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Indledning (Fælles) 

Da skoleloven blev til i Danmark i 1814 var intentionen, at eleverne skulle bevæge sig ”Een 

Time Dagligen”. Med implementeringen af den nye skolereform blev det i 2014 en realitet 

med 200 års forsinkelse. Det er lovmæssigt bestemt, at eleverne gennemsnitligt skal have 45 

minutters daglig bevægelse i løbet af skoledagen (Jensen, Wiegaard & Nielsen 2014:3). Et 

krav, skolen og de enkelte lærere skal forsøge at imødekomme efter bedste evne. Det over-

ordnede mål med reformen er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Det er derfor vig-

tigt, at alle elever får muligheden for en varieret og motiverende skoledag, som blandt andet 

indebærer, en mere fysisk aktiv skoledag – hvor bevægelse og motion skal være en drivkraft 

og inddrages mere målrettet i den didaktiske planlægning af skoledagen (Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling:2014). På konsensuskonferencen i 2011 blev det fastslået, at der 

er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Konklusio-

nerne bygger på resultater af både nationale og internationale forskningsresultater, som blev 

fremvist og diskuteret (Jørgensen 2014:30). På konsensuskonferencen kunne man endvidere 

konstatere, at der gennem de senere år er indhentet megen ny viden, men at der er behov for 

yderligere dokumentation på en række områder. Især mangler man dokumenteret forskning 

vedrørende hvilke typer aktivitet, pædagogik og omgivelser, der virker bedst, og hvordan det 

skal organiseres (Kunststyrelsen 2011:13).  

Ovenstående forskning belyser sammenhængen mellem bevægelse og læring – og har resulte-

ret i, at et stigende antal skoler er blevet bevidste om sammenhængen mellem bevægelse og 

læring. Denne overbevisning, er en stor del af baggrunden for, at flere skoler har sat gang i 

udviklingen på netop dette område (Danmarks Evalueringsinstitut 2014:9). Dog er fælles-

nævneren for de fleste skoler, at de ikke arbejder med tydelige og afgrænsede mål for deres 

bevægelsesaktiviteter. Det handler i højere grad om at nå dertil, hvor bevægelsen bliver en 

naturlig del af undervisningen (Danmarks Evalueringsinstitut 2014:9). Denne tilgang betyder 

at der blandt lærerne i stigende grad bliver prioriteret aktiviteter derefter. Der bliver i øje-

blikket produceret en masse inspirationsmateriale med konkrete ideer til aktiviteter, der i høj 

grad bruges som små aktive pauser – også kaldt powerbreaks eller brain-breaks. Disse aktivi-

teter er korte, og giver ikke de store didaktiske eller strukturelle udfordringer, hvilket gør 

dem eftertragtet blandt lærerne – når det blot handler om at få implementeret de 45 minut-
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ters bevægelse dagligt. På baggrund af dette, bør man overveje, om der i langt højere skal lig-

ges fokus på at udvikle en øget didaktisk bevidsthed omkring brugen af bevægelsesaktiviteter 

blandt lærerne. Dertil bør man overveje om der er behov for, at der arbejdes målrettet med at 

forbinde bevægelse med en begrundet praksis på skolerne (Ottesen:2014). Spørgsmål som; 

hvad, hvem, hvor, hvordan og hvornår trænger sig på, når der diskuteres, hvordan bevægelse 

kan integreres i skolens praksis og dagligdag. En begrundet praksis er kendetegnet ved, at 

man er bevidst om, hvilke læringsmål, der er i centrum, når man igangsætter en given bevæ-

gelsesaktivitet. Dertil indeholder den en klar definition af bevægelsesaktivitetens læringsmål 

– hvorfor anvender vi lige netop denne aktivitet, og hvad ønsker vi at opnå med aktiviteten? 

(Ottesen:2014). For at kunne fremme den didaktiske bevidsthed omkring brugen af bevægel-

sesaktiviteter i den fagfaglige undervisning, er der brug for detaljerede, begrundede og mål-

rettede  inspirations materialer. Dette leder os frem til vores problemformulering.  

Problemformulering (Fælles) 

Hvorledes kan bevægelse understøtte elevernes læring og motivation i arbejdet med billed-

bøger i indskolingen? 

