens og præmiens omtale i løbet af året har betydning for elevernes 

oplevelse af selve lodtrækningen. Bevidstheden om lodtrækningen øges, hvis processen omkring den 

starter noget tid inden selve lodtrækningen ved at kontrakterne for eksempel diskuteres. Det kan altså 

være en fordel, hvis underviserne følger op på kontrakter og lodtrækning i løbet af året ved eksempelvis at 

fortælle om præmien, og dermed øge spændingen forud for lodtrækningen. Dette kan for eksempel gøres i 

forbindelse med undervisning i Gå op i røg. Det er væsentligt, at øge spændingen og forventningen til 

lodtrækningen, da det kan påvirke om eleverne skriver kontrakt året efter. Dette kan måske forklares med, 

at eleverne bedre husker den spænding, der var omkring lodtrækningen, når de skal tage stilling til om de 

vil skrive kontrakt på ny. Det kan have en betydning om eleverne synes, at vinderen havde fortjent 

præmien. Lodtrækningen og dermed kontrakterne kan miste noget værdi, hvis vinderen begynder at ryge 

efterfølgende eller hvis vinderen ikke er til stede ved lodtrækning. Det første scenarie er svært at undgå, 

men kan måske imødegås ved at spørge inden lodtrækningen, om der er nogen, der har prøvet at ryge og 

derfor ikke skal være med.  

Et stort arrangement omkring lodtrækningen kan gøre resten af skolen bekendt med projektet, hvilket kan 

være med til yderligere at engagere de involverede lærere og elever i udskolingen. 

Erfaringen fra skolen der uddeler fællespræmie til den røgfri klasse viser, at selvom eleverne blev skuffede 

over præmien det forrige år, skriver de kontrakt året efter, fordi de er sikre på at vinde noget, hvis de ikke 

ryger. Det kan derfor overvejes, om Projekt X:IT skal udtænke en belønning til alle, der overholder 

kontrakten, eller udlodde fællespræmier blandt røgfrie klasser.  

Hvis forældrene af princip er imod kontrakterne, vil det være vanskeligt at få eleven til at skrive kontrakt 

med en anden voksen, da man risikerer en konflikt med forældrene. Disse forældre er sandsynligvis 

ressourcestærke forældre, som står ved deres holdninger, og det kan være svært at overbevise dem om 
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kontrakternes relevans. De forældre, som hverken deltager i forældremøder eller snakker med deres børn 

om kontrakterne, er sandsynligvis nemmere at få engagerede, idet de i modsætning til de andre ikke har 

taget afstand til kontrakterne på forhånd. Ifølge sidste års dataindsamling er det kun en lille del af eleverne, 

der ikke skriver under fordi forældrene ikke vil, mens en større del forklarer den manglende 

kontraktskrivning med, at ”De fik det bare ikke gjort”. En stor del af de elever, der bare ikke har fået det 

gjort, er sandsynligvis de elever, som generelt sløser med deres ting og som måske oven i købet kommer fra 

hjem, hvor der ikke er blevet snakket om kontrakten. Hvis flere elever skal skrive under, er der altså mest at 

hente, hvis man kommer igennem til disse forældre frem for de få forældre, som er imod konceptet. Hvis 

dette skal lykkes, er der sandsynligvis behov for en yderligere indsats for at få forældrene fortalt om 

projektet og inddraget dem i kontrakten. I forhold til de elever, som er flove over, at forældrene ryger, er 

det vigtigt at gøre klart for både elever og forældre, at man sagtens kan støtte sit barn i at være røgfri, 

selvom der ryges derhjemme. 

Resultaterne tyder ydermere på, at lærernes engagement og tiltro til kontrakterne har betydning for 

andelen af underskrevne kontrakter, sandsynligvis fordi deres seriøsitet omkring kontrakterne eller mangel 

herpå projekteres til eleverne. Det fremgår dog ikke klart, hvorfor dette har en betydning. Måske det ville 

være en fordel at gøre lærerne mere opmærksomme på den effekt, en røgfri kontrakt kan have ifølge 

tidligere studier. 
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7.b.i.3 Rygeregler 

Projekt X:ITs rygeregler hedder, at der ikke må ryges på skolens matrikel, hverken ude eller indenfor, og at 

voksnes rygning ikke må være synlig for eleverne. 

I hvilken grad er rygereglerne implementeret? 

Skole Reglerne Praksis Synlighed Overholdes 

X:IT-regler 

1 Det er ikke tilladt at ryge 

på matriklen. 

(kommunens regler 

uanset X:IT, men 

strammere regler nu) 

Rygerne, også de voksne, 

står på fortovet på den 

anden side af skolen. 

Det er synligt. Nej, men ja 

for elever. 

2 Det er ikke tilladt at ryge 

på matriklen eller andre 

synlige steder. 

(kommunens regler 

uanset X:IT, men 

strammere regler nu) 

Der ryges ikke på 

matriklen og der er også 

konsekvenser ved at ryge 

uden for matriklen hvis 

det kan ses fra skolen. 

Rygende elever kan nogle 

gange ses fra nogle 

vinduer. 

Ja 

3 Der må ikke ryges på 

matriklen. 

Elever og lærere har hver 

sit rygeskur på matriklen 

ved indgangen 

Trukket tilbage, men alle 

ved de står der og ryger. 

Kan se dem gå gennem 

gården. 

Nej 

4 Eleverne må ikke ryge 

på matriklen. 

Lærerne har fået et 

rygeskur ved 

lærerværelset på 

matriklen, eleverne ryger 

på den anden side af 

vejen. 

Eleverne er meget 

synlige, men lærerne kan 

ikke ses af eleverne. 

Nej, men ja 

for elever 

5 Eleverne må ikke ryge 

på matriklen. 

Lærerne ryger i en 

gammel pedelbolig på 

matriklen. 

Det er ikke synligt. Nej, men ja 

for elever 

6 Det er ikke tilladt at ryge 

på matriklen. 

(kommunens regler 

uanset X:IT) 

Der ryges ikke på 

matriklen. 

Nej, men ingen tvivl om 

hvem der ryger fordi man 

ser dem gå væk sammen. 

Ja 

Det ses af ovenstående tabel, at skolernes rygepraksis, på trods af de klare rygeregler fremsat af X:IT, 

varierer meget. Det er kun to af de seks besøgte skoler, som overholder X:ITs regler med både at holde 

matriklen røgfri og gøre voksnes rygning usynlig. Ingen af de fire resterende skoler har et problem med, at 
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X:ITs rygeregler ikke efterleves helt. Flere af de interviewede lærere gør opmærksom på, at selvom elever 

ikke direkte kan se andre elever eller lærere ryge, er det en meget synlig aktivitet, idet eleverne ved, at der 

bliver røget, hvis en gruppe elever eller lærere bevæger sig et særligt sted hen. 

Hvorfor er rygereglerne implementeret som de er? 

 

Andre løsninger 

Nogle skoler finder selv løsninger på, hvilken rygepraksis, de synes fungerer bedst. En skole har for 

eksempel accepteret, at elever og lærere har hver sit rygeskur på matriklen, selvom der i reglerne står, at 

de ikke må ryge på skolens område. 

”Fra kommunalt hold må man ikke ryge på selve skolens matrikel, så man må egentlig heller ikke ryge 

derude. Men så står de ude på gaden og ryger og det synes jeg så også pludseligt er meget mere synligt end 

at vi putter dem ind i en krog lige inden for skolens matrikel. […] Vi har valgt at sige, så tøjler vi det inde for 

egne rammer, lige nøjagtigt dér.” (Koordinator, skole 3) 

På en anden skole har lærerne et rygeskur på matriklens område, hvor eleverne ikke kan se dem ryge. 

Lærerne har tidligere røget uden for skolen, hvor det var synligt for de elever, som også måtte forlade 

skolen. På grund af denne synlighed, blev løsningen at bygge et rygeskur til lærerne på matriklen.  

Skolerne begrunder således deres alternative løsninger med, at rygningen bliver mindre synlig. I afsnit 4 

blev det nævnt, at mange elever rapporterer, at de ser voksne ryge enten på eller uden for skolen. I 

analysen ses det, at skolerne synes det er lettere at overholde reglen om, at voksnes rygning ikke må være 

synligt, hvis de ser igennem fingre med, at der kan ryges på matriklen.  

I en tidligere samtale med en skoleleder fortælles det, at nogle lærere kun ville deltage i Projekt X:IT, hvis 

de havde mulighed for at ryge i skoletiden. Inden der blev fundet en løsning i form af et rygeskur, var der 

meget diskussion om, hvordan rygerne kunne få lov at ryge.  

”Vi diskuterede frem og tilbage og nogle lærere er blevet meget meget vrede. […] Men altså, der var jo ikke 

noget at gøre. […] Og nu er det skur kommet, […] de har små puder derude. Og jeg tror det er meget 

hyggeligt.” (Klasselærer, skole 4)  

På en X:IT workshop fortæller en lærer, at hans skole i forvejen har mange regler, og rygereglerne derfor 

naturligt bliver accepteret af lærerne.  
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Opsummering 

Flere skoler overholder ikke X:ITs rygeregler, hvis de mener, at de har en anden løsning som fungerer bedre 

på deres skole. Reglerne bøjes eksempelvis, hvis det forventes at gøre lærernes rygning mindre synlig for 

eleverne eller hvis rygningen ønskes fjernet fra gaderne omkring skolen.  

Oplevet relevans 

Lærerne oplever ikke rygning som et problem, hvis der ikke er mange rygere på skolen. På én skole 

forklares det, at holdningen blandt elever er, at rygning ikke er smart. En anden lærer har samme oplevelse: 

”Vi oplever heller ikke at elever, der ikke ryger, gerne vil hænge ud derude. Fordi i og med de kun er to [der 

ryger], jamen så er det faktisk ikke super fedt.” (Koordinator, skole 1) 

Opsummering 

Hvis rygning ikke opleves som et problem på skolen, og hvis lærerne ikke er bange for, at nye elever 

begynder at ryge, vil rygereglerne findes mindre relevante og der vil dermed blive gjort en mindre indsats 

for at indføre dem.  
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 Sammenfatning af de vigtigste udfordringer og succeser  

- I forhold til rygeregler 

Bortset fra en enkelt skole, er der på alle de besøgte skoler kommet strammere regler i løbet af de seneste 

år. Det er dog ikke alle steder denne ændring skyldes Projekt X:IT, idet nogle kommuner havde strammet 

reglerne inden projektets start. Projekt X:IT har flere steder øget skolens opmærksomhed på, at elever ikke 

må ryge på matriklen og ikke skal kunne se voksne ryge. Halvdelen af de besøgte skoler accepterer, at 

lærerne ryger på skolens matrikel, hvilket må betragtes som en udfordring, selvom det ikke er synligt. Der 

ses et generelt billede af, at skolerne har rygeregler, som ifølge dem selv fungerer bedst. Det kan være 

svært at implementere Projekt X:ITs rygeregler, hvis skolerne ikke betragter dem som den bedste løsning.  

Der findes en udfordring i, at mange lærere ikke betragter rygning som et problem på skolerne. Hvis dette 

er tilfældet er skolerne mindre tilbøjelige til at håndhæve reglerne, fordi de ikke findes relevante. 

 Udfordringer  Succeser  

Skole 1 Rygerne er stadig synlige. Har fået de rygende voksne til at ryge uden 

for skolens matrikel. 

Skole 2  Rygning tolereres ikke på matriklen. 

Skole 3 Rygning bliver mere synlig hvis det fjernes 

fra matriklen. 

 

Skole 4 Lærerne vil ikke deltage i X:IT hvis ikke de 

har mulighed for at ryge i skoletiden. 

Rygende elever er meget synlige. 

 

Skole 5  Rygning blandt elever er fjernet fra 

matriklen.  

Skole 6  Rygning tolereres ikke på matriklen. 
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 Diskussion af resultaterne i forhold til videreudvikling af X:IT-rygeregler 

Der er kun en enkelt lærer, som italesætter rygning i skoletiden som et egentligt problem. Hun synes ikke 

det er et problem, at lærerne ryger på matriklen, når det foregår, hvor eleverne ikke kan se dem, men det 

er de rygende elever, hun fremhæver, fordi de er meget synlige.  

”Det ser jo frygteligt ud om morgenen, når man kommer i skole her, for ved hovedindgangen, der står jo alle 

de seje og ryger, man skal gennem sådan en røgbramme for at man kommer ind. […] Og det er jo det, vi lige 

skal have fundet ud af, hvordan vi kommer det til livs. Fordi vi synes det er et rigtigt grimt signal.” 

(Klasselærer, skole 4) 

Hvis reglerne strammes således, at rygende elever ikke må være synlige, bliver det mere besværligt at ryge, 

hvilket sandsynligvis vil kunne fraholde nogle elever fra at starte. På to skoler, hvor elever ikke må ryge på 

matriklen, men hvor rygningen alligevel er synlig, er det meget tilgængeligt for andre elever at stille sig hen 

til dem.  

På en skole, hvor elever ikke ser andre elever ryge, udtaler en lærer: 

”Det tror jeg får en effekt at man får meldt det ud for de små klasser. Jamen de ved, at det må man bare 

ikke. Jamen så tror jeg det afholder nogen fra at gøre det. Man bliver ikke fristet.” (Tidligere koordinator, 

skole 5) 

Det tyder altså på, at det er vigtigere at gøre rygningen usynlig end at fjerne den fra matriklen. Det er især 

vigtigt at gøre lærernes rygning usynlig. I et elevinterview fremgår det, at eleverne også selv synes, at det er 

forkert, hvis de kan se lærerne ryge, selvom det er uden for matriklen, fordi de skal være forbilleder. 

Lærerne synes ikke at rygning er et særlig stort problem på de fleste skoler. Det blev i afsnittet om 

undervisningen forslået, at hvis lærerne ikke umiddelbart finder emnet relevant, skal de gøres 

opmærksomme på Projekt X:ITs mere langsigtede potentiale. Dette kan således også gavne med hensyn til 

rygeregler.  
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7.b.i.4 Delkonklusion ud fra temagruppen X:ITs elementer 

Der kan ikke siges noget generelt om graden af Projekt X:ITs implementering, idet de besøgte skoler ikke 

kan ses som repræsentative for alle X:ITskolerne. Det kan dog ud fra resultaterne konkluderes, at projektet 

ikke kan forventes at være implementeret fuldt ud på skolerne, idet ingen af de besøgte skoler har opnået 

at implementere alle projektets elementer fuldt ud på nuværende tidspunkt. Især undervisningen og 

rygereglerne bliver justeret på skolerne, hvis lærerne finder en anden tilgang end den anbefalede mere 

hensigtsmæssig.  

Hvis man sammenholder de tre elementer i X:IT – undervisning, kontrakter og rygeregler – findes det, at 

der ikke nødvendigvis er et mønster i efterlevelsen af disse. Implementeringen af de tre elementer følges 

ikke altid ad. På en af skolerne er der eksempelvis en udpræget accept af, at der kan ryges på matriklen, 

men undervisningen gennemføres til gengæld fint og kontrakterne tages seriøst af koordinator.  

Det ses ofte, at innovationer gennemgår en slags fornyelse eller ændring i mødet med modtagerne (Rogers 

1995; s. 17). Det er altså ikke atypisk, men kan være problematisk. Hvis eksempelvis den gennemførte 

undervisning afviger fra vejledningen risikeres det, at Projekt X:IT ikke har den ønskede effekt, idet 

undervisningsvejledningen bygger på evidens, der viser, at eleverne skal undervises i bestemte emner. Det 

kan desuden være problematisk i forbindelse med effektevalueringen, hvis effekten måles ud fra en 

antagelse om, at eleverne har fået undervisning i de kapitler, det fra projektets side er anbefalet. 

En enkelt af de besøgte skoler har i høj grad opgivet projektet på dets andet år. Kontrakterne bliver stadig 

uddelt og indsamlet i nogle af klasserne, men undervisningen er helt droppet. Den hidtidige analyse viser, 

at især undervisningsmaterialets omfang og sværhedsgrad har været en hæmmende faktor for 

implementeringen på denne skole.   



59 

 

7.b.ii Aktører 

Projekt X:ITs målgruppe er elever i 7.-9. klasse, idet det ønskes at forebygge rygestart hos dem. 

Implementeringen af projektet afhænger imidlertid af skolen. Her er det ledelsen, X:IT-koordinatoren og 

lærerne der er de centrale aktører. Nedenfor analyseres det, hvilken rolle disse aktører har spillet og hvor 

der for dem har været udfordringer i implementeringen. Det vil herefter i separate afsnit både blive 

diskuteret, hvorvidt implementeringen af Projekt X:IT har forløbet i overensstemmelse med Rogers’ fem 

stadier af en innovationsproces og om Rogers innovationskarakteristika kan forklare nogle af de 

udfordringer der har været for Projekt X:IT. 

Efterfølgende analyseres forældres og elevers rolle i projektet, og deres deltagelse undersøges, da denne 

har betydning for elevernes modtagelighed for projektet.  

Kommunens rolle i projektet vil dog allerførst fremgå i analysen herunder, idet kommunen og især den 

kommunale X:IT-koordinator fungerer som den øverste aktør i projektets implementering.  

7.b.ii.1 Kommunen 

I analysen fremstår kommunens rolle som en mindre kategori, men berører interessante områder.  

Det gør indtryk på lærerne, hvis kommunekoordinatoren besøger skolen, for eksempel til en 

introducerende præsentation af projektet eller til en opfølgende samtale. 

”[Ved projektets opstart] har vi besøg af de kommunale koordinatorer, som faktisk bruger de der 

slideshows, der ligger inde på X:ITs hjemmeside. Det er rigtig rigtig godt. Forklarer [lærerne] hvad 

der bliver forventet af dem.” (Koordinator, skole 2) 

Overordnet set mener de interviewede lærere dog ikke, at kommunen spiller en særlig vigtig rolle i 

projektet. Det lader heller ikke til, at der er meget kommunikation mellem skole og kommune. En 

koordinator forklarer dette med, at hun ikke ved, hvordan hun kan bruge kommunen: 

”Jeg ved jo ikke om vi har fået de informationer vi skulle, men det går jeg ud fra at vi har. […]Det er 

måske også fordi jeg ikke ved hvad jeg skal bruge dem til. [.. ] Vi har ikke vidst hvad vi skulle 

henvende os omkring. Men vi har jo fået alle de der informationer vi skulle, […] den mappe vi har 

fået ud som koordinator, den har været rigtig god.” (Koordinator, skole 6) 
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Selvom holdningen er, at projektet kan fungere uden kommunens deltagelse, mener de fleste, at 

skolen ikke kan gennemføre en lodtrækning uden hjælp fra kommunen, da det ikke er muligt at 

finansiere en ordentlig præmie. På en skole, hvor projektets implementering har haft lille succes, 

fortæller koordinatoren, at der ikke har været kontakt med kommunen bortset fra 

præmiekoordinering, og han ved ikke hvem der er kontaktperson.  

På en skole, som af kommunen er blevet pålagt at deltage, oplever koordinatoren at der er stor 

opbakning fra kommunens side. Hun blev bedt om at være koordinator, men er glad for rollen. På 

den anden side føler biologilæreren i høj grad, at hun er blevet det pålagt. 

7.b.ii.2 Ledelsen 

Til at belyse ledelsens rolle i Projekt X:IT fremstår kategorier om ledelsens støtte til projektet og 

forløbet ved projektets opstart. Dette afsnit i analysen behandler derfor disse kategorier i stedet 

for varetagelsen af ledelsens formelle opgaver som eksempelvis lodtrækning og indførelse af 

rygeregler.  

Støtte fra ledelsen 

Det fremgår tydeligt af de gennemførte interviews, at der har været mindst støtte fra ledelsen på 

skole 5, hvor projektet aldrig rigtig er kommet i gang. Både den tidligere og den nuværende 

koordinator føler sig sikker på, at lederen har glemt, at projektet findes. Det fortælles at alt 

arbejdet er overladt til den nuværende koordinator uden interesse fra ledelsen. Den nuværende 

koordinator har ikke fået ekstra timer til opgaven og fik heller ikke timer til X:IT workshoppen, 

hvilket han oplever som manglende opbakning: 

”Så jeg fik af vide at ”Det kan du godt opgive, du får ikke mere i år”. Hvor er opbakningen så lige til det her? 

Den er der jo ikke.” (Koordinator, skole 5) 

På en skole, hvor lærere og elever ryger på skolens matrikel, ryger halvdelen af ledelsen selv, 

hvilket opleves som demoraliserende. Koordinatoren fortæller, at der til gengæld er fin opbakning 

til hendes rolle og accept af den tid hun bruger på det. Der ses således en differentieret 

opbakning, hvor ledelsen bakker op om projektet i forhold til kontrakter og undervisning, men ikke 

i forhold til at implementere rygeregler. Her understreges vigtigheden af ledelsens opbakning, idet 
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denne differentiering afspejler sig i, at rygereglerne er det, der fungerer dårligt på skolen, mens 

kontrakterne og undervisningen varetages udmærket.  

En anden koordinator mangler kontakt med overbygningen og har ikke en fornemmelse af, hvor 

meget der bliver undervist i Gå op i røg. Alligevel stoler hun på at undervisningen varetages: 

”Jeg er ikke i tvivl om, at der undervises, også fordi det fra vores ledelse er klart meldt ud, at det skal vi 

deltage i og det skal gøres.” (Koordinator, skole 2) 

Ledelsens opbakning giver således koordinatoren ro, fordi det ikke kun er hende, der fortæller lærerne, at 

de skal undervise i materialet. En anden koordinator udviser skepsis overfor ledelsen, idet han forklarer, at 

det er nemt for lederen at træffe en beslutning om at medvirke i projektet, fordi det efterfølgende er 

lærerne, der skal bære det igennem. Således kommer koordinatorrollen til at virke mere som en sur pligt 

end en opgave, som værdsættes af ledelsen. På en anden skole har koordinatoren skullet argumentere 

over for ledelsen for det ekstra arbejde hun har lagt i projektet. Hun fortæller at det også har været svært 

at engagere andre lærere.  

 

Skolernes opstart af Projekt X:IT 

Lærerne på to af skolerne fortæller, at ledelsen ikke har været klar over, hvor omfattende det ville blive at 

køre Projekt X:IT på skolen. I disse tilfælde er både ledelsen, koordinatoren og resten af skolen derfor 

blevet overrumplet af projektets størrelse. Skole 5 med den dårligste implementering valgte projektet, blot 

fordi det virkede som en gave, da skolen ville have strammere rygeregler. På den anden skole er det 

lykkedes for koordinatoren og en klasselærer at tage projektet til sig i deres klasser, og klasselæreren 

mener, at projektet burde have været meget mere fremme, så det også kunne blive prioriteret af andre 

lærere. På skole 5 har koordinatorerne den modsatte indstilling og mener, at skolen aldrig skulle have 

meldt sig til projektet. Forskellen her kan skyldes, at ledelsen på den anden skole i højere grad har indstillet 

sig på at gennemføre projektet, hvorimod ledelsen på skolen 5 helt og holdent har ladet projektet afhænge 

af koordinatoren, og så er det et problem, hvis vedkommende ikke er klædt på til opgaven:  

”Noget af grunden til, at det er gået lidt skævt her, det er også fordi man ikke har været klar over, hvad det 

var man sagde ja til.” (Koordinator, skole 5)  

Udover vigtigheden af, at alle parter er forberedt på projektets omfang, er det en fordel, hvis lærerne har 

en følelse af, at have noget kontrol over forløbet. 
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”For mit vedkommende skulle det jo have været inde i en proces, hvor vi havde været med til og ligesom var 

klar over det. Hvem vil gå ind i det og hvad forpligter vi os til? Man får det hele lige presset ned over 

hovedet ik’? Det er ikke den bedste start for mig i hvert fald.” (Koordinator, skole 5) 

På en anden skole, hvor det er lykkedes at involvere flere lærere i projektet, fortæller koordinatoren, at 

lærerne netop havde følelsen af at være med i beslutningen. 

”Det var en fælles beslutning. […] Hvad jeg husker, så blev vi spurgt om vi kunne tænke os at være med i det 

her pilotprojekt. Hvor det sagde vi, at de synes vi kunne være interessant.” (Koordinator, skole 6) 

Hvis lærerne får lov til at være med i beslutningen, fremmes oplevelsen af medejerskab og ledelsens 

deltagelse har derfor ikke været ligeså vigtig på denne skole som andre steder.  For dem har det været en 

fordel, at projektansvaret har ligget hos en udskolingslærer, idet det har givet et tættere samarbejde. 

Koordinatoren forklarer dette med, at skolen er afdelingsopdelt og måske ledelsen derfor kommer til at 

virke fjern.  

I forlængelse af, at aktørerne skal vide hvad de siger ja til med projektet, nævner flere lærere, at det er 

vigtigt med en ordentlig præsentation af projektet. De slideshows, der ligger på X:ITs hjemmeside, har for 

nogen fungeret rigtig godt til at præsentere projektet til et stormøde.  

Sammenfatning om ledelsen 

Der tegner sig et billede af, at ledelsen spiller en vigtig rolle i forhold til at støtte op om projektet for at 

motivere både lærerne og koordinatoren. På den skole, hvor projektet kører dårligst er der især mangel på 

opbakning fra ledelsen. Også på X:IT workshops giver lærerne udtryk for, at ledelsen skal udvise mere 

ejerskab over for projektet. 

Succesen af projektets implementering er især følsom i opstartsfasen. Det er vigtigt at alle parter, herunder 

også ledelsen, fra starten er klar over, hvad det kræver at gennemføre projektet. Derudover er det en 

styrke, hvis lærerne indgår i beslutningsprocessen om at indføre projektet. 

7.b.ii.3 Koordinatoren 

En af koordinatorens vigtigste opgaver er at opfordre sine kollegaer til at gennemføre projektet i 

klasserne. Skolens X:IT-koordinator tildeles yderligere en række opgaver han eller hun skal 

varetage for at projektet kan fungere på skolerne. Herunder gennemgås, hvorvidt koordinatorerne 

på de besøgte skoler varetager de tildelte opgaver, hvorefter det belyses hvilke forhold, der kan 

have betydning for koordinatorrollens succes.  
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Hvordan varetages koordinatorernes rolle? 

Kontrakthåndtering 

Koordinatoren skal sørge for, at de klasseansvarlige står for kontraktskrivningen og skal derefter 

indsamle og gemme de underskrevne kontrakter. Dette er blevet gjort på alle de besøgte skoler. 

På skolen med færrest underskrevne kontrakter er der dog en hel klasse, der slet ikke har skrevet 

kontrakter. Her har koordinatoren altså ikke fulgt op på den klasseansvarliges kontrakthåndtering.  

Det er svært for koordinatorerne at overholde tidsfristen for indsamling af kontrakter. En 

koordinator løste dette ved at fremstille deadlines flere gange for eleverne:  

”Det var også for min egen skyld. For at det ikke bare skulle mudre. Jeg var rundt og sige Husk der er 

deadline, og så med vilje havde jeg så også gjort, at man lige kunne nå – jeg havde i virkeligheden tre 

deadlines. Så den første reminder, den anden og nu er det endeligt. Så jeg var rundt lige og sige til de sidste, 

og lige få buffet til nogle og sagt kom nu med den, det er sjusk.” (Koordinator, skole 3) 

Denne koordinator har haft fordel af selv at stå for indsamlingen af kontrakter direkte fra eleverne. En 

anden koordinator fortæller, at hun har ladet de klasseansvarlige stå for indsamlingen og først rykket for 

det, da hun selv modtog rykkere fra SIF. Her oplevede hun, at nogle lærere havde glemt det og hele 

processen blev derfor forsinket.  

Forældrekontakt 

Koordinatorerne er opmærksomme på at informere forældrene om projektet. De anvender enten 

skoleintra og/eller forældremøder til at komme i kontakt med dem. En koordinator har især været glad for, 

at der i år er kommet en seddel fra KB med noget specifik information til forældrene, som var nem at lægge 

på skoleintra. Kun på skole 5 har der ikke været kontakt til forældrene i det nye skoleår, idet de synes, at 

der er vigtigere ting at snakke med forældrene om: 

”Det er ikke lige det, der ligger først, når vi skal snakke (med forældrene)”   

(Tidligere koordinator, skole 5) 

Workshop 

Alle koordinatorerne giver udtryk for, at workshoppen er et godt arrangement og et godt forum til at 

diskutere projektet og høre hvordan andre skoler griber det an.  

”Jeg synes, at de der workshops har været noget af det, som har været rigtig rigtig godt i de her forløb. Det 

siger også noget om hvor rygekulturen er henne.” (Koordinator, skole 2) 
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En koordinator synes desuden, at workshoppen giver et boost til engagementet. Alligevel er det kun to af 

de interviewede koordinatorer, der har deltaget i årets workshop, mens to havde tilmeldt sig, men senere 

meldte afbud. 

En koordinator foreslår at holde workshoppen lokalt for kommunens deltagere.  

”Måske havde det været fint nok igen bare at tage kommune XXX holdet. […]For at dele lokalt af vores egne 

erfaringer. Ikke fordi jeg har noget imod at møde andre men ja, tiden er lidt knap og alt sådan noget. Så ja, 

egentlig at man holdt det mere lokalt end regionalt eller hvad man skal kalde det.” (Koordinator, skole 3) 

Også en anden koordinator nævner tidsfaktoren som begrundelse for, at han ikke har deltaget i årets 

workshop:  

”Jeg har ikke mere tid, så det er overtid, og jeg har fået af vide, at jeg ikke kan få mere i år til den slags” 

(Koordinator, skole 5) 

Koordinering med andre lærere 

Kun på en enkelt af de seks skoler fortælles det, at undervisningen er blevet koordineret mellem 

koordinator, klasseansvarlige og faglærerne.  

”Som koordinator så synes jeg det var rigtig lækkert at vi satte os ned fælles og fik gjort det. Så et eller 

andet sted så var ansvaret ikke kun hos mig, men lå også ved de klasseansvarlige. Og ved de enkelte 

faglærere. At vi ligesom var fælles om at lave fordelingen.” (Koordinator, skole 6) 

Koordineringen bliver således positiv, hvis opgaven løftes sammen i klasseteamet, som det også er 

anbefalet af X:IT. Udfordringen ligger i, at det for mange ikke lykkes, at få koordineret med alle de relevante 

kollegaer.  

På skole 5 er Projekt X:IT aldrig blevet udbredt blandt andre end koordinatorerne: 

”Jeg synes ikke vi har fået vores kollegaer med, selvom vi har gjort hvad vi kunne.” (Tidligere koordinator, 

skole 5)  

Den tidligere koordinator fortæller senere, lidt i strid med ovenstående citat, at hun ”ikke på den måde har 

forsøgt at koordinere noget.” Hun fortæller desuden, at kollegaerne forventede, at hun ordnede nogle ting, 

som ikke var hendes opgave. Hun forklarer den manglende koordinering med, at der ikke har været nok tid 

og hun ikke har vidst nok om projektet. 

Ofte har koordinatorerne ikke et overblik over, hvor meget der bliver undervist i Gå op i røg.  

”Undervisningsdelen af det, det er den der er usynlig for mig.” (Koordinator, skole 2) 
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Nogle af koordinatorerne, der har snakket med kollegaerne om, at de skal undervise, har tillid til at det 

bliver gjort, mens andre har en direkte fornemmelse af, at mange kollegaer ikke anvender det. 

”Den (gule bog) har jeg bare givet til de faglærere, der kunne bruge den, og sagt til matematiklæreren, at 

den kunne han bruge engang imellem. Men jeg ved også, at den har de næsten ikke brugt” (Klasselærer og 

medkoordinator, skole 4) 

På en skole fortalte koordinatoren om en underviser, som helt sikkert brugte materialet og som hun mente 

ville være interessant at interviewe. Men da han efterfølgende blev kontaktet, viste det sig, at han slet ikke 

havde anvendt Gå op i røg dette skoleår. Der kan altså være forskel på, hvilken forestilling koordinatoren 

sidder med og hvordan undervisningen egentlig foregår. På en anden skole, hvor både koordinator og en 

faglærer blev interviewet, blev koordinatoren overrasket over, hvor meget faglæreren havde anvendt 

materialet og samtidig ikke kendte til undervisningsplanen. I begge disse tilfælde sidder koordinatoren ikke 

med i de pågældende faglæreres klasseteams. På den ene af skolerne underviser koordinatoren ikke 

engang i overbygningen, men har påtaget sig rollen, fordi hun i forvejen varetager kost og motion. Dette 

skaber stor frustration, idet hun mangler den daglige kontakt med lærerne og ikke får tilbagemeldinger fra 

dem om, hvordan det går med undervisningen.  

”Når så det kommer derop af (i overbygningen) så synes jeg sådan set, at selvom jeg er koordinator, så 

mister jeg kontakten med dem.” (Koordinator, skole 2)  

Denne koordinator er ellers vældig engageret og ønsker tydeligvis at få projektet til at fungere. 

Sammenfattende ses der to udfordringer, idet koordinatoren for det første har svært ved at få alle de 

relevante overbygningslærere inddraget i projektet og for det andet har svært ved at danne sig et overblik 

over, hvor meget kollegaerne anvender materialet.  

Hvorfor varetages koordinatorens rolle, som den gør? 

Tilfredshed med at være koordinator 

Den manglende kommunikation med kollegaerne om materialets reelle anvendelse kan skyldes, at flere 

koordinatorer ikke bryder sig om at spørge direkte, om de får undervist. Flere fortæller, at det føles som en 

kontrol af sine kollegaer, hvis man spørger ind til undervisningen. 

”Det er svært at være den, der går ned og spiller bussemand. Jeg har faktisk snakket meget med vicelederen 

om det. Jeg vil ikke gå ned og sige ”Jeg skal ha’…”. Det vil jeg ikke. For det gør vi ikke her. Det skal gerne 

foregå af frivillighedens vej.” (Koordinator, skole 2).  
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Koordinatoren fra dette citat tager afstand fra at være kontrollerende, men er samtidig frustreret over at 

der mangler koordinering, da hun senere udtaler:  

”Det giver også mig dårlig samvittighed. For jeg har jo ikke ret meget at melde videre med. Man føler sig jo 

egentlig meget ansvarlig for, at man kommer med noget som kan dokumentere, at der er en rød tråd i det 

og noget samarbejde omkring det. Jamen det synes jeg jo ikke at jeg kan.” (Koordinator, skole 2) 

Koordinatoren har således dårlig samvittighed overfor både kollegaerne og projektet (SIF/KB), som hun ikke 

kan melde tilbage til. Det fornemmes dog af evaluator, at samvittigheden over for projektet i høj grad 

skyldes, at der er tale om en meget ambitiøs koordinator, som har høje forventninger til projektet. Hun er 

glad for rollen, men frustreret fordi hun ikke har kontakten med overbygningen og derfor ikke kan leve op 

til sine egne forventninger. 

På en anden skole fremhæves vigtigheden af, at koordinatorrollen varetages af en person, som er 

troværdig i forhold til egen holdning til rygning. Koordinatoren her blev bedt om at være koordinator netop 

på grund af hendes syn på rygning og udviser stor glæde ved at varetage rollen.  

”Jeg tror lidt at det var godt for os alle sammen at det blev dig. For du kan bære den igennem med dine 

holdninger og dit syn på lige netop rygning. Også over for eleverne. Det havde ikke holdt hvis det havde 

været mig, for jeg ryger i perioder.” (Biologilærer, skole 3) 

På skolen, som ikke har undervist efter materialet i 8. klasse, har den første koordinator været glad for at få 

rollen, men mistede hurtigt gejsten, da hun ikke var forberedt på projektets omfang. Koordinatorrollen blev 

af praktiske årsager videregivet, men den nye koordinator føler, at han blev presset til det, hvilket ikke har 

fremmet engagementet.  

En anden faktor med betydning for koordinatorens tilfredshed med rollen er, om deres elever er 

motiverede. 

”Han (Koordinatoren) er ikke lige så glad for projektet […] Hans elever er ikke motiverede. […] Mange har 

ikke skrevet under, og så, når motivationen ikke er der, så smitter det jo af hele vejen rundt, ikke? Så ja, jeg 

tror ligesom at jeg er den, der har været gladest for det, fordi det har fungeret rigtig godt for mig, hvis man 

kan sige det sådan” (Klasselærer og medkoordinator, skole 4)  

Den omtalte lærer er koordinator på skolen og det har fra projektets side ikke været muligt at få kontakt 

med ham på trods af talrige mails og telefonbeskeder. Alligevel har koordinatoren ikke svaret tilbage, 

hvilket må tolkes som en bekræftelse af hans manglende motivation. Hvis koordinatorens motivation 

svigter, kan det have betydning for den indsats han eller hun lægger i at koordinere med de andre lærere.  
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Holdning til X:IT 

Koordinatorernes holdning til Projekt X:IT kan have en betydning for om de tager det til sig. Det lader dog 

til, at der ikke på dette område er nogen udfordring, idet der alle steder findes en tilfredshed med 

projektets ide. De synes X:IT er et godt koncept.  

”Det er en måde at tage et emne og gøre det helt rigtige med det” (Koordinator, skole 1)  

På skole 5 forklarer koordinatoren således også, at det ikke er projektets skyld, at det ikke kører på skolen, 

det er andre forhold der har spillet ind.  

Tiltro til virkningen af X:IT 

Selvom holdningen til X:IT er positiv udviser et par af koordinatorerne alligevel en manglende tiltro til, at 

projektet har den ønskede effekt. Meget af forklaringen på, at projektet ikke kører på skole 5 skal 

sandsynligvis findes her, idet holdningen er, at materialet i Projekt X:IT ikke bringer noget nyt, fordi det 

allerede er alment kendt, at rygning er usundt. De mener ikke, at der er brug for mere oplysning om 

tobakkens skadelighed, idet de mener, at dem der ryger gør det på grund af gruppeidentiteten.  

”Hvordan er det lige vi får fat i de 6 eller 8 drenge der ryger her på skolen og får dem overbevist om, at det 

er en dårlig ting. […] De gider ikke læse sådan noget her. […] Det har de hørt den sang. Der skal ligesom 

noget andet til end lige den der løftede pegefinger.” (Koordinator, skole 5)    

Det anerkendes dog, at der i samfundet er en tendens, der går imod rygning, og at Projekt X:IT sammen 

med andre kampagner mod rygning, kan være med til at fremme denne tendens. Men de tror ikke på, at 

projektet kan have en effekt alene: 

”På et eller andet tidspunkt skal der nok blive endnu færre der ryger. Med eller uden det her projekt. […] Det 

rykker ikke.” (Tidligere koordinator, skole 5) 

En koordinator på en anden skole mangler til dels tiltro fordi hun tvivler på, at projektet er relevant på 

deres skole: 

”Vores problem er, at vi ikke har så mange rygere. Og jeg ved faktisk ikke om vi forebygger nogen ting. […] 

Hvornår er det vi forhindrer børn i at ryge og hvornår er det vi faktisk ved at forsøge at forhindre dem i det, 

opfordrer til det. […] Så lige nøjagtigt hvordan det her det virker forebyggende så kan jeg godt tænke, at jeg 

tror ikke det har den helt store effekt lige her ved os.” (Koordinator, skole 2) 

Fordi rygning ikke opfattes som et problem på skolen, spekulerer hun altså på, hvorvidt projektet i 

virkeligheden arbejder imod hensigten om at forebygge.  
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Sammenfatning om koordinatoren 

Der findes en udfordring i, at det for mange koordinatorer ikke lykkes at koordinere projektet med alle de 

relevante kollegaer. På skolen med dårligst implementering er det hverken lykkedes den tidligere eller den 

nuværende koordinator at udbrede projektet til de andre lærere. På andre skoler har der ligeledes været 

skæv eller manglende koordinering mellem koordinatoren og nogle af lærerne, hvilket ifølge resultaterne 

kan skyldes, at koordinatoren ikke sidder i klasseteamet. Det er desuden fundet ekstra uhensigtsmæssigt, 

hvis koordinatoren ikke er en del af overbygningen. Andre udfordringer ved koordinatorrollen er, hvis 

vedkommende ikke er glad for den tildelte rolle på grund af ubehag ved at skulle være kontrollerende over 

for kollegaerne. En anden faktor med betydning for rollen er, hvorvidt vedkommende frivilligt har valgt at 

varetage den. Resultaterne tyder på, at flere koordinatorer mangler tiltro til Projekt X:ITs virkning. Dette må 

være begrænsende i forhold til at udbrede projektet til kollegaerne. Af succeser lader det dog til, at alle 

koordinatorerne synes Projekt X:IT er et godt og solidt tiltag. 