 

Formålet med projektet er at undersøge implementeringen af kravet om de 45 minutters be-

vægelse dagligt. Heriblandt også at undersøge, om bevægelsesaktiviteterne er meningsfulde 

for de deltagende. Såfremt det ikke er tilfældet, vil vi arbejde frem mod udarbejdelse af et 

formidlingsprodukt omhandlende en didaktisk bevidsthed omkring bevægelsesaktiviteter ved 

brug af danskfagligt indhold. Projektets omdrejningspunkt vil være indholdsdimensionen, og 

der vil være fokus på den didaktiske kategori.   
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Læsevejledning (Fælles) 

 

Model 1: Udarbejdet af Helle Sommerlund & Helena Løjborg  
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Begrebsafklaring  

Bevægelse i Folkeskolen (Helena) 

Når der i folkeskolen arbejdes med at implementere bevægelse i elevernes dagligdag, dækker 

ordet ’bevægelse’ over flere forskellige former for fysisk aktivitet. For at skabe et overblik 

over former for fysisk aktivitet, der indgår i dette projekt, har vi valgt at opdele begrebet i føl-

gende kategorier:  

1. Aktive pauser (brainbreaks – powerbreaks) 

2. Bevægelse integreret i undervisningen (BIU) 

 

Korte aktive pauser, også kalde brainbreaks eller powerbreaks er ikke direkte knyttet til et 

fagligt indhold, men kan anvendes til at bryde undervisningen, når eleverne har siddet stille 

længe og med henblik på at imødegå manglende koncentration. De har dertil til formål at give 

eleverne et pusterum fra det stillesiddende arbejde. Disse korte aktive pauser inddrager ikke 

faglige aspekter (Ottesen:2014). 

 

BIU – bevægelse i undervisningen i form af BIU-aktiviteter anvendes som et didaktisk værktøj 

for læreren i den boglige undervisning. Bevægelse integreret i undervisningen består af for-

skellige former for bevægelsesaktiviteter, der kan inddrages i undervisningen i alle fag og som 

omhandler et fagligt indhold (Ottesen:2014). 

 

I folkeskolelovens §15 stk. 1 står der; Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får 

motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen (Ministeriet for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling:2014).  

I Folkeskolen skal bevægelse inddrages og have et klart formål. Det skal medtænkes i alle dele 

af undervisningen – både i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen, så bevægelsen 

således bliver et meningsgivende element i skoledagen. Bevægelsen skal være med til at; styr-

ke elevernes læringsparathed og motivation, øge elevernes læringsudbytte af undervisningen 

samt styrke elevernes mulighed for at lære på flere måder (Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling:2014).  I en længere og mere varieret skoledag kan bevægelse gennemføres på 

forskellige måder og former – bland andet som en integreret del i den faglige undervisning, 

som korte bevægelsesaktiviteter, som element indenfor sundhed og trivsel og som bevægelse 
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i den åbne skole i samarbejde med foreningslivet. Fælles for alle former er, at de har til formål 

at øge elevernes læring, motivation og trivsel (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-

ling:2014).  

Motivation (Helle) 

Motivation er nødvendig som drivkraft for, at vi kan komme fremad og blive udviklet. For at 

blive motiveret er det vigtigt opsætte klare mål, for at opnå en bestemt bevægelsesretning 

(Boström 2003:102). Motivation er en samlet betegnelse for alle de fænomener, der har med 

drivkræfterne bag vores adfærd at gøre, og kan iagttages som tegn på:  

 Opmærksomhed og koncentration 

 Vedholdenhed og målrettethed 

 Interesse og entusiasme (Brodersen, Hansen & Ziehe 2015:121).  

Når disse punkter er i spil, vil der i større eller mindre grad vises tegn på motivation ved ele-

verne. Motivationen udspringer af de forskellige situationer, eleverne agerer i (Brodersen, 

Hansen & Ziehe 2015:121).  

Knud Illeris – Læringstrekant (Helena) 

Knud Illeris læringstrekant beskriver læringens tre dimensioner; det indholdsmæssige, den 

drivkraftmæssige og den samspilsmæssige.  

 

 

(Illeris 2011:42) 
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Indholdsdimensionen omhandler viden, forståelse og færdigheder, Drivkraftdimensionen om-

handler motivation, følelser vilje og samspilsdimensionen omhandler handling, kommunikation 

og samarbejde (Illeris 2011:40-41). Ifølge Illeris skal læring involvere alle tre dimensioner, og 

dimensionerne altid må tages i betragtning, hvis en forståelse eller analyse af en læringssitua-

tion eller et læringsforløb skal være fyldestgørende (Illeris 2011:38). Vi vil anvende Illeris’ 

læringstrekant som analysemodel senere i projektet.  