Koordinatorrollen i forhold til at være en innovation champion 

En X:IT-koordinators rolle svarer på mange måder til den, som en innovation champion5 udfylder, idet 

koordinatoren med sin egen opbakning til projektet skal være med til at skabe en accept heraf blandt 

kollegaerne. Hvorvidt koordinatoren udfylder sin rolle er betydende for, om Projekt X:IT implementeres på 

de forskellige skoler, idet en sådan nøgleperson ifølge Rogers øger sandsynligheden for en succesfuld 

implementering i en organisation. På skolen, der har haft den dårligste implementeringsproces, peger 

resultaterne på et klart brud med rollen som innovation champion, idet den nuværende koordinator 

udviser modvilje over for projektet, mens den tidligere koordinator udviser en ligegyldighed over for det. 

De udfylder således ikke rollen som innovation champion, som netop skal undgå, at der opstår 

ligegyldighed og modstand over for projektet. Koordinatorerne på denne skole er altså ikke med til at 

fremme implementeringen.   

En lærer understreger selv, at en dedikeret koordinator kan være med til at fremme engagementet:  

”I og med man har en tovholder så bliver det seriøst.” (Matematiklærer, skole 1).  

                                                           
5 Rogers begreb, jf. Afsnit 5.a Anvendt teori. 
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7.b.ii.4 Lærerne 

Hvordan varetages lærernes rolle? 

Lærernes rolle består i at planlægge et undervisningsforløb og koordinere internt.  

 

Planlægning og koordinering lærerne imellem  

Lærerne oplever ikke forberedelsestiden som en begrænsning, idet lærervejledningen har gjort det nemt at 

gå til. På den skole, der ikke anvender materialet, fremdrages planlægningen dog som problematisk, fordi 

de synes, at materialet er for omfattende til, at man uden videre kan inddrage Gå op i røg i en lektion.  

”Jeg ved godt at mappen lægger op til og egentlig har anvist […] at det og det kan man arbejde med i hhv. 

7., 8. og 9. På den måde er det bygget ganske fint op, det virker bare for omfattende.” (Tidligere 

koordinator, skole 5) 

Lærervejledningen har flere steder også været en hjælp til koordineringen mellem lærere, hvor især 

koordinatorerne har haft gavn af at kunne give lærerne en oversigt over, hvad de skal igennem. Hvis flere 

lærere underviser efter Gå op i røg i samme klasse er det samtidig vigtigt, at undervisningen diskuteres og 

planlægges af alle de involverede lærere: 

”Det eneste der har været, det er så ham der skulle have været her i dag, at han ikke sidder i vores team. Så 

jeg tror nok […] det der med at blive påduttet det, det tror jeg måske nok han har følt […] fordi han ikke har 

været en del af planlægningen.” (Koordinator, skole 6) 

På de fleste af de besøgte skoler er det ikke lykkedes at få hele lærerteamet med på projektet endnu og 

forberedelse og planlægning bliver meget op til den enkelte lærer:  

”Som lærer, der er man så egenrådig – ”nu passer det lige ind, nu kører jeg det” – og så er det lidt svært at 

følge andres planer, fordi man selv ved, hvornår man har tid til det. […] Så der har vi egentlig mere kørt 

efter egne planer.” (Klasselærer og medkoordinator, skole 4) 

På den eneste skole hvor hele lærerteamet har været med i planlægningen, fortæller koordinatoren, at det 

er en styrke, at der er mange lærerkræfter, der kan hjælpe til at bære projektet. Til gengæld kan det være 

svært at holde overblikket over, hvad eleverne kommer igennem og det kunne måske være en fordel, hvis 

færre lærere skulle ind over undervisningen i de enkelte klasser. En anden koordinator mener ligeledes at ” 

Jo større gruppen af lærere bliver, der skal involveres i det, jo mere besværligt bliver det” (Koordinator, 

skole 2).  
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I forhold til koordinering lærerne imellem, har flere oplevet en konflikt om, hvilke fag, der skal varetage 

undervisningen. Ved disse konflikter kan der gå meget tid med planlægningen, fordi ingen vil tage ansvaret 

for undervisningen. Fra de gennemførte interviews opleves det, at der i det hele taget ikke foregår særlig 

meget koordinering lærerne imellem.  

Hvorfor varetages lærerrollen som den gør? 

Flere temaer er blevet identificeret til at belyse forhold med betydning for, om lærerne deltager i Projekt 

X:IT og varetager lærerrollen. Disse temaer er: Lærernes engagement, nytteværdi, tid og relevans samt 

accept af projektet. 

Lærernes engagement 

På en skole har lærerne i udskolingen selv sagt ja til at deltage i projektet, fordi de syntes det lød 

spændende og de føler derfor ikke, at noget er blevet trukket ned over hovederne på dem. På en anden 

skole, hvor lærerne ikke har haft noget valg, er der en følelse af at være blevet det pålagt. En koordinator 

forklarer, at hvis ikke lærerne forberedes på projektet i god tid associeres projektet til tvang og så vil 

”engagementet på forhånd være lidt lunkent” (Koordinator, skole 2).   

På skolen, der ikke anvender materialet, føler koordinatorerne ikke, at der er opbakning fra kollegaerne. 

Den manglende opbakning understreges af, at der fra besøget på skolen er skrevet følgende i feltnoterne: 

”En anden af lærerne på personaleværelset i overbygningen havde aldrig hørt om X:IT, da jeg forklarede 

hvem jeg var. ” (Feltnoter fra skole 5, interviewer) 

Der kendes altså ikke til projektet blandt alle lærerne i overbygningen, hvilket i høj grad må være 

begrænsende for deres implementering af X:IT. 

 

Lærernes eget udbytte af X:IT 

Når man sammenholder om de interviewede har fået noget ud af at være med i projektet, svarer alle de 

skoler, der anvender materialet, at de har glæde af det på en eller anden måde. Derimod mener den 

nuværende koordinator på skolen, som ikke har undervist efter materialet i 8.kl., at han ikke har fået noget 

ud af projektet, hverken personligt eller undervisningsmæssigt. Af positive tilbagemeldinger fra de andre 

skoler nævnes blandt andet, at det er fantastisk at se eleverne arbejde seriøst med X:IT og at der kan opstå 

nogle interessante samtaler med eleverne, som giver mulighed for at lære dem at kende på nye områder. 

”Det er jo en berigelse altid, når man får lov til at komme lidt ind på livet af dem.” (Koordinator, skole 3). 
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Derudover nævnes det af nogle, at de synes det har været spændende at undervise i og at de selv har lært 

noget af materialet. Nogle lærere sætter også pris på X:ITs potentiale til at komme omkring emnet tobak på 

en struktureret måde: 

”Havde I ikke kommet med al det her materiale om rygning, havde jeg selv skullet ud og (finde) noget og 

opfinde den dybe tallerken, så det er jo rigtigt dejligt at få.” (Klasselærer, skole 4) 

Tid og relevans 

Om lærerne føler, at de har tid til at undervise efter Gå op i røg og om de synes projektet er relevant, har, 

som tidligere beskrevet, betydning for, om lærerne prioriterer undervisningen og om de i det hele taget 

deltager i og prioriterer projektet. Dette er belyst i analyseafsnittet om undervisning. 

Lærernes manglende prioritering bliver understreget af, at det har været svært at få interviews med andre 

end koordinatorerne. En koordinator udtaler: 

”Jeg tror også det er derfor det er lidt svært at hive folk ind sådan en dag som i dag (til interview), for så skal 

de alle sammen noget andet. Jeg tror simpelthen bare ikke de prioriterer det, som vi godt kunne tænke os 

det blev prioriteret.” (Koordinator, skole 2) 

Denne oplevelse bliver forstærket i en mailkorrespondance med en anden lærer. I den første mail skrives: 

”Jeg skal nok prøve at samle en gruppe lærere til interview”. To uger senere skriver læreren igen: ”Jeg har 

ikke været i stand til at samle interesserede lærere til interview. Det er en travl tid, og mange får ikke tid til 

at holde møde omkring X it.” (Koordinator og klasselærer, skole 4).  

Accept af Projekt X:IT 

De interviewede fortæller om kollegaer, som har svært ved at acceptere projektet og tage det til sig. Dette 

forklares blandt andet med, at materialet er meget omfattende, og det derfor er en lang proces at skulle 

sætte sig ind i projektets materiale. En anden lærer gætter på, at nogle kollegaer hellere vil anvende noget 

materiale de selv har fundet og derfor ikke vil acceptere X:IT som alternativ. 

”Vi lærere, vi kan være rigtigt svære at give noget i hånden, fordi man har sin egen plan og sin egen agenda 

[…] Vi lukker vores dør, og så har vi vores eget hver enkelt. Jeg tror der er nogen, der har haft svært ved at 

modtage noget materiale, fordi ”man har jo noget selv”. (Klasselærer, skole 4) 

Den nuværende koordinator på skolen, som ikke anvender materialet i 8. kl., har fra starten – inden han 

blev koordinator – manglet en accept af projektet: 

”Jeg har haft aversion imod det, fordi det var noget vores skoleleder lagde ned over os”  

(Koordinator, skole 5) 
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Hvis dette er en indstilling, som går igen blandt de andre ansatte, vanskeliggør det deltagelsen i X:IT 

betydeligt.  

Sammenfatning om lærerne 

Resultaterne tyder på, at lærerne ikke er gode til at koordinere internt og samarbejde om at lave en fælles 

undervisningsplan. Dette kan skyldes at lærerne føler sig påduttet at skulle undervise i Gå op i røg samt 

frataget sin frihed til at undervise som det passer dem. Det er af stor betydning for deltagelsen, at lærerne 

selv vælger at arbejde med undervisningen i tobak. En manglende deltagelse i Projekt X:IT kan derudover 

skyldes, at lærerne ikke prioriterer projektet over andre opgaver eller mangler en accept af Projekt X:IT.  

 

7.b.ii.5 Sammenfatning om ledelsen, koordinatoren og lærerne i forhold til 

implementeringen  

Mange forhold har vist sig at have betydning for de forskellige aktørers implementering af Projekt X:IT. De 

vigtigste forhold for aktørerne hver især er blevet opsamlet løbende. Her opsamles de mest centrale 

forhold, som går på tværs af ledelse, koordinator og lærere.  

Det er gennem analysen blevet tydeligt, at projekts opstart er af stor betydning for den videre 

implementering.  Både ledelsen, koordinatoren og lærerne skal være godt forberedt på projektets omfang 

og indhold. Hvis ikke projektet bliver ordentligt præsenteret inden det indføres risikeres det, at aktørerne 

finder projektet uoverskueligt, fordi de ikke har kunnet forberede sig på omfanget. Det har en betydning, 

om koordinatoren melder sig frivilligt eller føler sig påduttet opgaven. Det er derfor ved opstarten vigtigt at 

være opmærksom på, om der er blevet valgt den rette koordinator. Implementeringsprocessen, herunder 

opstarten, diskuteres videre i afsnit 7.b.ii.9, hvor den sættes i forhold til Rogers teori.  

Af analysen fremgår det, at projektet bedst implementeres, hvis ledelse, koordinator og lærere varetager 

X:IT som en fælles opgave. De tre aktørroller påvirker nemlig hinandens engagement og deltagelse. For 

eksempel vil koordinatoren sandsynligvis udvikle en ligegyldighed overfor projektet, hvis der ikke kommer 

nogen opbakning fra kollegaerne, som det sås på den skole, der i denne undersøgelse har haft den dårligste 

implementering. Et vigtigt fund i analysen er i forlængelse heraf, at ledelsen spiller en helt central rolle. 

Ledelsens støtte til projektet er afgørende for, om koordinator og lærere prioriterer det og er glade for at 

arbejde med det. På en skole forklarer en lærer eksempelvis, at hun har skullet argumentere over for 

ledelsen for det ekstra arbejde hun har lagt i projektet. På denne skole har det været svært at engagere 

andre lærere, hvilket muligvis kan hænge sammen med fornemmelsen af at skulle forsvare den tid, der 
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bruges på projektet over for ledelsen. Hvis lærerne føler et medejerskab overfor projektet og selv har valgt 

at arbejde med det, lader det dog til, at ledelsen ikke behøver være ligeså synlig omkring sin støtte. 

 

7.b.ii.6 Diskussion af resultaterne i forhold til videreudvikling af Projekt X:IT 

En måde at forberede aktørerne på projektets omfang allerede fra opstarten er at lave en grundig 

præsentation af projektet. Gerne inden skolen tilmelder sig, således at alle aktører har mulighed for at blive 

inddraget i beslutningen. En sådan præsentation ville også imødekomme fundet om, at nogle aktører 

mangler tiltro til Projekt X:ITs potentiale, idet en god præsentation også vil fremhæve projektets 

videnskabelige baggrund samt vigtigheden af at forebygge. 

Til fremtidige implementeringer af Projekt X:IT kan det gøres mere klart, at det er et projekt som også skal 

varetages af ledelsen. Det er nødvendigt at ledelsen synligt bakker op om projektet. Ydermere kunne det 

tænkes at være en fordel, hvis ledelsen påtog sig nogle af de kontrollerende opgaver, som på nuværende 

tidspunkt ligger hos koordinatoren.  

Koordinatorens rolle varetages bedst, hvis de er glade for og tilfredse med rollen. Derfor er det vigtigt, at 

det er de rigtige, der udvælges. Det bør også løbende vurderes, om det fortsat er den rigtige koordinator i 

forhold til om de hører til i overbygningen fra år til år, om de har lyst, om de har den rette indstilling til 

rygeforebyggelse og om de er forberedt på det arbejde, der ligger i rollen.  

Måske det vil være nemmere at få alle tre aktørroller på banen, hvis det er færre lærere, der behøver at 

blive involveret. Nogle koordinatorer har givet udtryk for, at det er svært at holde overblikket, når der er 

mange lærere inde over undervisningen.  

Der foregår generelt set ikke meget koordinering lærerne imellem. Dette kan medføre, at de 

lærere, som fra starten ikke har taget projektet til sig, er mindre tilbøjelige til senere hen at 

igangsætte undervisningen. Det kunne være en ide, at få de engagerede lærere til at reklamere for 

projektet over for sine kollegaer. Således får lærerne af vide fra en kilde, de stoler på, at materialet 

er anvendeligt. I forbindelse hermed udtaler en faglærer: 

”Hvis man ser det som materiale som hjælp til en i stedet for noget man får presset ned over hovedet så er 

det altid bedst. Så det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Det er simpelthen at lave en ordentlig 

præsentation af det.” (Matematiklærer, skole 1) 
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7.b.ii.7 Eleverne 

Er eleverne deltagende? 

Lærernes oplevelse af elevernes engagement i undervisningen er meget positiv. Bortset fra skolen, der ikke 

anvender materialet, mener alle lærere, at eleverne er motiverede og deltagende i undervisningen.  

På to af skolerne fortælles det, at eleverne også finder konkurrenceelementet spændende og selv spørger 

ind til og følger op på kontrakterne. De pågældende klasser har en høj andel af kontraktskrivere og 

kontraktforløbet har været diskuteret lærer og elever imellem. Eleverne i især en af klasserne udviser stor 

deltagelse i forbindelse med præmieuddeling, fordi de er sikre på at modtage en præmie, idet hele klassen 

er røgfri. Skolen uddeler nemlig både en hovedpræmie ved lodtrækning og en fællespræmie til klassen med 

færrest rygere. 

På de andre skoler, hvor det ikke nævnes, at eleverne finder kontrakterne spændende, udviser lærerne selv 

en skepsis overfor kontrakterne og lægger ikke meget vægt på deres betydning. 

Hvad har ifølge lærerne betydning for elevernes grad af deltagelse? 

Interesse 

Lærerne foreslår, at den høje deltagelse skyldes, at rygning er et emne, som fanger dem og som de er 

nysgerrige på, fordi det er noget de ser hele tiden. Flere steder nævnes det, at det er godt at sætte tingene 

på spidsen og eleverne engageres bedst, hvis de bliver lidt rystede. 

”Rygning er jo spændende på mange måder. […] Det gør noget rigtig grimt ved en og elever de elsker den 

der gysen de kan få lov at opleve, når de ser sådan nogle lunger. […] Hvis de ligesom bliver rørt af et eller 

andet, så har man med det samme lavet en eller anden form for forbindelse.” (Koordinator, skole 2) 

På skolen, hvor materialet ikke anvendes længere, mener lærerne ikke, at eleverne har været interesserede 

i materialet og forklarer det med, at bøgerne er for svære at læse og at eleverne ikke er parate til at forstå 

indholdet. Det skal huskes, at disse lærere kun har forsøgt at anvende materialet i 7. klasse og de derfor 

udtaler sig på baggrund af dette. Lærerne mener dog også her, at emnet optager eleverne og der tages 

derfor af og til en almindelig snak om tobak uden brug af Gå op i røg.  

Kontinuitet 

Som en af lærerne selv formulerer det, så lever projektets målgruppe i en zapperkultur. Det kan derfor 

være svært at fange eleverne og Projekt X:ITs fordel er her, at det er et kontinuerligt projekt, som eleverne 

konfronteres med af flere omgange.  
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”Der er noget vedvarende, det er ikke en kampagne som bare stopper. Fordi man underskriver kontrakten 

og så glemmer man den, men så orv, så bliver der lige pludselig trukket lod om en præmie. Og så kommer 

(bøgerne) op. Altså, det hænger et eller andet sted sammen som sådan en fast ting og det tror jeg er meget 

godt.” (Skole 1, koordinator) 

Sammenfatning om eleverne 

Lærerne oplever et engagement og interesse for projektet fra elevernes side og flere oplever, at 

de især synes godt om konkurrenceelementet. Emnet rygning interesserer mange af eleverne, 

fordi det er vedkommende.  

7.b.ii.8 Forældrene 

Forældrenes vigtigste rolle er at skrive kontrakt med deres barn og således støtte ham eller hende i at være 

røgfri. Dertil kommer, at forældrene efter hensigten skal kommunikere med eleven om rygning og dermed 

have en fremtrædende rolle i projektet. 

Hvordan udspiller forældrenes rolle sig? 

Kontraktskrivning 

Forældrene opfordres til at skrive under på den røgfri kontrakt sammen med deres barn. I nogle familier 

bliver dette ikke gjort og der fremstår af empirien to årsager til dette. Enten får forældrene og eleven ikke 

taget sig sammen til at snakke om og underskrive kontrakten eller også bryder forældrene sig ikke om 

konceptet og vælger derfor aktivt kontrakten fra.  

Hvorfor findes der udfordringer ved kontraktskrivningen? 

I de hjem, hvor det glemmes at skrive kontrakt, vil der ifølge lærerne ofte være problemer med generelt at 

få kommunikeret om skolen og der mangler måske også støtte til at få afleveret andre skoleting. Dette er 

tidligere diskuteret under De røgfri kontrakter, hvor der argumenteres for, at denne gruppe forældre skal 

inddrages i kontraktskrivning gennem yderligere indsats. I samme afsnit bliver det også nævnt, at de 

forældre, som af princip ikke vil underskrive kontrakterne, kan være svære at overbevise om, at det er en 

god ide. Lærernes fornemmelse er, at de forældre, som sætter sig imod kontrakterne, reagerer på 

kontraktens meget konfronterende udformning.  

”Rigtig mange af forældrene ryger og […] har følt det lidt som sådan et overgreb der kommer fra oven. […] 

Det er meget konfronterende det her med, at man skal sætte kryds, altså forældrene skal tage stilling til om 

de vil ryge foran børnene og sådan noget. Og det kan jeg mærke at […] det har simpelthen været for meget 
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for dem, det har været for direkte. De føler lidt, at det er dem der kommer i skole tror jeg.” (Koordinator, 

skole 1) 

På en skole har klasselæreren ydermere oplevet, at forældrene mente, at skolen ikke kunne tillade sig at 

blande sig i familiens private sfære på den måde. Måske nogle af disse forældre ville være mere positive 

overfor den røgfri kontrakt, hvis dens udformning var knap så konfronterende overfor forældrenes egne 

rygevaner og i stedet fokuserede mere på at støtte eleven i at være røgfri.   