State of art  

Indeværende afsnit har til hensigt at belyse central forskning og undersøgelser vedrørende 

bevægelse og læring. Formålet er hermed, at tegne et tydeligt billede af hvilken forsknings- og 

undersøgelsesinteresse der er på området. Vi vil udvælge de mest relevante undersøgelser og 

forskning, som omhandler  bevægelse og læring relateret til folkeskolen.  

Vi vil til dette benytte os af Veen-modellen. Modellen giver mulighed for, at danne et oversku-

eligt overblik over de undersøgelser, forskning og andet materiale, vi har fundet relevante for 

netop dette felt.  

Skolereformen (Helle) 

Folkeskolereformens mål er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Det betyder, at de 

skal have mulighed for at møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at 

lære, og hvor der tages hensyn til hvert individ – de bliver passende udfordret, og der bliver 

fulgt op på læringsmålene (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling:2014).  

 

Reformen understøtter intentionen gennem nye lovpligtige indsatser: 

 Understøttende undervisning 

 Den åbne skole 

 Bevægelse i skolen 

Fysisk bevægelse og læring (Helena) 
 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Helle Sommerlund le120127 Bachelorprojekt Afleveringsdato: 30.05.2016 
Helena Løjborg le120013 

7 af 41 

 

Model 2: Udarbejdet af Helle Sommerlund & Helena Løjborg  

 
I denne model har vi samlet empiri, der alle er nået frem til, at læring gennem bevægelse vil 

øge både elevernes trivsel og faglighed. Forskning, teorier og undersøgelser peger tydeligt i 

retningen af, at det er yderst hensigtsmæssigt at involvere kroppen mere i undervisningen og 

generelt i skolen. På Konsensuskonferencen konkluderede man i 2011, ud fra national og in-

ternational forskning, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læ-

ring uanset alder (kunststyrelsen 2011:4). Et af forskningsresultaterne viste blandt andet, at 

fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til præstationer i boglige 

fag, opmærksomhed og koncentration samt sproglige færdigheder (Jørgensen 2014:30). 

Kroppen skal stimuleres i meningsfulde, relevante og sammenhængende opgaver, der inde-

holder fysisk-praktiske udfoldelsesmuligheder i opgaveløsningen. Dette medvirker som ud-

gangspunkt til glade, motiverede og fysisk sunde børn (Jacobsen 2014:37).  

Dog er det værd at understrege, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, om den fysiske ak-

tivitet skal være af en bestemt type, og man ved heller ikke, om det er alle typer læring, der 

påvirkes på samme måde af fysisk aktivitet (Nielsen 2015:15). Derudover viser resultater, at 

der på ingen måde var effekt af fysisk aktivitet på læring og hukommelse, medmindre den 

fysiske aktivitet lå i tidsmæssig relation til selve læringen (Nielsen 2015:15). Fysisk aktivitet 

der finder sted på tilfældige tidspunkter af døgnet, har således ikke nogen tydelig effekt i for-

hold til læring – det er aktiviteterne både lige før, under og lige efter læringsperioden der er 

med til øge hukommelsen.  
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Bevægelse og læring i praksis (Helle) 

  

Model 3: Udarbejdet af Helle Sommerlund & Helena Løjborg  

 

I denne model har vi samlet empiri, der giver os viden om de første år i skolen efter reformens 

tiltræden samt hvordan og i hvor høj en grad implementeringen har fundet sted i dagligdagen. 

En ny stor undersøgelse  fra Dansk Skoleidræt og Trygfonden viser, at den daglige bevægelse 

efterhånden har fundet sin plads i skoledagen. Undersøgelsen peger dog på, at landets skoler 

og lærere fortsat har brug for masser af inspiration og tid til at få implementeret bevægelsen i 

alle fag (Sørensen 2016:4). Med længere skoledage og flere undervisningstimer, har lærerne 

svært ved at nå at forberede den ekstra bevægelse. Dertil nævner Claus Løgstrup Ottesen et 

ujævnt vidensniveau blandt lærerne. Hvis man som lærer har arbejdet med det i andre sam-

menhænge, f.eks. idræt, opleves det, at læreren har bedre inspiration og erfaringer – end de 

lærere, der ikke arbejder med det, i andre kontekster (Ottesen 2014). Og det er specielt sidst 