Et yderligere perspektiv på forældrenes rolle i forhold til rygning er, at nogle forældre kan føle sig 

magtesløse overfor børnenes rygning. På en skole har lærerne fortalt om et forældrepar, der har givet op 

over for barnet der ryger: 

”Eleven bruger sine konfirmationspenge på at ryge og forældrene siger, at de ikke kan gøre noget, fordi han 

er gammel nok til selv at vælge. De to lærere udviste meget ærgrelse og irritation over at forældrene bare 

har givet op.” (Feltnoter fra skole 5, interviewer) 

Sammenfatning om forældrene 

Forældrene kan være begrænsende i forhold til kontraktskrivning på to måder – enten fordi de 

ikke får taget sig sammen til at skrive den eller fordi de af princip er imod kontrakten. Det tyder 

på, at forældre som glemmer at skrive kontrakt også på andre områder mangler at deltage i 

skolerelaterede forhold.  Der kræves en yderligere indsats overfor disse forældre og deres elever 

for at få kontrakten skrevet. Nogle af de forældre, som af princip er imod kontrakten, reagerer 

især negativt på dens konfronterende formulering. 

7.b.ii.9 Diskussion af Projekt X:ITs implementeringsproces i forhold til teorien 

Som beskrevet i teoriafsnittet indeholder en succesfuld implementering oftest fem stadier fordelt på en 

forberedelsesfase og en implementeringsfase. Projekt X:IT er blevet præsenteret for skolerne som et 

færdigudviklet tilbud, hvorefter de har skullet vurdere om de havde behov for denne innovation. Skolerne 

har ikke nødvendigvis på forhånd formuleret et problem med rygning og har derfor ikke været gennem det 

første stadie Agenda-setting. Rygning opfattes dog af de fleste som et samfundsmæssigt problem, der er 

vigtigt at forebygge. Således er rygning blandt børn og unge et problem, der på et bredere plan er blevet 

formuleret, og nogle skoleledelser og kommuner har derfor taget imod projektet. Skole 5 er den eneste 

skole, hvor behovet for at mindske rygning var blevet direkte formuleret inden præsentationen af Projekt 

X:IT. På denne skole kom projektet derfor umiddelbart belejligt. Grunden til at processen går i stå på denne 

skole findes allerede på det efterfølgende stadie Matching, idet ledelsen ikke forventningsafstemmer med 
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projektet. Skolen ønskede kun hjælp til at blive gjort røgfri i form af især skærpede rygeregler, og havde 

således ikke afstemt deres behov med projektets udformning og størrelse, som indebærer langt mere end 

nye rygeregler. Ingen af skolens parter var klar over hvor omfattende projektet ville være. I det hele taget 

er forberedelsesfasen i Projekt X:ITs implementering afhængig af, at skolen forventningsafstemmer og 

accepterer projektet, da der ikke er meget plads til tilpasning fra projektets side, hvis det skal have den 

ønskede effekt. Denne manglende fleksibilitet ved projektet er ligeledes relevant i det følgende stadie 3 

Redefining, hvor omstrukturering normalt finder sted. Implementering forløber bedst, hvis der for 

aktørerne er mulighed for at påvirke projektet selv og dermed få en form for medejerskab. Skolen, hvor 

lærerne har fået et rygeskur på matriklen, som ikke kan ses af eleverne, er et eksempel på, at skolen tog 

bedre imod Projekt X:IT, fordi de formede det med en løsning de fandt bedst til at opfylde deres behov. Det 

ses flere steder i analysen, at skolerne omstrukturerer projektet mere eller mindre. Dette bliver for 

projektet et problem, fordi det ikke er udtænkt til at være fleksibelt, hvis det skal have den ønskede effekt. 

Til fremtiden vil det dog være en fordel at videreudvikle Projekt X:IT, så der er mulighed for større 

fleksibilitet.  

Det fjerde stadie Clarifying er for Projekt X:IT et andet vigtigt stadie. Her skal resten af aktørerne, det vil 

sige koordinatoren og lærerne fra overbygningen, forberedes på projektets indhold. Som det nævnes 

ovenfor, mener lærerne selv, at det er vigtigt med en ordentlig præsentation af projektet. På skole 5 har 

dette stadie manglet, og koordinatorerne fortæller, at ingen af dem har fået svar på deres spørgsmål om 

projektet inden det blev igangsat. Dette kan være en vigtig årsag til deres manglende engagement. Stadiet 

har potentiale til at kunne opprioritere Projekt X:IT i lærernes bevidsthed, hvis projektet netop præsenteres 

så de forstår dets formål og relevans. Således kan man gennem en ordentlig præsentation imødegå mange 

af de udfordringer, der er blevet præsenteret gennem analysen. Dette drejer sig blandt andet om 

udfordringerne med manglende prioritering, accept af og tiltro til projektet, som alle har betydning for 

koordinatorens og læreres deltagelse. Ifølge Rogers kommunikerer homofile personer bedst, og 

implementering forløber nemmest, hvis afsenderen kan sætte sig i modtagerens sted. Det er derfor en ide, 

at lærerne fra forsøgsskolerne præsenterer projektet til nye skoler hvor X:IT opstartes. Det er dog stadig 

vigtigt med heterogenitet, idet afsenderen skal præsentere noget nyt og Kræftens Bekæmpelse skal derfor 

stadig være deltagende ved præsentationen (Rogers 1995). 

Umiddelbart vurderes ingen af de besøgte skoler til at have nået Rogers’ 5. stadie Routinizing, hvor 

innovationen er blevet inkorporeret som en del af organisationen. Projekt X:IT opleves stadig som havende 

sin egen identitet på skolerne. Nogle af koordinatorerne og lærerne viser alligevel tegn på, at de som 

individer har taget projektet til sig. En matematiklærer forklarer: 
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”Når man har haft materialet en gang eller to, jamen så indgår det og så arbejder man videre på det. Ja, det 

er altid det der med lige at komme i gang.” (Matematiklærer, skole 1) 

Her ses det, at han har accepteret projektet som en tilbagevendende ting og på trods af 

startvanskeligheder er det muligt at inkorporere det i undervisningen ligesom andet materiale. 

 

7.b.ii.10 Diskussion af Projekt X:ITs udformning i forhold til teorien 

Som beskrevet i teoriafsnittet, definerer Rogers fem karakteristika ved en innovation, som har betydning 

for hvor lang tid det tager for modtagerne at implementere den (Rogers 1995; s. 10-17). Disse 

karakteristika vil herunder hver især blive sat i forbindelse med analysens resultater.  

Nytteværdi (Relative advantage) 

I analysen af lærernes rolle ses det, at Projekt X:IT er bedst implementeret på de skoler, hvor lærere og 

koordinatorer føler, at de selv har et udbytte af at deltage i projektet. Det stemmer overens med Rogers’ 

teori, som angiver aktørernes oplevede nytteværdi af interventionen som et karaktertræk med betydning 

for implementeringen. Økonomiske forhold og projektets belejlighed er begge forhold, som Rogers 

fremhæver som havende betydning for nytteværdien. På skolen, der ikke anvender materialet, er der både 

manglende økonomisk støtte til koordinatorrollen og en oplevelse af et uoverskueligt og omfattende 

projekt, og det er derfor ikke belejligt at arbejde med. Den manglende nytteværdi hos koordinatoren kan 

være med til at forklare, hvorfor projektet ikke er implementeret bedre.  

Kompatibilitet (Compatibility) 

Næsten ingen af lærerne oplever en uoverensstemmelse mellem undervisningens udformning og deres 

egne behov og værdier. Kun lærerne på skolen, der ikke anvender materialet i 8. klasse, forklarer, at de ikke 

kan inkludere alle deres elever med Gå op i røg ligeså godt som de vil. 

Tidligere koordinator: ”Vi har jo også elever der ikke kan læse som bruger computeren rigtig meget. […] De 

er jo heller ikke parat til at forstå sådan noget her altså.” 

Koordinator: ”Vi skal inkludere alle.” (Tidligere og nuværende koordinator, skole 5) 

To af de besøgte skoler overholder ikke X:ITs rygeregler, idet lærerne stadig må ryge på matriklen. På disse 

skoler er der fundet en uoverensstemmelse mellem X:IT rygereglernes principper og skolelærernes behov 

for at kunne ryge i skoletiden. På grund af denne uoverensstemmelse har skolerne bøjet reglerne så de er 

mere kompatible med egne behov.  
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Kompleksitet (Complexity) 

Mange af lærerne har fundet niveauet i bøgerne for højt, men på alle skoler, undtagen én, er det lykkedes 

at justere niveauet så det passede til eleverne. Skolen, der ikke har kunnet justere niveauet, har opgivet at 

anvende materialet på projektets andet år. Her har materialets kompleksitet været for stor og således 

bremset implementeringen, hvilket stemmer overens med Rogers teori. Det er en udbredt oplevelse, at 

Projekt X:ITs undervisningsmateriale er et stort apparat at igangsætte. Dette kan øge den opfattede 

kompleksitet, hvilket kan belyse, hvorfor størstedelen af de besøgte skoler endnu ikke har implementeret 

undervisningen præcis som foreskrevet. 

Også X:IT-rygereglerne kan for nogle være komplekse at overholde, hvis skolen står i dilemmaet om, at de 

voksne rygere bliver synlige, når de forlader matriklen. I så fald prioriterer skolerne ofte mellem påbuddet 

om at holde matriklen røgfri eller om at gøre voksnes rygning usynlig.  

Indførelsen af det sidste element i Projekt X:IT – de røgfri kontrakter – viser sig også at være kompleks på 

nogle skoler, idet indsamlingen af kontrakterne kan være et kringlet forløb, som nemt bliver forsinket af 

udfordringer som forglemmelse fra både lærere og elever samt modstand fra forældre. 

 

Mulighed for afprøvning (Triability) 

Ifølge Rogers vil en innovation implementeres hurtigere, hvis aktørerne har mulighed for at afprøve et 

delelement af den, inden hele innovationen indføres. Dette har X:IT skolerne ikke haft mulighed for, og det 

er derfor svært at overføre til Projekt X:IT. Man kan spekulere i, om det vil være bedre at indføre projektet 

lidt ad gangen, så det ikke virker uoverskueligt for lærerne, som skal vænne sig til materialet. Men der er i 

denne undersøgelse ikke belæg for at det vil forbedre implementeringen. 

 

Mulighed for at se resultater (Observability) 

Som beskrevet i teoriafsnittet, fremmer det implementeringen, hvis aktørerne har mulighed for at se 

resultater af den intervention, de igangsætter. Dette er svært i Projekt X:IT, da der for det første går lang 

tid, før projektets effekt måles. For det andet kan lærerne sjældent observere direkte, om der forebygges 

rygestart for nogen. Ydermere kan effekten ofte være langsigtet – hvis elevernes holdning imod rygning er 

blevet skærpet i 7.-9. kl., kan projektet være med til at forebygge rygestart efter slutningen af 9. klasse. Den 

manglende mulighed for at se sådanne resultater af X:IT kan belyse, hvorfor nogle koordinatorer har 

manglende tiltro til projektet. De skal derfor mindes om vigtigheden af at forebygge, og når der findes 

resultater fra projektet er det en mulig kilde til at motivere relevante aktører. På X:IT workshops er 

foreløbige resultater således også blevet direkte efterspurgt af deltagerne. Man har fra Projekt X:ITs side 

forsøgt at imødegå dette forhold, ved at præsentere aktørerne for det norske program FRI både på 
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workshops og i det uddelte materiale. Udviklingen af X:IT har i høj grad bygget på resultater fra 

programmet FRI, som indeholder mange af de samme elementer og som har haft positiv effekt i Norge. 

Resultaterne fra de gennemførte interviews i dette studie tyder alligevel på, at der ligger en udfordring i, at 

deltagerne ikke er overbeviste om Projekt X:ITs effekt. Måske det ikke er nok at informere om FRI, fordi 

programmet havde en norsk kontekst.  

Når alle fem karakteristika sammenholdes belyser teorien fint, hvorfor implementeringen på den ene skole 

er gået i stå, idet det især er denne skole, der har oplevet problemer på alle fem områder.  Især projektets 

kompleksitet, i form af det omfattende materiale, og den manglende mulighed for at se resultater, som har 

ført til en manglende tiltro til projektet, har ført til en utilstrækkelig implementering.  

Resultaterne bekræfter i høj grad Rogers teori, idet det er fundet at alle karakteristika på nær Triability kan 

være med til at belyse, hvorfor ingen af de besøgte skoler har formået at implementere alle Projekt X:ITs 

elementer til fulde. 
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7.c Analyse af elevinterviews 

 

I analysen af elevinterview fremstår områder der kan belyse forældres og elevers rolle i Projekt X:IT. Disse 

områder kan være værd at overveje i det videre forløb med Projekt X:IT, idet de belyser hvilke forhold, der 

fungerer for eleverne som målgruppe, og dermed hvordan projektet implementeres bedst muligt. 

 

7.c.i Hvilke forhold engagerer eleverne til at deltage? 

Elevernes forhold til og interesse for rygning 

Eleverne formulerer rigtig mange grunde til ikke at ville ryge. Især de helbredsmæssige konsekvenser 

bruges som argument, herunder familiemedlemmers tobaksrelaterede sygdomme, men også det 

økonomiske aspekt spiller ind. Holdningen i klasserne er, at det er ulækkert og dumt at ryge, men at det 

bliver accepteret, hvis andre elever vælger at ryge. På den ene skole får rygerne dog kommentarer fra 

klassekammeraterne om at de lugter, når de kommer fra frikvarter. Størstedelen af de interviewede elever 

har et negativt forhold til rygning fra starten af og befinder sig i vennegrupper, hvor der ikke ryges. På en 

skole fortælles det desuden, at de få rygere, der ryger foran skolen, står meget alene og det derfor ikke 

virker tiltalende at stille sig ud til dem. Dette må forventes at facilitere implementeringen. På en anden 

skole, hvor rygning er mere tilgængeligt, og eleverne står ved hovedindgangen på den anden side af vejen, 

lader det til, at der er et fællesskab omkring rygning: 

”Jeg ankom i frikvarteret og det første jeg så var en flok elever, der stod og røg. Ca. 12 elever (3 piger, 

resten drenge). De står lige på den anden side af vejen – 20 meter fra skolens hovedindgang. Det var helt 

tydeligt at de havde noget socialt spil kørende i rygergruppen. Der blev spillet noget bold, givet knus blandt 

pigerne og rodet med en scooter. Da det ringede ind blev det sidste sug taget lige inden de gik ind ad døren 

og skodderne blev smidt lige nedenfor trapperne.” (Feltnoter fra skole 4, interviewer) 

I interviewet blev rygergruppen på denne skole kaldt ”De seje” af en af de andre elever. Selvom eleven 

sagde det på en sarkastisk måde, lader det til, at dette er den gængse opfattelse af rygergruppen. På denne 

skole var rygergruppen væsentlig større end på den forrige skole, hvor det omtaltes som ensomt at stå ude 

og ryge.  

 

Nogle elever tror på, at Projekt X:IT kan have en betydning for, om man prøver at ryge, fordi der gennem 

projektet bliver sat mange faresignaler op. De bliver hele tiden mindet om, at rygning er farlig. En anden 
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elev mener, at dette også kan føre til modsat effekt, hvis nogen synes det er sejt at bryde reglerne og sætte 

livet lidt på spil.  

Elevernes oplevelse af undervisningen 

Det kan godt blive kedeligt at høre på læreren fortælle om rygning eller sidde og læse i bøgerne. Eleverne 

vil gerne inddrages i undervisningen med spørgsmål og diskussion. Også film, billeder og forsøg nævnes 

som gode midler i undervisningen. 

”Jeg synes det var langtrukkent. Kedelige bøger for mig. Det kunne godt være mere spændende, men jeg 

ved ikke lige hvordan. Et eller andet gøre-noget. Så man ikke bare sidder. […] Lave nogle forsøg.” (Elev, 

Skole 3) 

Temadage har fungeret rigtig godt for de af eleverne, der har prøvet det, både fordi de fik lov til at forme 

produktet efter egne interesser og fordi forløbet skilte sig ud fra den normale undervisning. Alle de 

interviewede elever syntes her, at det var en god måde at arbejde på.  

”Jeg synes det var en fed måde at gøre det på. I stedet for bare at skulle sidde og læse de der bøger 

igennem sådan helt side for side.” (Elev, skole 1) 

Overordnet set, synes elever bedst om undervisningen, hvis den foregår som noget der skiller sig ud. På 

skolen, der arbejdede med temadage, husker eleverne tydeligt, hvad de lavede i forløbet og forbinder det 

med noget sjovt. På en anden skole kan eleverne huske undervisningen, fordi de forbinder det med, at de 

lavede noget interaktivt i klassen og forsøg udendørs. På den sidste skole, hvor undervisningen foregik som 

klasseundervisning, syntes mange af eleverne at undervisningen havde været kedelig. Det er desuden 

nødvendigt at afsætte timer til undervisningen regelmæssigt, da eleverne hurtigt glemmer, hvad de har 

lært.  

”Hvis man vil nå længere med det emne der Gå op i røg, så skal man nok arbejde lidt mere med det. Og lidt 

mere regelmæssigt, fordi man glemmer næsten alt det man har hørt om.” (Elev, skole 1) 

Nogle af eleverne synes, at undervisning i X:IT en gang om måneden ville være passende både i forhold til 

at kunne huske, hvad man lærer og samtidig undgå, at det bliver kedeligt.  

Undervisningen er med til at give nogle elever stærkere argumenter og holdninger imod rygning, fordi de 

får mere viden omkring det og forstår hvorfor det er farligt. Især eleverne, der har arbejdet med temadage, 

fortæller at de har lært nye ting. Andre er mere skeptiske omkring indholdet, fordi de synes at de i forvejen 

vidste meget om rygning.  

”Det blev lidt kedeligt i længden, fordi der var en hel masse ting man vidste i forvejen.” (Elev, skole 4) 
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Når der spørges ind til, hvad det er de ved i forvejen gives et meget overordnet svar om, at de har noget 

generel viden om rygning og vaner. Hvis de selv mener, at de ikke får noget ny viden fra bøgerne kan det 

være hæmmende for deltagelsen. Bøgerne kritiseres desuden for at have mange gentagelser, og det er 

måske det, der gør at eleverne mener, de ved meget om det i forvejen.  

 

Lærerens forhold til klassen kan fremme elevernes deltagelse. På en skole har eleverne et rigtig stærkt 

forhold til klasselæreren og de fornemmer, at hun tænker på deres bedste, herunder også deres sundhed. 

Lærerens accept af projektet smitter af på elevernes deltagelse. 

Elevernes indstilling til kontrakter og præmie 

Incitamenter til at underskrive kontrakten er først og fremmest, at eleverne slet ikke har lyst til at ryge. 

Derudover nævner nogle, at kontrakten kan bruges til at vise omgivelserne, at man ikke vil ryge. En enkelt 

elev har tidligere røget vandpibe og ser kontrakten som en god motivationsfaktor for at holde sig fra det. 

Hun brød kontrakten i 7. klasse og vil gerne bevise, at hun kan holde den. 

”Altså jeg ryger ikke cigaretter og sådan noget, men jeg har røget vandpibe før. Så da vi fik de der 

kontrakter så var jeg sådan lidt ”Hmm skal jeg skrive under eller skal jeg ikke?”, men ja jeg gjorde det. Også 

fordi jeg tænkte at det var en god måde at lade være på […] Så har man sin kontrakt der binder en til at lade 

være. Så det ikke bare er dine egne tanker der siger ”Lad være!”.” (Elev, skole 1) 

Alle de interviewede elever, som ikke ryger, fortæller, at de ville underskrive kontrakten, selvom der ikke 

var nogen præmie. Eleverne ved, at de ikke vil komme til at ryge og mange kan ikke se nogen grund til at 

lade være med at underskrive kontrakten. 

”Det er jo bare en underskrift. Og hvis man alligevel ikke ryger, kan man ligeså godt gøre det.”  

(Elev, skole 4) 

Selvom eleverne ville underskrive kontrakten uden præmieelementet, ville kontrakten ikke have ligeså stor 

betydning for dem. Det er præmien der trækker og den vigtigste konsekvens eleverne nævner, hvis 

kontrakten bliver brudt er, at man tages ud af konkurrencen og ikke kan vinde præmien. Dette er et 

incitament til at beholde præmieelementet i projektet.  

”For mange er det nok bare præmien der gør, at de holder sig væk fra smøgerne. Især oppe i de højere 

klasser.” (Elev, skole 3) 

Kun en enkelt elev er opmærksom på den konsekvens, der ligger i, at man bryder sit eget løfte. Hvis ikke 

præmieelementet var med i projektet, ville der således for mange eksistere en ligegyldighed over for 

kontrakterne – både i forhold til at underskrive og overholde dem. I forlængelse heraf fremgår det 
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ydermere af elevinterviewene, at der for mange er en del følsomhed og retfærdighedssans omkring 

præmien. På de skoler, hvor vinderen ikke har været på skolen ved lodtrækningen, er eleverne utilfredse 

med, at der ikke er blevet trukket om, idet det er en flad fornemmelse, at vinderen ikke er til stede.  

”Jeg synes også det er lidt irriterende. […] Så står man der og så er det en der ikke er der.” (Elev, skole 3) 

At en 8. klasse på skole 4 fik en fælles ekstrapræmie, fordi de var røgfri, var heller ikke uproblematisk, idet 

kommunen kun gav halvt så mange biografbilletter, som der var elever i klassen. Eleverne blev dybt 

utilfredse og meget kritisable overfor ideen med lodtrækning og præmie. Skuffelsen gav dem mindre lyst til 

at skrive kontrakt året efter, men de gjorde det alligevel, fordi de er sikre på at få en fællespræmie igen og 

derfor prøver at skaffe sponsorer. De synes dog ikke længere, at kontrakterne har en så stor betydning for 

rygestart. 

 

Mange elever synes det er en god ide, hvis der var mere end én præmie til hver skole, fordi der ville være 

større chance for at vinde. Elevernes vinderchance og præmiens størrelse har betydning for deres 

bevidsthed om lodtrækningen og deres seriøsitet omkring kontrakterne. Konkurrencen er desuden for 

nogle med til at gøre projektet sjovere. 

”Jeg synes det er sjovt med sådan en kontrakt. Det er jo sådan lidt anderledes end det man plejer at gøre.” 

(Elev, skole 1) 

Få elever siger at de ville afsløre gode venner, som brød kontrakten. Men der foregår en klar skelnen 

mellem gode venner og andre klassekammerater, som ikke er venner. På grund af konkurrencen er der 

incitament til at afsløre de andre. Dette er dog et område, hvor det er svært at få et validt svar. 

Interviewene er foregået i fokusgrupper og børn i den alder er påvirkelige af klassekammeraterne og måske 

bange for at virke som dårlige kammerater, hvis de siger at de ville afsløre andre. På en af skolerne ville alle 

elever i fokusgruppen afsløre klassekammerater der røg, fordi de ikke skulle have lov til at deltage i 

konkurrencen. En enkelt er dog lidt i tvivl på grund af risikoen for at blive kaldt en sladrehank.  

 

I interviewene fortæller eleverne, at nogle måske lader være med at skrive kontrakt, fordi de ikke vil 

udelukke sig selv fra muligheden for at prøve rygning eller fordi de stoler så meget på sig selv, at kontrakten 

virker ligegyldig. Præmien alene kan altså ikke nødvendigvis virke som incitament til at skrive kontrakt.  

Ved kontraktskrivning og til lodtrækningen er kontrakterne synlige, men det er begrænset hvor meget der 

bliver snakket om og tænkt over dem resten af året. En elev fortæller dog: 
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”Jeg tænker kun på den, hvis der kommer noget rygning indblandet i hverdagen. […] Min bror han ryger for 

eksempel, så når han er der, så tænker jeg lige en gang på den, men det er ikke noget jeg gør ofte. […] 

Rygning forbinder jeg med kontrakten og at stoppe og sådan noget.”(Elev, skole 3) 

De tætteste venner kan for nogen have en betydning for om de skriver kontrakt. Ligeledes kan en kollektiv 

modstand i klassen føre til, at kontrakten ikke underskrives: 

”Hvis størstedelen af klassen havde gået og sagt, at det var bare åndssvagt, så var der ikke ret mange der 

ville have skrevet under.” (Elev, skole 1) 

Eleverne kan altså både påvirkes af enkelte tætte venner og af flertallets mening. Det er derfor fremmende 

for implementeringen, hvis der opstår et fællesskab i klassen omkring projektet.  

Fællesskab om Projekt X:IT 

Hvis Projekt X:IT bliver gjort til et fælles projekt i klassen, kan det være med til at motivere eleverne. På en 

af skolerne oplever eleverne et fællesskab omkring kontrakterne, fordi de kan vinde en fællespræmie. De 

føler, at de kan støtte hinanden i at holde sig røgfri og nævner dette som en af de gode ting ved projektet.  

Elev 1: ”Det gode har vel været at vi…” Elev 2: ”har støttet hinanden i ikke at ryge” (Elever, skole 4) 

En elev fra en anden skole fortæller, at man nok ville føle sig mere forpligtet overfor kontrakten, hvis hele 

klassens præmie afhang af om man røg. Problemet her er dog, at en elev der prøver at ryge risikerer at 

blive udstødt, hvis han eller hun er skyld i, at resten af klassen ikke vinder noget. Det betyder meget for 

eleverne på den første skole, at de har et fællesskab om ikke at ryge. I forlængelse heraf fortæller de, at de 

ikke kan vide om de vil begynde at ryge efter folkeskolen, fordi det vil afhænge meget af, hvilken klasse de 

kommer i.  

Venner og omgangskreds er i det hele taget det, eleverne synes har størst betydning for om man begynder 

at ryge.  

”Hvis man var to sammen og den ene sidder og ryger, så er det jo nok det der med, at så ryger man vel 

sammen. Fordi det er jo naturligt.” (Elev, skole 4) 
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 7.c.ii Hvilken rolle har forældrene i forhold til kontraktskrivning og i forhold til 

rygning? 

Forældre og den røgfri kontrakt 

Nogle elever mener ikke, at forældrene har haft nogen indflydelse på, om de har overholdt kontrakten, 

men tror at det kan betyde noget for elever, som ikke er så sikre på, at de ikke skal ryge.  

 

Alle de interviewede elever synes, at det har været fint at skrive kontrakt med forældrene og de synes, at 

der er gode ting ved at have forældrene med i kontrakten. En elev siger, at de bliver mere inddraget i ens liv 

mens en anden synes godt om den tillid, der vises parterne imellem. En tredje elev håber, at kontrakten 

hjælper til at forældrene måske selv holder op med at ryge. Kontrakten er ifølge eleverne mere personlig, 

hvis den skrives med forældrene end med en lærer,  

”Jeg synes det (kontrakten) er mere personligt med ens forældre. […] De støtter altid en.” (Elev, skole 3) 

Hvis man er sikker på, at man ikke skal ryge vil det være okay at skrive med en lærer, men ligesom det står 

ovenfor, vil det være bedst at skrive med en forælder, hvis eleven ikke er så sikker på at kunne holde sig 

røgfri. En elev fortæller, at moderen selv ryger og havde virket lidt ligeglad med om hendes datter røg. 

Eleven var derfor blevet glad for, at hendes mor ville skrive kontrakt alligevel. 

Ingen af eleverne kan se nogen direkte ulempe ved at skrive kontrakt med forældrene, men nogle af dem 

giver udtryk for, at det nok ikke gør den store forskel om de er med eller ej. 

Flere elever synes ikke, at forældrene har meget at sige, hvis de selv ryger. 

”Det er et sårbart emne for dem at snakke om, fordi de vil helst ikke have man ryger, men de gør det selv, så 

de kan ikke rigtig komme med så mange argumenter.” (Elev, skole 1) 

Forældre og rygning 

Mange af eleverne tror, at der er større tendens til, at man begynder at ryge, hvis forældrene selv ryger. 

Alle de interviewede elever, hvis forældre ryger, fortæller dog, at holdningen imod rygning er meget stærk, 

fordi de er kede af at forældrene ryger. Flere har endda prøvet at få forældrene til at holde op med at ryge: 

”Jeg har bare altid været imod det og siden jeg var helt lille så har jeg sat skilte op på dørene hvor der står 

man ikke må ryge indenfor og virkelig prøvet at få dem til at stoppe.” (Elev, skole 1) 

Det lader til, at eleverne ikke har noget imod at snakke med forældrene om rygning. De giver alle udtryk for 

at kende forældrenes holdning og siger, at forældrene kender deres. Der er ingen af eleverne, der kan 

huske at have set pjecen om Røgfri Dialog i brug derhjemme. Få kan huske, at de snakkede om rygning i 
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forbindelse med kontraktskrivning, men ellers fortæller eleverne, at det er i andre forbindelser de har 

snakket om rygning. Eleverne giver udtryk for at respektere forældrene og deres holdninger og lader sig i 

nogen grad påvirke af dem.  

 

7.c.iii Sammenfatning af resultater fra elevinterviews 

Overordnet set bryder eleverne sig ikke om rygning og omtaler det som dumt og klamt. Alligevel kan 

rygning give et sejt image, hvis der findes noget socialt omkring det.  

Undervisningen gør det bedste indtryk på eleverne, hvis det foregår som noget der adskiller sig fra den 

almindelige skoledag. Dette kan eksempelvis opnås ved temadage eller aktiv undervisning. Ifølge nogle 

elever må der gerne undervises mere i emnet, hvis de skal huske det de lærer.  

Alle de interviewede elever ville skrive kontrakt, selvom der ikke var en præmielodtrækning. Men på grund 

af præmien tager eleverne kontrakten mere seriøst. De er meget optaget af deres vinderchancer og 

retfærdigheden omkring lodtrækningen, men resultaterne tyder på, at præmien i sig selv ikke er incitament 

nok til at underskrive en kontrakt. Det skal give mening for dem at underskrive. Eleverne er desuden 

påvirkelige af både tætte venner og flertallets holdning til kontrakterne, når de beslutter sig for at 

underskrive. Kontrakternes seriøsitet fremmes, hvis der opstår et fællesskab blandt eleverne om at 

overholde dem.  

De interviewede elever har ikke noget imod at skrive kontrakt med deres forældre. De fortæller, at det nok 

har størst betydning at lave aftalen med forældrene for de elever, som er usikre på om de vil begynde at 

ryge. Nogle elever mener, at det er ligegyldigt at forældrene er med i kontrakten, men kan ikke se nogen 

ulempe ved det. Det lader ydermere til, at eleverne heller ikke har noget imod at snakke med forældrene 

om rygning. 
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8. Opsamling 

Analysens resultater er løbende blevet opsamlet i sammenfattende afsnit efter hver kategori. Hvis der 

ønskes en grundig gennemgang af resultaterne, henvises der til disse afsnit. I dette afsnit opsamles de 

vigtigste og mest gennemgående resultater fra både lærer- og elevinterviews. 

Projekt X:IT består af de tre elementer undervisning, røgfri kontrakter og rygeregler. Procesevalueringen 

har vist, at hverken undervisning eller rygeregler kan forventes at være implementeret helt efter hensigten. 

Der kan ikke gives et præcis svar på, hvor meget undervisning der gennemføres, men det findes at 

materialet ikke nødvendigvis anvendes som X:IT anbefaler i undervisningsplanen.  

Procesevalueringen peger på følgende begrænsende faktorer for implementering af undervisningen: 

• Materialet virker omfattende for mange og er derfor svært tilgængeligt, hvilket har vist sig at være 

den største udfordring i implementeringen af Projekt X:IT. Flere lærere må desuden tilpasse 

niveauet i bøgerne i forhold til elevernes faglige niveau. De fleste har ikke fundet dette besværligt, 

men på skolen med dårligst implementering synes lærerne, at det er for svært at tilpasse niveauet 

og har til sidst opgivet.  

• Prioritering kan være et problem, idet lærere altid vil vægte de kernefaglige emner højest, som 

eleverne eksamineres i, og desuden bliver skolerne tilbudt mange andre spændende projekter.  

Procesevalueringen peger på følgende fremmende faktorer for implementeringen af undervisningen: 

• Lærerne synes godt om bøgernes udformning og mener, at emnet rygning er relevant.  

• Undervisningen implementeres nemmest, hvis den foregår som temadage eller i klassens tid. I 

klassens tid føler lærerne ikke, at der fjernes tid fra de kernefaglige emner.  

Rygereglerne er ikke blevet implementeret til fulde på over halvdelen af de besøgte skoler. Dette kan enten 

forklares med, at skolerne finder på andre regler, som ifølge dem selv gør rygning mindre synlig og 

problematisk, eller at skolerne finder reglerne irrelevante, fordi de simpelthen ikke opfatter rygning som et 

stort problem blandt deres elever. Det er fundet lettere at indføre reglerne på skoler, som i forvejen er vant 

til at have mange regler, idet lærerne således hurtigere accepterer dem.  

I procesevalueringen findes det, at de røgfri kontrakter har potentiale til at begrænse de unges rygning, idet 

kontrakterne udvikler en samvittighed hos eleverne. Derudover har kontrakterne potentiale til at skabe et 

fællesskab i klassen, hvis det bliver et fælles projekt at skulle holde sig røgfri. En udfordring ligger dog i, at 

nogle skoler har svært ved at få kontrakterne underskrevet og indsamlet. Resultaterne tyder desuden på, at 

elevernes samlede oplevelse af lodtrækningsforløbet – herunder forventning, omtale og retfærdighed – 
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kan have betydning for elevernes lyst til at skrive kontrakt året efter. Gennemgående er det dog, at alle de 

besøgte skoler havde en overordnet god oplevelse med lodtrækning og præmie det første år.  

Som beskrevet i delkonklusionen af X:ITs elementer, er nogle af de vigtigste fund i procesevalueringen, at 

alle projektets elementer ikke kan forventes at være fuldt implementeret på skolerne, og at der ikke 

nødvendigvis er en overensstemmelse mellem skolernes implementeringsgrad af de forskellige elementer. 

Dette er især relevant for den senere effektevaluering. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at 

undervisningen mange steder moduleres i forhold til form og fagligt niveau. En ukontrolleret tilpasning af 

niveauet kan være problematisk, hvis eleverne som følge heraf ikke får undervisning i det omfang, som det 

ifølge den videnskabelige baggrund er nødvendigt for at opnå en effekt. 

Helt centralt for implementeringen af Projekt X:IT er, at alle de involverede aktører på skolen bliver 

forberedt på projektets omfang og får forklaret dets formål tidligt i opstartsfasen. Projekt X:IT har været 

sværest at implementere på skoler, hvor aktørerne er blevet overraskede over dets omfang. 

Procesevalueringen understreger, at især ledelsen spiller en stor rolle, og det kan være en hæmsko, hvis 

ledelsen ikke synligt støtter projektet. Det mest optimale er, hvis lærerne føler, at de er med i beslutningen 

om at vælge projektet. Hvis lærerne føler, at de har været med i beslutningen, vil det ikke være helt så 

vigtigt med ledelsens synlighed og det vil øge engagementet, at de ikke føler sig pressede til at deltage i 

projektet.  

Udover vigtigheden af ledelsens opbakning, er koordinatorrollen vigtig for implementeringens succes. Det 

er afgørende, at der vælges en relevant koordinator fra starten. Faktorer, der skal medtænkes i 

udvælgelsen af en koordinator er, at denne både skal engagere sig frivilligt, have tiltro til projektet, høre til i 

overbygningen og sidde i lærerteamet. Især en manglende tiltro til projektets effekt kan være begrænsende 

for koordinatorens arbejde. Overordnet findes det, at koordinatorerne synes godt om projektet, men at det 

er en udfordring, at få engageret kollegaerne og koordineret med dem. X:ITs vejledninger har dog været et 

godt redskab til koordineringen. Det manglende engagement fra kollegaerne kan skyldes den førnævnte 

nedprioritering af projektet i forhold til andre opgaver, men det mindsker også engagementet, hvis lærerne 

føler sig påduttet at skulle undervise i Gå op i røg samt frataget friheden til selv at vælge 

undervisningsform- og indhold. Det er af stor betydning for deltagelsen, at lærerne selv vælger at arbejde 

med undervisningen i tobak.  

En af de besøgte skoler har helt fravalgt at køre undervisningen på andet år, og regner med at stoppe 

projektet helt, når evalueringsperioden er slut. De største forhindringer her har været en manglende støtte 

fra ledelsen, at koordinatoren føler sig presset til opgaven, en oplevelse af at undervisningsmaterialet er alt 

for omfattende og uoverskueligt og især koordinatorens manglende tiltro til projektets effekt.  
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Som målgruppe er det interessant, hvad eleverne synes om projektet. Det er i procesevalueringen fundet, 

at eleverne har en interesse for emnet rygning, men de synes at bøgerne kan blive kedelige i længden. De 

af eleverne, der har fået undervisning i form af temadage, har været glade for denne form, men nogle siger 

samtidig, at det ville være godt med mere regelmæssig undervisning i emnet. Disse to aspekter kan være 

svære at kombinere. I denne procesevaluering vurderes det, at temadage bør vægtes over regelmæssighed, 

da dette gør størst indtryk på eleverne og de på denne måde ikke bliver trætte af bøgerne. 

Regelmæssigheden findes desuden i, at projektet naturligt har en kontinuerlighed i og med det består af 

flere elementer. 

Eleverne kan godt lide de røgfri kontrakter og er meget bevidste om konkurrenceelementet. Præmien er 

ikke afgørende for, om der bliver skrevet kontrakt, men det øger seriøsiteten omkring dem. Eleverne synes, 

at det er okay at skrive kontrakten med deres forældre. Ingen kan nævne ulemper ved at skrive kontrakt 

med deres forældre, men nogle synes, at det er overflødigt at inddrage dem. Alle eleverne taler med 

forældrene om rygning, uafhængigt af kontrakten, men det kan være svært at respektere forældrenes 

argumenter, hvis de selv ryger.  

Det er svært i denne undersøgelse at få belyst, hvor meget forældrene engagerer sig undervejs, taler med 

deres barn om tobak og for eksempel læser de uddelte pjecer om røgfri dialog, idet kun lærere og elever 

interviewes og forældrenes rolle derfor belyses indirekte. Det er alligevel interessant, at det i 

procesevalueringens resultater findes, at forældrene kan være begrænsende for kontraktskrivningen på to 

måder. Der findes forældre, som er imod kontrakternes princip, hvilket kan skyldes kontraktens meget 

konfronterende udformning. Andre forældre er begrænsende, hvis de generelt er dårlige til at engagere sig 

i elevens skolegang og der bliver sløset med skoleting i hjemmet. Disse forældre er svære at oplyse om 

projektet, idet de er mindre deltagende i forældremøder og mindre opsøgende efter kommunikation fra 

skolen. 

 



91 

 

9. Anbefalinger 

Procesevalueringens resultater kan samles i en række anbefalinger til videreudvikling af Projekt X:IT – både 

i forhold til selve designet og i forhold til projektets forløb. Anbefalingerne er lavet ud fra analysen og er 

samtidig fortolkningsbaserede, idet der er tænkt på, hvordan vægtningen mellem de forskellige forslag til 

ændringer fremgår i resultaterne. Afslutningsvis tilføjes ideer, som lærere og elever selv har foreslået.  

 

Projekt X:ITs aktører 

� Der skal laves en grundig præsentation af projektet og dets undervisningsmateriale for alle de 

involverede ansatte. Både projektets omfang og dets potentiale skal præsenteres med 

udgangspunkt i den videnskabelige baggrund. Aktørernes tiltro til projektet vil forbedres og 

omfanget vil ikke komme som en overraskelse og risikere at virke uoverskuelig. 

� Ledelsen skal spille en større rolle, og dens støtte til projektet skal være tydelig. Ledelsen kan 

eventuelt varetage nogle af de kontrollerende opgaver, som koordinatoren har nu.  