nævnte lærere der efterspørger inspiration, vejledning, gode løsninger på materialer og kur-

ser, for at leve op til kravet om de 45 minutters bevægelse. Endvidere opstiller han det skræk-

scenarie, at man som lærer bruger bevægelse uden at overveje, hvilke læringsmål, man opfyl-

der dem med. På konsensuskonferencen i april 2016 kiggede man netop på integreringen af 

bevægelse i læringsaktiviteter i boglige fag – hvilket har et lovende potentiale. Meget tyder på, 

at det er af afgørende betydning, at bevægelseselementet er direkte relateret til læringsmåle-

ne i undervisningen (Bangsbo & Krustrup:2016). Og på baggrund af dette, vil det som Claus 

Løgstrup Ottesen påpeger, være en nødvendighed, at sætte ind på lærernes didaktiske be-
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vidsthed om, at der er forskellige måder at inddrage bevægelse på, og hvilke læringsmål det 

giver mening at inddrage bevægelsesaktiviteter i (Ottesen:2014).  

En anden, og vigtig, aktør i implementeringen af bevægelse, er skolelederen. Undersøgelser 

viser, at jo mere struktur skoleledelsen indføre inden for bevægelse, jo større succes har den 

enkelte skole med at få bevægelsen udført (Sørensen 2016:25). Resultater viser, at blandt de, 

som oplever fastlagte strukturerede tiltag fra skoleledelsen for at sikre 45 minutters daglig 

bevægelse, bliver kvaliteten af den daglige bevægelse overvejende høj (Sørensen 2016:25). 

Der er brug for, at skolelederen går forrest, hvis bevægelsen skal løfte læring, som det er til-

tænkt med skolereformen. 

Delkonklusion (Fælles) 

Forskning og undersøgelser belyser betydningen af bevægelse i forhold til læringen, men ud 

fra de sidste 2 års praktiske erfaringer, viser undersøgelser tydelige tegn på, at flere lærere 

bruger bevægelsesaktiviteter uden at overveje, hvilke læringsmål, man opfylder dem med – 

enten pga. tid, ressourcer eller mangel på inspiration. Noget tyder altså på, at der ikke umid-

delbart er nogen eksplicit kobling mellem bevægelse og indhold. Ifølge Knud Illeris skal det 

give mening at lære noget (Illeris 2011:43). Indholdsdimensionen skal give mening for ele-

verne (Illeris 2011:43). Vi som lærere er derfor nødsaget til at bestræbe os på, at give elever-

ne viden, forståelse og færdigheder samt skabe mening i de indholdsmæssige elementer, så 

læringen fungerer hensigtsmæssigt i forhold til de omgivelser eleverne befinder sig i (Illeris 

2011:43). Bevægelsesaktiviteterne skal understøtte undervisningen i meningsfulde, relevante 

og sammenhængende opgaver.  

 

Vores design af vores undersøgelse i metodeafsnittet vil tage afsæt i ovenstående forskning. 

Metodeafsnittet vil blive formuleret således, at vi får mulighed for at undersøge implemente-

ringen af bevægelse, hvilken betydning bevægelse har for læring og motivation hos eleverne 

samt belyse om samspillet mellem det faglige indhold og bevægelsesaktiviteterne er en didak-

tisk bevidsthed blandt lærerne – og på den måde få bekræftet eller afkræftet om den umid-

delbart manglende eksplicitte kobling er en realitet i praksis.  
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Undersøgelsesmetoden 

Som metode til at kunne analysere projektets problemformulering, har vi valgt at lave inter-

views på Vesterhavsskolen. Vores indsamlede data herfra, består af 3 kvalitative interviews 

med skolens leder, 2 lærere og 3 elever fra 3. klasse. Formålet med interview af skolelederen 

og lærerne er, at finde frem til informanternes egne erfaringer og refleksioner om hvordan de 

får de lovpligtige 45 minutters bevægelse gjort til et understøttende redskab i forhold til det 

fagfaglige udbytte, organisering, og i hvor høj grad den didaktiske bevidsthed omkring brugen 

af disse aktiviteter er i spil  – hvilket er genstandsfelt for vores undersøgelse. Dertil vil vi med 

interview af eleverne belyse elevernes egne refleksioner omkring brugen af bevægelsesfor-

mer samt bevægelsens motivationsfaktor.  