� Der skal bruges kræfter på at sikre, at en velegnet lærer varetager koordinatorrollen. 

� I forhold til fremtidig implementering på nye skoler kunne det være en ide at få forsøgsskolerne til 

at deltage i præsentationen af projektet på de nye skoler.  

Overordnet for projektet 

� Det skal tydeliggøres for lærerne, at selvom de ikke har mange elever der ryger nu, er rygning et 

problem på lang sigt, og at Projekt X:IT har potentiale til at forebygge rygestart efter folkeskolen. 

Aktørerne skal fodres med resultater, der viser, at Projekt X:IT har en effekt.  

� Projekt X:IT vil have fordel af at have en mere fleksibel opbygning, så det er muligt for aktørerne at 

påvirke projektet selv.  

Undervisningen 

� Faget Klassens tid inddrages i undervisningsplanen. 

� Undervisningsplanen bør give mulighed for, at lærerne nemt kan justere det faglige niveau. 

� Der udvikles forslag til temaforløb med Projekt X:IT. 

� Faglærere vil blive mere interesserede, hvis der udarbejdes eksamensspørgsmål om rygning. 

Kontrakter og præmier 

� Præmieelementet bevares i projektet. 

� Der bør være mere opmærksomhed omkring lodtrækning og præmie i løbet af skoleåret. Dette 

øger elevernes interesse for og seriøsitet omkring kontrakterne. 
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� Lodtrækningens potentiale til at gøre resten af skolen opmærksom på projektet bør udnyttes. En 

bredere opmærksomhed på projektet kan øge udskolingens interesse både blandt elever og lærere. 

� For at få flere elever til at skrive kontrakt er der mest udbytte ved at arbejde med forældre og 

elever, som ikke får den skrevet på grund af forglemmelse, frem for forældre som af princip er 

imod dem. 

� Kontrakterne formuleres mindre konfronterende overfor forældrene. 

� Lærerne skal overbevises om kontrakternes mulige effekt. 

� Elevernes interesse i kontrakterne kan forbedres, hvis der udloddes klassepræmier til røgfri klasser.  

Rygeregler 

� Det skal håndhæves, at læreres rygning ikke må være synlig, selvom de forlader matriklen. 

� Elevers rygning skal ikke være synlig, selvom de ryger udenfor matriklen. 

� Lærerne skal overbevises om rygereglernes mulige effekt. 

 

De interviewedes egne forslag 

� Projekt X:IT skal gøres mere synligt på skolerne i form af bannere, logoer og plakater. Skolen skal 

kunne profilere sig som en X:IT-skole.  

� Planlægningen af undervisning skal startes i god tid, fordi nogle lærere laver årsplaner lang tid før 

sommerferien. 

� Undervisningsmaterialet må gerne provokere mere – eleverne skal chokeres. 

� Flere lærere er fortalere for, at undervisningen kan foregå via elektroniske medier, fordi det er et 

medie, der tiltaler målgruppen og fordi det er nemmere at opdatere tal og links på internettet. En 

anden lærer foreslår derimod, at opgaverne skrives ind i bøgerne for at gøre undervisningen 

mindre besværlig for læreren. 

� Skolerne gives muligheden for at få et hold af gæstelærere på besøg, som kan snakke med eleverne 

om rygning. Disse gæstelærere skal være fagpersoner – for eksempel læger og ansatte i Kræftens 

Bekæmpelse. 

� Det foreslås at den samfundsfaglige bog bruges til 7. og 9. klassetrin, mens den naturfaglige bog 

bruges i 8. klasse. På den måde vil indholdet passe bedre til trinmålene.  

� Workshop holdes lokalt af kommunekoordinatoren for de deltagende skoler i en kommune. 

� Der udarbejdes en konkurrence, hvor klasser konkurrerer på tværs af landet og skal vise, hvad de 

har lært af Projekt X:IT. 
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10. Diskussion 

10.a Metodiske styrker og svagheder 
Empiriens udformning  

I procesevalueringen af Projekt X:IT var det oprindeligt planlagt at indsamle empiri ved at observere 

undervisningstimer og udføre gruppeinterviews med lærere og elever hver for sig.  I rekrutteringen har der 

været praktiske indskrænkninger, og der har derfor været en grænse for antallet af interviewpersoner, 

hvorfor der på flere skoler er udført enkeltinterviews i stedet for gruppeinterviews. Det har ikke været 

muligt at observere undervisningstimer (Jf. analysestrategiens operationelle dimension). I stedet har 

rekrutteringsprocessen udgjort en del af empirien, idet lærernes manglende villighed til at deltage i 

evalueringen er interessant for projektets implementering. Når empirien på flere måder har fået en anden 

form end planlagt opstår spørgsmålet: 

Er procesevalueringen anvendelig, når empiriindsamlingen foregår anderledes end planlagt? 

Dette spørgsmål er især væsentlig set i sammenhæng med, at kvalitative studier af nogle betragtes med en 

vis skepsis, idet der sættes spørgsmålstegn ved den subjektivitet og mangel på hårde fakta, der findes ved 

kvalitative metoder (Malterud 2001). Denne skepsis vil sandsynligvis forstærkes, hvis empirien samtidig 

betragtes som værende mere eller mindre tilfældigt indsamlet. Problemstillingen vil diskuteres herunder 

med udgangspunkt i kvalitative forskeres holdninger. 

Et studies design og samplingstrategi skal repræsentere de overvejelser, forskerne har gjort sig i forhold til 

den generaliserbarhed, resultaterne forventes at have. Det skal således klargøres om studiets resultater 

forventes at kunne overføres til andre situationer. Kvalitative studier har oftest ikke som formål at 

repræsentere store befolkningsgrupper, men derimod at beskrive, bemærke eller teoretisere særligt 

interessante områder i en bestemt situation. Der er derfor ikke brug for nær så mange informanter, som 

ved kvantitative studier, der ønsker at generalisere. Afhængigt af undersøgelsens formål, kan et enkelt 

interview i teorien være nok, hvis der eksempelvis er tale om et case studie (Malterud 2001).  

I lighed med Malterud fremhæver andre forskere også, at styrken ved kvalitative studier ikke er at være 

repræsentative, men derimod at kunne undersøge i dybden og belyse, hvorfor nogle processer virker som 

de gør i særlige kontekster. Det interessante vil desuden være at undersøge disse processer i forskellige 

kontekster og holde fundene op imod hinanden. Det vil således være væsentligt at sørge for at få 

forskellige kontekster belyst i planlægningen af empiriindsamlingen (Baker & Edwards 2012; s. 21-22). 
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Om der er opnået et tilstrækkeligt antal interviews vil ifølge nogle eksperter afhænge af, om der indsamles 

andre former for empiri – eksempelvis observationer. Hvis der anvendes forskellige metoder til 

empiriindsamling vil et studie med få interviews blive styrket (Baker & Edwards 2012; s. 29-30).  

Flere forskere, heriblandt Adler & Adler, mener at der er gennemført nok interviews og altså indsamlet 

tilstrækkelig empiri, når der er opnået saturation (mætning), det vil sige, at interviewene ikke længere 

bidrager med ny viden. Problemer med dette kan som Baumberg påpeger være, at man ikke på forhånd 

ved, hvor mange interviews der skal laves for at opnå mæthed, og at man desuden aldrig kan være sikker 

på at have opnået det (Baker & Edwards 2012; s. 8-11 og 37).  

Ovenstående synspunkter viser, at det vigtigste ikke er, hvor mange interviews der gennemføres, men i 

højere grad om det ud fra den indsamlede empiri er muligt at besvare forskningsspørgsmålet. Selvom 

samplingstrategien har været lidt anderledes end planlagt har det stadig været muligt at besvare 

evalueringens forskningsspørgsmål, og evalueringens formål er blevet opnået. Formålet med 

procesevalueringen af Projekt X:IT var dels at kvalificere effektevalueringen ved at undersøge indsatsens 

fidelitet, det vil sige hvor vidt målgruppen er blevet eksponeret for den planlagte indsats, dels at undersøge 

hvilke udfordringer og succeser de involverede aktører har oplevet ved implementeringen med henblik på 

fremtidig videreudvikling af projektet. Det er ud fra interviewene blevet klart, at projektet ikke kan 

forventes at være implementeret fuldt ud på skolerne, idet næsten alle de besøgte skoler varierer projektet 

på den ene eller anden måde. Opfyldelsen af procesevalueringens andet formål om at identificere mulige 

udfordringer og succeser i lærernes forskellige kontekster har også været mulig på trods af en ændret 

samlingstrategi, da det har været fordybelsen i de enkelte tilfælde der har været interessant. Med få 

informanter er det muligt at identificere forhold ved projektet, som kan være problematiske og som er 

værd at tage højde for i fremtiden. Som svar på det tidligere stillede spørgsmål kan det siges, at 

procesevalueringen med sit ændrede design stadig er brugbar og at samplingstrategien har ført til et bud 

på en besvarelse af evalueringens formål.  

Udfordringer ved gruppeinterviewet som metode 

Interviewene med elever er foregået som gruppeinterviews. En ulempe ved at interviewe grupper er 

risikoen for at deltagerne ændrer holdning på grund af påvirkningen fra de andre deltagere (Krueger 2002) 

Denne risiko kan have været stor i de gennemførte elevinterviews, idet deltagerne kender hinanden i 

forvejen og har en alder, hvor man i høj grad påvirkes af sine kammerater. Et eksempel på dette ses tydeligt 

i et af de gennemførte interviews, hvor eleven D7 fuldstændig skifter holdning i følgende diskussion, hvor 

intervieweren (I1) spørger om det er okay at afsløre en anden elev der ryger: 
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→ D7: Ja! 

D3: Jeg ville ikke sige det.  

D4: Jeg ville ikke sige det. 

D2: Jeg ville heller ikke. 

D6: Jeg tror heller ikke jeg ville.  
→ D7: Det kommer an på hvem… 

[…] 

D4: Altså vi har aftalt i klassen, at hvis vi der er en der ryger fra klassen så siger vi det til lærerne. Men det tror 

jeg ikke der er nogen der gør.  

D3: Det er også sådan lidt at stikke sine venner i ryggen synes jeg. Og så når vi alligevel blev skuffede med en 

biografbillet så tænker man, at så kan de ligeså godt være med i projektet. Det er jo ikke noget der er verdens 

undergang. 
→ D7: Jeg synes stadigvæk ikke de har fortjent det når de ryger.  

I1: Så du ville sige det? 
→ D7: Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke jeg ville fordi… nej. Jeg tror jeg ville være ligeglad.  

I1: Ville du konfrontere den person der ryger med det? 
→ D7: Nej. 

Her ses det, at den ene elev D7 tilpasser sit svar ud fra de andres kommentarer. Eleven starter med at ville 

afsløre en der ryger, men ender med at være ligeglad. Dette understreger den risiko der er for, at eleverne 

holder sig fra at sige deres egen holdning, og udmeldingerne derfor ender med at blive mere ensartede end 

de ville have været ved enkeltinterviews. Fordelen ved fokusgrupper er dog stadig, at deltagerne får mindet 

hinanden om nogle områder og overvejelser, som bliver taget op til diskussion. Eleverne er gode til at 

diskutere projektet med hinanden, men når det drejer sig om områder i forhold til klassens fællesskab er de 

i nogle tilfælde tilbøjelige til at tilpasse sig situationen.  

 

Tidsaspektet for procesevalueringen i forhold til effektevalueringen 

I den samlede evaluering af Projekt X:IT vil der være brugt både kvalitative og kvantitative metoder. Den 

kvantitative dataindsamling fra projektets første år har peget på områder, som har været væsentlige at 

undersøge kvalitativt i procesevalueringen. Tidsmæssigt er det ideelt at procesevalueringen finder sted 

inden den endelige effektmåling, idet procesevalueringen er en forudsætning for, at projektets effekter kan 

sættes i relief. De kvantitative og kvalitative data komplementerer således hinanden i et sekventielt design 

(Padget 2012). Endvidere er det en fordel, at procesevalueringen har fundet sted på et tidspunkt hvor 

projektet var kommet godt i gang, idet de interviewede således har haft tid til at forholde sig til projektet 

og reflektere over implementeringsprocessen. 

 

Det filosofisk-hermeneutiske paradigme 

Metodologien i dette kvalitative studie har lagt sig op af den filosofiske hermeneutik. Dermed erkendes det 

at subjekt  (evaluator) og objekt (lærere, elever og skolekoordinatorer) i interviewsituationen påvirker 

hinanden gensidigt. Der er derfor tale om en vidensindsamling, der ikke afspejler endegyldige sandheder, 
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idet den opnåede viden altid vil være påvirket af subjektets forforståelse. Dahlager og Fredslund beskriver, 

at det ifølge Gadamar, som grundlagde det filosofisk hermeneutiske paradigme, ikke er hensigtsmæssigt at 

forsøge at fjerne forforståelsen, da man i så fald ikke vil vide hvilke forskningsspørgsmål, der skal stilles 

(Dahlager og Fredslund 2007). En anden forfatter, Højberg, formulerer, at Gadamar dermed gør op med 

ideen om, at fuld objektivitet er idealet (Højberg 2004). 

 

I den endelige evaluering  vil to metodologier fremstå, idet den kvantitative dataindsamling udspringer af 

det positivistiske paradigme, hvor objektiviteten efterstræbes. En kombination af proces- og 

effektevalueringens forskellige tilgange vil blive udført med henblik på at styrke forklaringskraften og føre 

til en mere fuldkommen forståelse af Projekt X:IT. 

 

10.b Procesevalueringens påvirkning af Projekt X:ITs udførelse 
 

Procesevalueringen kan have påvirket interventionens udførelse på de skoler, vi har været i kontakt med. 

Måske skolerne er blevet mindet om, at de skal huske at undervise i materialet, da de er blevet ringet op i 

rekrutteringsfasen februar. Her var der nemlig mange der fortalte, at de ville gå i gang med undervisningen 

til foråret. Derudover kan udførelsen af Projekt X:IT blive påvirket af, at nogle af de interviewede lærere og 

koordinatorer i løbet af interviewet gjorde sig nye overvejelser om hvordan projektet kan gribes an.  

→ Skole 3: Herunder vises et udklip af en samtale mellem koordinator (K) og biologilæreren (B): 
K: Ja der er en lærervejledning 

B: Den har jeg så ikke fået tænkt ind. Jeg har bare tænkt nu kører vi den af og så kørte vi den af. 

K: Nå okay. For der er form for kapitlerne til 7., til 8. og til 9. klasse. 

B: Nå okay, det var så bare lige den jeg manglede. Så gør vi sådan en anden gang. Jeg har også to 7. klasser i år, 

så er det det vi gør med dem. De er ikke nået til det endnu. 

→ Et senere sted i interviewet snakker de samme to lærere sig frem til at temadage kunne være 

en god måde at gennemføre undervisningen: 
K: Jamen det (temadage) er måske noget vi kan prøve at indtænke med 8. klassen til næste år.  

B: Ja måske bare en blank dag. 

→ Skole 5: Følgende samtale foregår i interviewet med nuværende koordinator (K1) og 

forhenværende koordinator (K2): 
K1: Men det kunne man måske godt have gjort. Have haft en uge til det.  

K2: Men der er jo mange der står uden for skolen og appellerer til at vi tager en uge med seksualundervisning 

og så skal vi også tage dét der og dét der og så var der også lige dét der. Her på stedet der vil man også gerne 

have rigtig meget med trivsel.  

K1: Men minus røg er jo sådan set en del af det (trivsel) kan man jo sige. 
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I det sidste eksempel går det op for K1, at tobaksundervisning passer ind i en sammenhæng – trivsel – som 

han ikke tidligere har koblet X:IT sammen med. Det kan således tænkes, at han næste år vil finde disse to 

emner lettere at sammenfatte. 

 

Et andet aspekt, som procesevalueringen kan have påvirket, er de interviewede koordinatorers deltagelse i 

workshops. I interviewene giver koordinatorerne udtryk for at det er givende at deltage i en X:IT workshop. 

En koordinator udtaler eksempelvis, at workshoppen giver et boost til engagementet. Alligevel er det kun 

to af de interviewede koordinatorer, der har deltaget i årets workshops. To andre koordinatorer havde 

tilmeldt sig inden de blev interviewet, men meldte senere afbud. Det kan tænkes, at der blev meldt afbud, 

fordi de deltog i interview til procesevalueringen og dermed syntes de havde snakket nok om projektet og 

fået fortalt, hvordan de oplever det. 

 

10.c Udfordringer ved en senere effektevaluering 

 
Folkeskolen som arena for effektevaluering 

Folkeskolen er en meget dynamisk arbejdsplads, hvor de ansatte hele tiden indstiller sig på nye uforudsete 

situationer og tilpasser deres forskellige agendaer derefter. I denne procesevaluering er det fundet, at 

lærerne i kraft af den forskelligartede hverdag ofte tilpasser og modulerer X:ITs materiale så det passer til 

den pågældende situation. Der findes desuden blandt nogle lærere en nonchalant indstilling til 

interventionens præmisser ved rygereglerne og især undervisningen. Lærerne stoler i højere grad på deres 

egen vurdering af, hvilken undervisning der fungerer bedst på børnene end de stoler på de tildelte 

retningslinjer. I et større perspektiv må dette ses som en styrke ved folkeskolen, men i forhold til Projekt 

X:IT er det en begrænsning i fideliteten.  Det kan på baggrund af dette diskuteres, hvorvidt en 

effektevaluering egentlig vil evaluere den rene intervention, da det er svært at differentiere målingen af 

X:ITs effekt og effekten af fx supplerende materiale og lærernes generelle håndtering af projektet og 

rygning.  

Udfordringen i at finde en balance mellem fidelitet og lokal tilpasning behandles også i Sundhedsstyrelsens 

rapport Implementeringsforskning om forebyggelse fra 2010. Det kan ved evidensbaserede interventioner 

som Projekt X:IT med sikkerhed siges, at følges interventionen som foreskrevet vil den have en effekt, hvis 

målgruppen matcher den målgruppe som interventionen er testet på. Den store udfordring ligger i, at 

virkeligheden, hvori interventionen implementeres, er påvirket af mange ukontrollerbare faktorer. Hvis det 

i en lokal kontekst – eksempelvis på en skole – er nødvendigt at tilpasse eller fjerne et eller flere elementer, 
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risikeres det at fjerne centrale dele af interventionen, der som følge heraf ikke vil have den forventede 

effekt (Sundhedsstyrelsen 2010). I en artikel af Durklak og DuPre argumenteres der for, at tilpasning kan 

være en nødvendighed og endda kan forbedre effekten af programmer. De mener derfor ikke, at tilpasning 

altid skal ses som en begrænsning, men derimod inddrages som en mulighed for at opnå bedre effekt. Det 

er dog helt centralt at tilpasningen dokumenteres for at kunne sige noget om dens betydning (Durlak og 

DuPre 2008).  

Denne procesevaluering viser, at det kan forventes, at der har fundet en moderat grad af tilpasning sted i 

implementeringen af Projekt X:IT. Hvilken betydning det har haft for effekten kan endnu ikke 

dokumenteres, idet effektevalueringen ikke er færdiggjort, men det er helt centralt at være opmærksom på 

dette i den samlede evaluering. 

Tidspunktet for effektevaluering 

Det tager gennemsnitligt ni år for en evidensbaseret intervention at blive implementeret fuldt ud (Green et 

al 2009). På grund af denne lange implementeringstid kan det være en ulempe at effekten bliver evalueret 

efter kun tre år, da den optimale effekt ikke kan måles før interventionen er fuldt implementeret. Dette 

studie viser, at nogle lærere endnu mangler at acceptere Projekt X:IT, men at der flere steder blot mangler 

noget rutine. Dette peger på relevansen i at tage højde for, at effektevalueringen af Projekt X:IT ikke 

nødvendigvis kan måle interventionens optimale potentiale efter tre år. Procesevalueringen er til gengæld 

relevant at udføre kort tid efter indførelsen af Projekt X:IT, da det er centralt at aktørerne kan huske deres 

overvejelser og udfordringer i forbindelse med implementeringsprocessen.  
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11. Perspektivering 

11.a Hvordan kan andre interventionsstudier få glæde af resultaterne fra denne 

procesevaluering? 
Generelle anbefalinger 

Et af hovedfundene i procesevalueringen er, at opstartsfasen for et nyt projekt er helt afgørende for det 

videre forløb. Alle involverede parter skal være forberedt på de tiltag, der vil blive indført og hermed også 

hvad der forventes af dem hver især. Mange af de identificerede udfordringer for Projekt X:IT kan imødegås 

med en præsentation, hvor både projektets formål, mulige effekter og praktiske forløb beskrives for både 

leder, koordinator og lærere. En grundig indførelse i projektet vil også være væsentlig i opstartsfasen af 

andre innovative tiltag. Det er desuden vigtigt at modtagerne tror på, at innovationen har en effekt, hvilket 

også vil kunne sikres med et grundigt forarbejde. Projekt X:IT har fra starten lagt et arbejde i at afholde 

opstartsworkshops for de deltagende skoler, hvor ovenstående forhold er forsøgt imødekommet. At 

procesevalueringen alligevel finder, at nogle aktører har manglet viden om projektets omfang 

understreger, hvor stort et arbejde, der bør lægges i hele opstartsfasen. 

På skoler er det vigtigt, at ledelsen støtter et nyt projekt og synligt hjælper til at få det gennemført. Selvom 

lærere i vid udstrækning er selvbestemmende, tyder det på, at det hjælper, hvis der er støtte fra autoriteter 

som lederen og kommunen. Det er ledelsens støtte og opbakning nærmere end ordrer, som er vejen frem. 

Støtten og synligheden heraf er rigtig vigtig for lærernes engagement. Dette fund kan forventes også at 

være gældende i andre organisationer end en skole, hvor der indføres et nyt projekt. 

Praktiske udfordringer 

Ved denne procesevaluering har det været en udfordring at skaffe informanter nok på den tid, der var afsat 

til rekrutteringsfasen. Det vil være en fordel for fremtidige interventionsstudier, der ønsker at gennemføre 

en evaluering, at der på forhånd laves nogle aftaler med forsøgsskolerne, som sikrer, at de udover at køre 

projektet også er villige til at stille op til interviews og/eller udfyldning af spørgeskemaer.  

 

11.b Procesevalueringens resultater i forhold til resultater fra andre studier 
Statens Institut for Folkesundhed har i 2011 lavet en procesevaluering af Projekt Optur, som er en 

skolebaseret intervention med fokus på at fremme psykisk trivsel blandt skoleelever (Nelausen et al 2011). 

Optur anlægger en helskoleindsats, hvor hele skolen og alle de ansatte medtænkes i projektet. Der er 

ligesom i Projekt X:IT udviklet undervisningsmateriale, der er differentieret på fag og klassetrin. Et af 

evalueringens fokusområder var, at undersøge implementeringen af interventionen, og hvilke udfordringer 
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og potentialer deltagerne oplever. I evalueringen af Optur findes det ligesom i evalueringen af X:IT, at 

skolernes forberedelse af interventionen er afgørende for en vellykket implementering. Det er nødvendigt 

med et grundigt forarbejde, inden projektet sættes i gang.  

Endnu en overensstemmelse mellem de to studiers resultater er, at især lærerne bør deltage i 

beslutningsprocessen sammen med ledelsen, så de er indstillede på at skulle arbejde med det nye projekt.  

Procesevalueringen af Optur anbefaler ligeledes, at der udvikles eksamensspørgsmål om projektet til 9. 

klasseafgangsprøve.  

Et væsentligt sammenfaldende resultat er, at lærere der deltager i Optur oplever tidspres i forbindelse med 

gennemførelsen af projektet. Også i evalueringen af X:IT var tidsaspektet en væsentlig udfordring for 

lærerne, hvor de ofte bliver nødt til at prioritere kernefaglige emner, som skal nå at gennemgås inden 

eksamen. Der tegner sig et billede af, at det generelt er svært for folkeskolelærere at få tid til at indarbejde 

gennemgribende interventioner i deres årsplaner. Dette billede bliver bekræftet i et andet studie 

udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i 2008, hvor projektet Tackling bliver evalueret af Statens Institut for 

Folkesundhed. Tackling er et sundhedsfremmeprogram til 7.-9. klasse, som blev udviklet i 2004 med henblik 

på at forebygge brug af rusmidler blandt danske unge. Et af fundene i denne evaluering er, at tidsmangel 

har været en grund til, at nogle skoler enten faldt fra eller ikke fik gennemført hele projektet. De 

interviewede lærere i dette studie foreslog som løsning – ligesom lærerne i evalueringen af X:IT – at 

materialet introduceres i god tid inden årsplanerne laves (Sundhedsstyrelsen 2008).  

En videnskabelig artikel fra 2009 af Damschroder et al. samler resultater fra en række studier, som hver 

især har udviklet teorier om effektiv implementering. Artiklen fremsætter ud fra disse teorier nogle fælles 

rammer for, hvordan chancerne for en succesfuld implementering forbedres på tværs af forskellige 

kontekster (Damschroder et al 2009).  

Artiklen fremsætter blandt andet rammer for en interventions karaktertræk, som er interessante i forhold 

til resultaterne i procesevalueringen af Projekt X:IT. Ifølge Damschroder et al. vil implementeringen forløbe 

bedst, hvis interventionen har en stærk videnskabelig baggrund og modtagerne tror på, at den har en 

effekt. Dette stemmer overens med, at de lærere, der mangler tiltro til Projekt X:ITs effekt, har sværere ved 

at implementere projektet. Også nytteværdi er, ligesom hos Rogers, et forhold med betydning ifølge 

artiklen, idet modtagere kun implementerer et projekt, hvis de finder det fordelagtigt i forhold til andre 

løsninger. Dette ses også i evalueringen, idet nogle skoler og lærere erstatter dele af X:ITs elementer med 

egne løsninger, som det eksempelvis ses flere steder med rygereglerne. En af anbefalingerne i denne 

rapport er, at Projekt X:IT bør være mere fleksibel, så aktørerne har mulighed for selv at præge det. 
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Muligheden for at tilpasse interventionen til lokale forhold bliver også fremhævet i artiklen som et 

karaktertræk, der gør det lettere for modtagerne at acceptere det nye tiltag. Flere af de fremstillede 

karaktertræk minder desuden om de karaktertræk, som Rogers arbejder med i sin teori, herunder 

nytteværdi, mulighed for afprøvning og kompleksitet. Det er i analysen vist, at disse kan belyse nogle af de 

udfordringer der er fundet ved implementeringen, hvilket bekræfter relevansen af Damschroders artikel i 

forhold til dette studie.  

Artiklen nævner i lighed med procesevalueringens anbefalinger, at ledelsen skal engagere sig i 

interventionen. Det tilføjes i forbindelse hermed, at ledelsen også skal have tålmodighed til, at 

effektiviteten vil være lavere indtil interventionen er ordentlig implementeret.  Dette kan overføres til 

Projekt X:IT, hvis lærerne for eksempel skal bruge lang tid på at koordinere og forberede undervisningen, 

indtil de har lært materialet at kende.  

En anden af anbefalingerne i denne rapport understreger vigtigheden af, at der udvælges en koordinator 

som er velegnet til rollen. Artiklen af Damschroder behandler også dette aspekt, idet det fremhæves, at 

individer har agens og handler ud fra individuelle normer, holdninger, interesser og tilhørsforhold. Dette 

betyder, at deltagere ikke modtager en intervention passivt, men derimod bearbejder den på egne vilkår. 

Det er derfor en fordel, hvis koordinatoren – og for den sags skyld også de andre aktører – har en positiv 

indstilling til interventionen og en oplevelse af at det kan lykkes. I artiklen skrives: 

”It is vital, that early members are carefully and thoughtfully selected or allowed to rise naturally, especially 

’implementation leaders’ and ’champions’” (Damschroder et al 2009) 

Damschroders artikel opfordrer i lighed med anbefalingerne til X:IT, at der forud for implementeringen bør 

være en grundig præsentation af interventionen, så aktørerne bliver fortrolige med den.  

(Damschroder et al 2009) 
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Bilag 

Bilag 1 Projekt X:IT – organisering og ansvarsområder 

 

Område Udfører Opgave Ansvar 

Styring Kræftens Bekæmpelse, Projekt 

Børn, Unge & Rygning 

• Overordnet projektstyring 
• Konsulent for kommuner 
• Workshop og årlig temadag for 

skoleansatte og 
sundhedskonsulenter i 
kommuner     

• Udvikler materialer til skole og 
forældre  

• Procesevaluering af Projekt X:IT 

Kræftens Bekæmpelse, 

Projekt Børn, Unge & 

Rygning 

Trygfondens Forebyggelsescenter 

v/ Syddansk Universitet 

• Effekt- og procesevaluering af 
Projekt X:IT 

Trygfondens 

Forebyggelsescenter 

Embedsmænd i kommunens 

administrative enheder for 

sundhed, skole og fritid 

• Projektstyring i kommunen, 
herunder blandt andet kontakt 
til skolerne 

• Årlig lodtrækning blandt røgfrie 
elever 

Kommunen 

Skoler 

 

Skolernes ledelse gør skolerne 

røgfri i overensstemmelse med 

retningslinjerne for Projekt X:IT 

Skolernes ledelse gør skolerne 

røgfri i overensstemmelse med 

retningslinjerne for Projekt X:IT  

Kommunen/Skolens 

ledelse 

Lærerne i 7.-9. klasse (dansk, 

samfundsfag, geografi, biologi, 

fysik/kemi, sundhed, matematik) 

• Undervisning om rygning Skolens ledelse 

Klasseansvarlige lærere • Kontraktskrivning 
• Uddele forældrepjece 
• Information til forældre på 

skoleårets første forældremøde 
• Registrere elever med Røgfri 

Kontrakter 

Skolens ledelse 

Skolens X:IT koordinatorer • Uddeling af spørgeskemaer til 
evaluering 

• Indsamling af bekræftelser på 
Røgfri Kontrakter til senere 
lodtrækning 

Skolens ledelse 

 Kommunen • Udtrækning af X:IT vinder og 
offentliggørelse i lokalpressen 

Kommunen i samarbejde 

med skolen 

 Kommunen • Sørge for præmier til årlig 
lodtrækning på hver 
forsøgsskole 

Kommunen 
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Bilag 2: Tidsplan for Projekt X:IT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid Aktivitet 
 

Sommer 2009 – forår 
2010 
 
 
 
Efterår 2009 – 
Udvælgelse af 
kommuner til 
evaluering 

• Pilot år. I samarbejde med et par kommuner afprøver og videreudvikler 
Kræftens Bekæmpelse elementerne i Projekt X:IT. Fokus vil være på 
praktiske erfaringer og implementeringsprocessen    
 

• Kræftens Bekæmpelse kontakter alle kommuner og etablerer 
samarbejde med de kommuner, der er interesserede i at deltage i 
Projekt X:IT som evalueringskommuner 

• Kommunen kontakter alle skoler i kommunen og indgår 
samarbejdsaftale med interesserede skoler  

 
 

Vinter/forår 2010 – 
forberedelse af 
interventionen 

• Introduktion af projektet i evalueringskommuner  
• Trygfondens Forebyggelsescenter udvælger interesserede skoler som 

hhv. kontrol- og forsøgsskoler 
• Indkøb af undervisningsmaterialer 
• Workshop om projektet for kommunale X:IT ansvarlige, skolens ledelse 

og skolernes X:IT koordinatorer 
 

September 2010 – 
igangsættelse af 
interventionen 

• 1. spørgeskema til elever 
• Orientering til forældre på forældremøde  
• Uddeling af ”forældrepakke”, herunder Røgfri Kontrakter, pjece og 

hjemmeside  
• Undervisning i skolerne 
 
 

2010-13 • Undervisning i skolerne 
• Årlig kontraktfornyelse 
• Lodtrækningskonkurrence for kontraktskrivere 
• Årlig information til forældre (pjece, hjemmeside, forældremøde) 
• Årlig X:IT temadag for kommuner 
 

  
Maj 2011  • 2. Spørgeskema 

Maj 2012 • 3. Spørgeskema 
 

Maj 2013 •  Slutevaluering – 4. spørgeskema  
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Bilag 3 Undervisningsvejledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Bilag 4: Forskningsspørgsmål 
 

Forskningsspørgsmål til lærerne 

Undervisning 

• Hvor meget undervises der i Gå op i Røg i de enkelte fag? 
• I hvor høj grad følges plan og retningslinjer? 
• Hvordan koordineres undervisningen? 
• Hvilke forhold italesætter lærerne som betydningsfulde for implementeringen af undervisningen? 

Kontraktskrivning 

• I hvor høj grad følges X:IT-vejledningen om hvordan kontraktelementet skal forløbe? 
• Hvordan er lærernes engagement overfor kontrakterne? 
• Hvordan har lærernes præsentation af X:IT haft betydning for andelen af kontraktskrivere? 
• Hvad er ifølge lærerne årsagen til, at der er færre/flere kontraktskrivere i 8. end i 7. klasse? 
• Hvordan har præmieoverrækkelsen forløbet? Og hvor stor betydning har præmieelementet i 

forhold til engagement og andel af kontraktskrivere? 

Rygeregler  

• Er der overensstemmelse mellem skolens officielle rygeregler og skolens praksis? 
• Hvordan har ledelsen forholdt sig til X:IT-rygereglerne? 
• Hjælper lærerne og ledelsen til at opretholde rygereglerne? 
• Hvilke ændringer oplever lærerne? 

o Har der været konflikter omkring indførelse af rygereglerne? 
• Kan rygereglerne forbedres? 

X:ITs overordnede implementering på skolen 

• Hvordan har introduktionen til X:IT været overfor lærerne? 
• Har det været klart, hvem der har haft ansvar for hvad? 
• Hvilken opfattelse har de involverede parter om hinandens engagement? 

Tilfredshed med X:IT 

• Hvordan er stemningen omkring projektet? – udfordringer, succeser? 
• Hvad kan gøre projektet bedre? 

 
Forskningsspørgsmål til elever 
 
Undervisning  

• Hvad synes eleverne om undervisningen? 

Kontraktskrivning 

• Har der været tilstrækkelig information om kontrakterne i starten af 8. klasse og er eleverne blevet 
opfordret til at skrive kontrakt på ny? 

• Hvad er årsagerne til at eleverne skriver eller ikke skriver kontrakt? 
• Har kontraktskrivningen en social komponent? 
• Hvad er ifølge eleverne årsagen til, at der er færre/flere kontraktskrivere i 8. end i 7. klasse? 
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• Hvilken rolle spiller forældrene ved kontraktskrivningen? 
• Oplever eleverne støtte fra forældrene? 
• Hvordan oplever eleverne lærernes engagement i forhold til kontrakterne? 
• Hvilken betydning har præmie-elementet i forhold til elevernes engagement? 
• Hvordan opfattes eleverne, som ryger, af de andre i klassen? Og er det okay at afsløre en ryger, 

som har underskrevet kontrakt? 

Rygeregler 

• Hvor stor er bevidstheden om hvem/hvor mange der ryger på skolen? (både af lærerne og 
eleverne) 

• Hvor stor er bevidstheden om rygereglerne?  
• Bliver rygereglerne overholdt? 

Tilfredshed med X:IT 

• Hvad synes eleverne om projektet? 
• Hvad kan gøre projektet bedre? 
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Bilag 5: Operationalisering af forskningsspørgsmål 
 

Gruppeinterview med lærere 
Undervisning 

 
Hvor meget undervises der i Gå op i Røg i de enkelte fag? 

- Hvilke fag underviser I i? 
- Hvor meget har I undervist? 

 
I hvor høj grad følges undervisningsplan og retningslinjer? 

- Har I fulgt planen for undervisningsforløbet?  
 
Hvordan koordineres undervisningen? 

- Hvordan tilrettelægger I undervisningen? 
- Hvordan har I oplevet Jeres interne koordinering ift. undervisningsindsatsen? 

 
Hvilke forhold italesætter lærerne som betydningsfulde for implementeringen af undervisningen? 

- Hvad synes I om undervisningsmaterialet Gå op i Røg? 
- Hvordan oplever I mere konkret, at materialet har fungeret i 8. klasse? 
- Hvad har fungeret godt eller mindre godt i undervisningssituationen?  
- Hvordan har I oplevet materialets sværhedsgrad? 
- Hvilke forhold har været hæmmende eller fremmende for Jeres undervisning i X:IT? 
- Hvordan oplever I elevernes engagement? 

 
 
Kontraktskrivning 

 
I hvor høj grad følges X:IT-vejledningen om hvordan kontraktelementet skal forløbe? 

- Hvordan forløb indsamlingen af de underskrevne kontrakter? 
- Har I oplevet at skulle tage stilling til en elevs kontrakt efterfølgende, hvis denne er blevet brudt? 

Hvordan håndterede du situationen? 
 
Hvordan er lærernes engagement overfor kontrakterne?  

- Hvad synes I selv om de røgfri kontrakter? 
 
Hvordan har lærernes præsentation af X:IT haft betydning for andelen af kontraktskrivere?  

- Hvordan har I præsenteret de røgfri kontrakter i starten af 8. klasse? Både overfor elever og 
forældre. 

- Har kontrakt-forløbet været anderledes end sidste år? 
- Er kontrakterne blevet diskuteret på forældremøder? 

 
Hvad er ifølge lærerne årsagen til, at der er færre/flere kontraktskrivere i 8. end i 7. klasse? 

- Hvad synes eleverne om de røgfri kontrakter? 
- Vi kan se at der er flere/færre der har skrevet kontrakt i 8. klasse i forhold til sidste år. Hvad tror I 

dette kan skyldes? 
 
Hvordan har præmieoverrækkelsen forløbet? Og hvor stor betydning har præmieelementet i forhold til 
engagement og andel af kontraktskrivere? 
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- Hvordan forløb præmieoverrækkelsen sidste år? 
- Hvordan sikrede I, at det kun var elever som havde overholdt kontrakten, der deltog i 

lodtrækningen? 
- Hvor vigtigt tror I præmieelementet er i forhold til elevernes engagement for kontrakterne? 

 
Rygeregler  

 
Er der overensstemmelse mellem skolens officielle rygeregler og skolens praksis? 

- Samme spørgsmål anvendes i guide. 
 
Hvordan har ledelsen forholdt sig til X:IT-rygereglerne? 

- Kan I huske hvordan ledelsen informerede om X:IT-rygereglerne? 
 
Hjælper lærerne og ledelsen til at opretholde rygereglerne? 

- Samme spørgsmål anvendes i guide. 
- Er det blevet mere tydeligt hvem der ryger? 

 
Hvilke ændringer oplever lærerne? 

- Hvordan er rygereglerne blevet ændret efter indførelsen af X:IT? 
- Kender I til nogen konflikter der har været i forbindelse med de nye rygeregler?  
- Ved I om der har været ændringer i rygereglerne i år i forhold til sidste år? 

 
Kan rygereglerne forbedres? 

- Samme spørgsmål anvendes i guide. 
 
 
 

X:ITs overordnede implementering på skolen 

 
Hvordan har introduktionen til X:IT været overfor lærerne? 

- Hvordan er I blevet introduceret til X:IT? 
 
Har det været klart, hvem der har haft ansvar for hvad (kontrakter, information, undervisning)? 

- Har det været klart, hvem der har ansvar for de forskellige dele af projektet? (Fx kontrakter, 
undervisning, kontakt til kommunen) 

 
Hvilken opfattelse har de involverede parter om hinandens engagement? 

- Har der været misforståelser mellem de involverede lærere? 
 
 
Tilfredshed med X:IT 

 
Hvordan er stemningen omkring projektet? – udfordringer, succeser?  

- Hvad har der været af udfordringer ved at have X:IT på skolen? 
- Hvad har I oplevet som succeser?  

 
Hvad kan gøre projektet bedre? 

- Synes I der er noget ved projektet, der kan forbedres? 
- Er der nogle råd I vil give videre til andre, som skal starte Projekt X:IT op på deres skole? 
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Gruppeinterview med eleverne 
 
 
Undervisning (Skal kun berøres kort hos eleverne) 
 
Hvad synes eleverne om undervisningen? 