Metodevalg (Helena)  

Projektet ligger op til en kvalitativmetode, idet vi gennem denne metode bedst kan belyse ele-

vernes, skolens og lærernes teoretiske og erfaringsbaserede viden omkring emnet. Derfor 

mener vi, at et kvalitativt semistruktureret interview er den mest velegnede forskningsmeto-

de til vores formål med projektet.  

Fænomenologisk tilgang (Helena) 

Vores projekt er baseret på fænomenologien, der kan fortolkes som ”læren om informanter-

nes viden”. Fænomenologien repræsentere en forståelsesform, hvor informanternes menin-

ger og holdninger kommer til udtryk, og der gives en teorifri beskrivelse af deres livsverdens 

gennem semistrukturerede interviews (Jørnø 2014:26).  

Opfattelsen af emnet fremstår ikke ens for informanterne – og vi er interesseret i, at forstå 

sociale fænomener ud fra informanternes egne perspektiver. Hver informant får mulighed for, 

at redegøre for netop deres oplevelse i den kontekst de enkelte befinder sig i (Kvale & Brink-

mann 2009: 44). 

Semistrukturerede interview (Helle) 

Til data indsamling,  har vi benyttet os af kvalitative semistrukturerede interviews. Vi ønsker 

at belyse skolelederens, lærernes og elevernes viden om bevægelse i undervisningen, samt 

hvad de oplever og tænker, beskrevet med deres egne ord. Det semistrukturerede interview 
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blev valgt, da vi antog, informanternes viden og erfaringer bedst beskrives gennem en så na-

turlig samtale, som muligt (Kvale & Brinkmann 2009:45).  

Interview med børn (Helle) 

Gennem Interview, vil eleverne i 3. klasse få mulighed for, at give udtryk for deres egne ople-

velser af emnet. Vi er opmærksomme på, at gøre brug af alderssvarende spørgsmål. Dertil har 

vi fokus på, at møde eleverne i deres vante omgivelser, for på den måde at skabe tryghed og 

bygge bro mellem interviewer og eleverne (Kvale & Brinkmann 2009:106).  

Interviewguide (Helena) 

Formålet er at skabe en rød tråd gennem interviewet, med henblik på at opnå den tilsigtede 

viden samt sikre belysning af det valgte undersøgelsesfelt (Kvale & Brinkmann 2009:45). 

Spørgsmålene i interviewguiden er udarbejdet med henblik på at skulle åbne op for den viden 

og refleksion, som forekom i den kontekst, de enkelte informanter befandt sig i. I forhold til 

udformningen af spørgsmålene i interviewguiden, er vi opmærksomme på modtageren. 

Spørgsmålene vil blive udformet modtagerettet således, at spørgsmålene passer til henholds-

vis skolelederen, lærere og elever (Kvale & Brinkmann 2009:164).  

 

Interviewguiden var opbygget i følgende emner (bilag 1).  

Skolelederen:  

 Tiltag: Formålet er at få belyst hvilke tiltag Fanø skole og skolelederen gør brug af i 

forbindelse med kravet om de 45 minutters daglige bevægelse.  

 Bevægelsestyper: Formålet er at få belyst hvilke typer af bevægelse skolens aktører 

benytter i og udenfor undervisningen.  

Lærere:  

 Tiltag i undervisningen: Formålet er at få belyst hvilke tiltag den enkelte lærer gør 

brug af i forbindelse med kravet om de 45 minutters daglige bevægelse.  

 Samarbejde: Formålet er at få belyst hvordan skolen og lærerne samarbejder omkring 

bevægelse.  

 Faglighed: Formålet er at få belyst om undervisningens læringsmål er medtænkt i be-

vægelsesaktiviteterne.   
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 Inddragelse: Formålet er at få belyst informantens mening og holdning til bevægelse i 

undervisningen.  

Elever:  

 Bevægelsestyper: Formålet er at få belyst hvilke typer af bevægelser eleverne oplever 

i og udenfor undervisningen  

 Motivation: Formålet er at få belyst om elevernes motivation for læring stiger i takt 

med implementeringen af bevægelse i undervisningen.  

Behandling af data (Helle) 

Til registrering af vores interviews vil vi benytte diktafon. Det giver os frihed til at kunne kon-

centrere os om interviewpersonerne og interviewenes dynamik (Kvale & Brinkmann 

2009:201). Derudover giver det os mulighed for at få deres tonefald, pauser og lignende ned i 

en permanent form, så vi har mulighed for at lytte til det på et senere tidspunkt. For at struk-

turere interviewsamtalerne i en form, der egner sig til analyse, vil vi transskribere dem (Disse 

kan rekvireres). På den måde får vi skabt et overblik, og kan ud fra det, udvælge citater og 

selve essensen af interviewene (Kvale & Brinkmann 2009:202). 