- Kan I huske om I er blevet undervist i de her bøger? (Bøgerne lægges på bordet).  
- Hvad synes I om undervisningen? Gode og dårlige ting? 

 

Kontrakterne  

 
Har der været tilstrækkelig information om kontrakterne i starten af 8. klasse og er eleverne blevet 
opfordret til at skrive kontrakt på ny? 

- Kan I huske hvad man skriver under på i kontrakten? Hvor lang tid varer kontrakten? 
- Kan I huske om I snakkede om De røgfri kontrakter i klassen i starten af 8.? 
- Hvad blev der snakket om? 

 
Hvad er årsagerne til at eleverne skriver eller ikke skriver kontrakt? 

- Hvorfor valgte I at skrive kontrakt eller hvorfor valgte I det fra?  
- Hvilke andre grunde kan der være til om man skriver kontrakt eller ej?  

 
Har kontraktskrivningen en social komponent? Hvordan? 

- Tror I det har en betydning om ens venner skriver kontrakt? 
- Har I selv snakket med Jeres venner om kontrakten? 

 
Hvad er ifølge eleverne årsagen til, at der er færre/flere kontraktskrivere i 8. end i 7. klasse? 

- Der er faktisk flere/færre elever, som har underskrevet kontrakten i 8. kl. i forhold til 7. klasse, hvad 
tror I det kan skyldes? 

- Er der nogen af Jer, som har gjort noget andet i år end sidste år? Hvorfor? 
 
Hvilken rolle spiller forældrene ved kontraktskrivningen? 

- Har I snakket med Jeres forældre om rygning i forbindelse med Projekt X:IT? Hvad har I snakket 
om? 

- Hvor vigtige tror I forældrene er i forhold til om kontrakterne bliver underskrevet og overholdt? 
- Synes I det er en god ide at forældrene er med i kontrakten? 

 
Oplever eleverne støtte fra forældrene og overholder de deres del af kontrakten? 

- Hvad har Jeres forældre skrevet under på i kontrakten? 
- Overholder de deres del af kontrakten? 

 
Hvordan oplever eleverne lærernes engagement i forhold til kontrakterne? 

- Synes I at Jeres lærer tager kontrakterne seriøst? 
 
Hvor stor betydning har præmie-elementet i forhold til elevernes engagement? 

- Hvad tænker I om den konkurrence, man deltager i når man har skrevet under? 
- Hvilken betydning tror I den har for om man overholder kontrakten? 
- Ville I have underskrevet hvis der ikke var en konkurrence? 

 
Er det okay at afsløre en ryger, som har underskrevet kontrakt? 
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- Er det okay at afsløre en klassekammerat, som bryder kontrakten ved at ryge? 
 
Rygeregler 

 
Hvor stor er bevidstheden om hvem/hvor mange der ryger på skolen? (både af lærerne og eleverne) 

- Ved man godt hvilke elever der er rygere her på skolen? Hvad med lærerne? 
 
Hvor stor er bevidstheden om rygereglerne?  

- Ved I hvor der må ryges i skoletiden? 
- Hvad synes I om reglerne? Er de retfærdige? 

 
Bliver rygereglerne overholdt? 

- Hvor ofte ser I, når nogen ryger? Har det ændret sig efter X:IT? 
- Hvad sker der hvis man ikke overholder rygereglerne? 

 

 

Tilfredshed med X:IT 

 
Hvad synes eleverne om projektet? 

- Hvad synes I om Projektet? 
- Hvad har været det bedste? Dårligste? 

 
Hvad kan gøre projektet bedre? 

- Har I nogen forslag til hvad der kan gøre det bedre? 
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Bilag 6a: Interviewguide til lærerne 
 

Introduktion  

Vi hedder Malene og Tenna og er ansat under hhv. Statens Institut for Folkesundhed og Kræftens Bekæmpelse til at undersøge, 

hvordan projekt X:IT fungerer i praksis. Vi kommer til hver især at stille jer nogle spørgsmål mens den anden tager noter. Vi er 

interesseret i feedback fra jer mht. forskellige aspekter af undervisningen efter Op i Røg materialet, såvel planlægning og 

koordinering som selve materialet og elevernes engagement. Derudover vil vi også gerne diskutere de røgfri kontrakter og 

rygereglerne. 

Den feedback, vi får fra jer gennem det her interview, kommer til at indgå i en procesevaluerings-rapport, der har til formål at 

”undersøge de forhold, der har betydning for implementeringen af undervisningsdelen Projekt X:IT i indeværende år  – set med jeres 

øjne – så vi får mulighed for at analysere sammenhængen mellem de forskellige forhold  og senere kunne kvalificere 

effektmålingen”. 

Vi optager det her gruppe-interview på diktafon, så vi bedre kan huske, hvad I har sagt, men det er kun os, der lytter til 

optagelserne. Hverken jeres navn eller navnet på jeres skole vil optræde i rapporten, så jeres udtalelser behandles anonymt.  

Vi håber, I vil føle jer helt frie til at sige jeres mening. Negativ og kritisk feedback er mindst lige så interessant og konstruktiv for 

vores procesevaluering som den positive er. Og der er ingen af os, der har været med til at udvikle hverken materialet eller 

projektet eller på anden måde har nogen interesser i resultatet af evalueringen. 

Præsentation: informationssøgende spørgsmål mhp. at vurdere grundlaget for den enkeltes udtalelser 

Inden vi tager fat på de spørgsmål, vi har tænkt os at diskutere, så ville vil gerne, om I lige ville præsentere jer og angive jeres 

1. Navn 
2. Hvilke fag I underviser i 
3. Om I har undervist efter Op i Røg-materialet i 8. klasse i det her skoleår. (Her viser vi bøgerne) 
4. Og om I også brugte det sidste år, da eleverne var 7. klasser, eller på andre klassetrin  
5. Ca. hvor mange enkelt-lektioner, I har undervist i. 

 

(Probe: hvor meget har lærerne reelt undervist og hvad angiver de som begrundelse for deres valg?) 

Del 1: Undervisningen  

Indledende spørgsmål: overordnet vurdering af X:IT og undervisningsmaterialet 

6. Hvad synes I helt overordnet om Projekt X:IT? 
7. Hvordan oplever I, at undervisningsmaterialet har fungeret her i 8. klasse? 

Underspørgsmål:  

8a. Hvordan har I oplevet materialets niveau og sværhedsgrad i hhv. 7. og 8.? 

8b. Hvad har I erfaret fungerer hhv. godt/mindre godt i undervisningssituationen. De praktiske øvelser (sugerør, 

tjære-tjek, etc.) vs. de mere boglige. Klassediskussioner, hvor meget eleverne selv får lov at bidrage, etc. 

(Probe: Hvilke overordnede ”etiketter” og adjektiver sættes på X:IT? Hvilke forhold italesættes som betydningsfulde for 

implementeringen af interventionen i sin helhed og mere specifikt af undervisningen? Hvordan vurderes materiale og forløb i år i 

forhold til sidste år?) 

8. Hvilke forhold har været hhv. hæmmende eller fremmende for jeres undervisning i X:IT i 8. klasserne? (Kom gerne ind på 
forberedelsestiden, elevernes engagement og koordinering med de andre lærere, hvis de ikke selv nævner det) (Kompleksitet) 
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Første klynge: koordinering og planlægning 
 

9. Hvordan tilrettelægger I undervisningen (tema-dage, enkelt-lektioner, dobbeltlektioner, flere fag køres sammen?)  
Underspørgsmål: Har I fulgt planen og retningslinjerne for undervisningsforløbet?  

(Vis evt. vejledningerne fra X:IT-mappen) 

10. Har I suppleret eller erstattet med andet materiale om rygning? Hvilket? 
11. Har det været svært at tilpasse X:ITs materiale til jeres vanlige undervisningsmetoder og de fællesmål der er for undervisningen 

på de enkelte klassetrin? (Kompatibilitet) 
12. Hvordan har I oplevet Jeres interne koordinering ift. undervisningsindsatsen? 

a. Har det været en fordel eller en ulempe at så mange faglærere (5) skal inddrages? 
b. (Ville det være en fordel hvis færre fag var inddraget?) 

13. Tror I det ville være en fordel, hvis lærerne blev pålagt at skulle bruge materialet indenfor bestemte perioder – fx inden jul eller 
vinterferie? 

 

Anden klynge: Undervisningens forløb 
14. Hvordan vurderer I betydningen eller relevansen af selve undervisningsdelen i projektet, og hvilke forhold er vigtige her? 
15. Har I haft en konkret oplevelse i forbindelse med undervisningen på X:IT projektet, som I har lyst til at fortælle om? 
 

 

Del 2: Røgfri kontrakter 

16. Hvordan har I præsenteret de røgfri kontrakter i starten af 8. klasse? Både overfor elever og forældre. (fx forældremøder) 
17. Hvordan forløb indsamlingen af de underskrevne kontrakter? Og hvor er kontrakterne nu? 
18. Har I oplevet at skulle tage stilling til en kontrakt der er blevet brudt? Hvordan håndterede du situationen? 
19. Hvilke forhold har været hhv. hæmmende eller fremmende for kontraktforløbet i 8. klasserne? (Kompleksibilitet) 
20. Hvilken betydning har forældrene i kontrakt-forløbet? 
21. Hvordan vurderer I betydningen eller relevansen af kontrakterne i projektet, og hvilke forhold er vigtige her? 
22. Hvordan forløb præmieoverrækkelsen og hvor vigtig var kommunen her? 

 

23. Vi kan se at der er flere/færre der har skrevet kontrakt i 8. klasse i forhold til sidste år. Hvad tror I dette kan skyldes? 
24. Helt kort, har kontrakt-forløbet været anderledes end sidste år? (Kort svar!) 

 

Del 3: Overordnet implementering 

 

25. Har ansvarsfordelingen i år været klar i forhold til fx kontrakter og genbestilling af materialer? 
26. Har der været misforståelser mellem de involverede parter?  

 

Del 4: Rygereglerne (Hvis der er tid) 

 

27. Er skolens rygeregler blevet ændret efter indførslen af X:IT? 
Hvis ja:  

28. Har de nye regler været diskuteret på skolen? (Kompatibilitet) 
29. Er det blevet mere synligt hvem der ryger? Både blandt lærere og elever? 

Hvis nej:  

30. Er der overensstemmelse mellem skolens officielle rygeregler og skolens praksis? 
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Del 5: Tilfredshed med Projekt X:IT 

 

31. Var der noget i projektet eller forløbet, I helst så var anderledes, og har I forslag til, hvordan de udfordringer, I har beskrevet, 
kunne blive færre? 

32. Hvordan oplever I elevernes engagement i X:IT helt overordnet? Er det anderledes end i 7. klasse? 
33. (Hvis der er tid) Har I følt jer pressede til at engagere jer i X:IT? 
34. (Hvis der er tid) Hvad har I fået ud af, at skolen har meldt sig til Projekt X:IT? Har I haft nogen glæde af at være med? 

(Nytteværdi) 
35. (Hvis der er tid) Hvis en skole skulle starte op med X:IT i morgen, hvilke anbefalinger ville I så videregive til dem?  
36. (Hvis der er tid) Har I ellers gjort Jer nogle tanker om projektet I har lyst til at dele med os? 

 

Kun til koordinatoren (Hvis muligt at få et kort enkelt-interview med ham/hende efter fokusgruppe): 

Dette er der sandsynligvis ikke tid til. Derfor må vi spørge om vi må ringe for at stille nogle yderligere 

spørgsmål en af de kommende dage og så lave telefoninterview) 

Supplerende spørgsmål til overordnet implementering 

1. Hvordan har samarbejdet med kommunen været? 
2. Hvordan har du oplevet informationen og dialogen med os fra SIF/KB?  

Underspørgsmål: Har vi kommunikeret for meget eller for lidt og på de rigtige tidspunkter? rykket jer meget? 

Vist forståelse for jeres specifikke vilkår her på skolen? Har kontakten til os haft indflydelse på jeres 

undervisning i år? 

3. Hvordan har du oplevet jeres interne koordinering? Har der været misforståelser eller konflikter ml. de involverede parter? 
4. Hvordan vil du beskrive lærernes engagement og indsats i forhold til X:IT? 
5. Har I deltaget i den workshop, der er planlagt af Kræftens Bekæmpelse for kommunens deltagende skoler?  

Hvis nej – Hvorfor ikke? Hvad synes du om disse workshops? Er der tale om ressourcespild? 
6. Har du alternative ideer til netværksdannelse? 
7. Hvis en skole skulle starte op med X:IT i morgen, hvilke anbefalinger ville du så videregive til dem?  
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Bilag 6b: Interviewguide til elever 
 

Introduktion  

Vi hedder Malene og Tenna og er ansat til at evaluere forløbet af projekt X:IT under hhv. Statens Institut for Folkesundhed og 

Kræftens Bekæmpelse. Det vil primært være Tenna der stiller jer nogle spørgsmål mens Ida tager noter. Vi er interesseret i at høre 

om jeres holdning til Projekt X:IT og især De røgfri kontrakter.  

Den feedback, vi får fra jer gennem det her interview, kommer til at indgå i en evaluerings-rapport, der har til formål at undersøge 

de forhold, der ifølge Jer har betydning for, hvordan Projekt X:IT fungerer i praksis ude på skolerne. Interviewet her skal ses som et 

supplement til den viden vi også får ud fra de spørgeskemaer i udfylder om projektet. Det er derfor meget vigtigt at I stadig 

udfylder det spørgeskema I får uddelt i maj.   

Vi optager det her gruppe-interview på diktafon, så vi bedre kan huske, hvad I har sagt, men det er kun os, der lytter til 

optagelserne. Hverken jeres navn eller navnet på jeres skole vil optræde i rapporten, så jeres udtalelser behandles anonyme.  

Vi håber, I vil føle jer helt frie til at sige jeres mening. Negativ feedback er lige så interessant og konstruktiv for vores 

procesevaluering som den positive er. Og der er ingen af os, der har været med til at udvikle hverken materialet eller projektet eller 

på anden måde har nogen interesser i resultatet af evalueringen. 

Åbningsspørgsmål (5 minutter) 

1. Navn 
2. Hvad tænker I når I tænker på Projekt X:IT? (Siger noget om den generelle implementering. Vi bruger brainstorm-kort som 

åbning, hvor de starter med hver især at skrive ned på et postkort hvad de tænker, hvorefter de læser kortene op og forklarer 
for hinanden. Således ses det hvad de selv kan huske uafhængigt af de andre. Derudover er det en god icebreaker og en 
metode til at spore eleverne ind på det vi skal snakke om. Disse brainstorm-kort ses i Bilag 3c) 

 

Del 1: Røgfri kontrakter 

Motivation for underskrivning 

3. Kender I denne kontrakt? (viser kontrakten). Kan I huske hvad man skriver under på i kontrakten? Hvor lang tid varer 
kontrakten? 

4. Har I skrevet under på en røgfri kontrakt enten i 7. eller 8. klasse eller begge? 
5. Hvorfor valgte I at skrive kontrakt eller hvorfor valgte I det fra?  
6. Hvilke andre grunde kan der være til om man skriver kontrakt eller ej? (Kender de nogen der har ladet være og grunden 

til dette? 
7. Der er faktisk flere/færre elever, som har underskrevet kontrakten i 8. kl. i forhold til 7. klasse, hvad tror I det kan 

skyldes? 
8. Er der nogen af Jer, som har gjort noget andet i år end sidste år? Hvorfor? 

Lærernes rolle 

9. Hvad kan lærerne gøre for at I som elever tager kontrakterne seriøst? 
10. Kan I huske om I snakkede om De røgfri kontrakter i klassen i starten af 7. og 8. klasse? 
11. Hvad blev der snakket om? 
12. Hvad har det af konsekvenser at bryde kontrakten? 
13. Hvilken holdning har Jeres lærer til kontrakterne? 

 

Andres rolle ift. kontrakterne 

14. Tror I det har en betydning om ens venner skriver kontrakt? 
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15. Ved man godt hvem fra klassen der har skrevet kontrakter og hvem der ikke har? 
16. Hvad er den generelle holdning til rygning i Jeres klasse? Hvad synes I selv? 
17. Har I snakket med Jeres forældre om rygning i forbindelse med Projekt X:IT? Hvad har I snakket om? 
18. Har I set denne pjece? Og ved I om Jeres forældre har læst i den? 
19. Hvor vigtige tror I Jeres forældre har været i forhold til om Jeres kontrakter er blevet underskrevet og overholdt? 
20. Overholder Jeres forældre deres del af kontrakten? 
21. Synes I det er en god ide at forældrene er med i kontrakten? Fordele/ulemper? 

 

Konkurrencens betydning 

22. Hvad tænker I om den konkurrence, man deltager i, når man har skrevet under? (Hvilken præmie kunne I vinde?) 
23. Hvilken betydning tror I den har for om man overholder kontrakten? 
24. Ville I have underskrevet hvis der ikke var en konkurrence? 
25. Er det okay at afsløre en klassekammerat, som bryder kontrakten ved at ryge?  

 

 

Del 2: Undervisningen 

26. Kan I huske om I er blevet undervist i de her bøger? (Bøgerne lægges på bordet).  
27. Hvad synes I om undervisningen? (Gode og dårlige ting? Hvad husker I bedst?) 

 

Del 3: Rygeregler 

28. Hvor må eleverne ryge i skoletiden på Jeres skole? Og lærerne? Er det kun her der bliver røget? 
29. Hvad sker der, hvis man ikke overholder rygereglerne? 
30. Hvad synes I om reglerne? Er de retfærdige? (Kompatibilitet) 
31. Har rygereglerne ændret sig siden I er kommet med i X:IT? Hvis ja, hvordan er I blevet informeret om de nye regler? 
32. Hvor ofte ser I når rygerne ryger, er det let at se? Har det ændret sig efter I er kommet med i X:IT? Hvorfor? 
33. Ved I godt hvilke elever, der er rygere her på skolen? Hvad med lærerne? 

 

Afsluttende 

34. Har i selv haft en oplevelse med rygning, fx blevet tilbudt cigaretter? Hvad gjorde du? 
35. Tror I, at Projekt X:IT har en betydning for, om I eller nogle af Jeres venner prøver at ryge? 
36. Har din holdning til rygning ændret sig i løbet af Projekt X:IT? Hvordan? Og hvorfor tror du? 
37. Hvad har været det bedste ved projekt X:IT? Dårligste? 
38. Har I nogen forslag til hvad der kan gøre det bedre? 
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Bilag 6c: Brainstormkort til elevinterview 

 

 

       Hvad tænker du på når du tænker på Projekt X:IT? Skriv 
her:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hvad tænker du på når du tænker på Projekt X:IT? Skriv 
her:   
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Bilag 7: Situational analysis 
 

Udover den gennemgåede cross-sectional analyse har dele af den indsamlede empiri gennemgået en 

situational analysis med udgangspunkt i det som Adele E. Clarke kalder Positional maps. Positional maps 

fremlægger de mest centrale positioneringer, der kan identificeres i materialet gennem en diskursanalyse 

(Clarke 2005). Denne analyseproces er dog ikke nået at blive færdigarbejdet, hvorfor den ikke indgår i selve 

rapporten, men i stedet lægges som bilag. Det udarbejdede positionskort herunder er et arbejdsdokument, 

som viser resultatet af en analyse med fokus på undervisningens forløb. Der er kun anvendt empiri fra 

lærerinterviews. 

 

Det er interessant, at de identificerede grupperinger i høj grad stemmer overens med nogle af resultaterne 

fra den gennemgåede cross-sectional analyse, selvom det er to forskellige evaluatorer, der har udført 

analyserne. Positionskortet fremhæver således både temauger og faget Klassens tid som gode 

undervisningssituationer til at anvende Gå op i Røg. Problemstillinger der identificeres i begge analyser er, 
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at materialet er omfattende, at lærerne ikke prioriterer projektet, at det er svært for koordinatoren at vide, 

hvor meget der undervises og at rygning ikke opleves som et stort problem på skolerne. Kortet viser 

desuden, at der foregår en tilpasning af Projekt X:IT-undervisningen til skolernes egen kontekst. Dette fund 

var også helt centralt i temaanalysen, hvor en vigtig pointe var, at projektets materiale ikke kan forventes at 

være implementeret helt efter undervisningsplanen. 

  