Etiske overvejelser (Fælles) 

I vores projekt overvejer vi etiske retningslinjer. Disse retningslinjer vil danne grundlag for 

diskussion omkring materiale- og dataopbevaring, anonymitet og behandling og lyd- og 

tekstmateriale. Vi udleverer ikke interviewpersonernes navne, men bruger i stedet talkoder. 

Vores etiske overvejelser handler overordnet om informanterne og interviewsituationen. Da 

vores interviews omhandler personlige holdninger og meninger, er det vigtigt, at vi som for-

skere udviser respekt, loyalitet og ansvarlighed (Kvale & Brinkmann 2009:86-88). Ud fra vo-

res etiske retningslinjer, vil vi udarbejde en samtykkeerklæring (bilag 2) til informanterne for 

derved at vise en professionel tilgang. I samtykkeerklæringen vil vi ligge stor vægt på, at alt 

behandling af data er fortroligt og anonymt, samt at de på et hvert tidspunkt, kan trække de-

res udsagn tilbage. Dertil bliver de gjort opmærksomme på, at data vil blive slettet efter endt 

eksamen (Kvale & Brinkmann 2009:89). 
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Analyse (Fælles) 

Med inddragelse af svarene på vores kvalitative interviews samt forskning og undersøgelser 

omhandlende emnet, vil vi i analyseafsnittet tage afsæt i Knud Illeris læringstrekant. Omdrej-

ningspunktet er indholdsdimensionen, og der er lagt stor fokus på Knud Illeris’ overbevisning 

om mening i læring. For at give et overblik, har vi samlet primær empirisk materiale og se-

kundær empirisk materiale, der er brugt i analysen i en oversigt (bilag 3) 

Indholdsdimension – bevægelse  

På Vesterhavsskolen bestræber man sig på at efterkomme kravet i den nye skolereform om 

45 minutters bevægelse. Forskning viser, at det er yderst hensigtsmæssigt at involvere krop-

pen mere i undervisningen og generelt på skolen – det har skolelederen på Vesterhavsskolen 

taget til sig, og man har på baggrund af dette forsøgt at lave tiltag der kan fremme udviklingen 

indenfor dette område. I interviewet med skolelederen udtaler han at; ”Vi har valgt at lave et 

tiltag, der hedder morgenløb. Vi valgte at cutte lidt af nogle timer, som gjorde at der var plads 

til, at eleverne kunne løbe. Nogen gange har det været tre gange i ugen og andre gange har det 

været to gange i ugen” (Skolelederinterview 2016). Han fortsætter; ”Vi har dertil suppleret 

med et system på skolen. Pælene er placeret sådan, at man kan lave et stjerneløb med forskellige 

undervisningsaktiviteter i f.eks. matematik. Læreren skal selv udforme opgaverne, og så kan man 

bruge det. Udover det, har alle lærere også været på kursus, og så er der jo lavet hjemmesider, 

hvor der ligger tilgængelige materialer” (Skolelederinterview 2016).  

Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling mener, at motion og bevægelse i 45 minutter dagligt 

skal bidrage til at eleverne får styrket deres motivation for læring i samtlige fag. Der er i for-

bindelse med den nye reform ikke stillet nogen krav til denne form for bevægelse, så det er op 

til den enkelte leder og lærer at definere, hvilken form for bevægelse der skal anvendes og 

hvordan. Bevægelsen kan være en del af den fagopdelte undervisning, hvor man arbejder ak-

tivt med fagenes indhold eller det kan være kortere pauser, hvor eleverne løber, sjipper, spil-

ler bold eller lignende. På Fanø Skolen er der delte meninger om, hvordan bevægelse bør im-

plementeres og der fremgår et tydeligt ujævn vidensniveau blandt lærerne. I Interviewet med 

lærer 1 udtaler vedkommende at; ”Jeg har en fordel da jeg har idræt. På den måde bruger jeg 

ikke forfærdelig meget tid på planlægning i forhold til de lærere, der kun har dansk tysk eller 

andet. For mig er det en helt naturlig ting at bruge begge dele, så jeg synes bare det er fedt – 

mens nogen af mine kollegaer virkelig er på udebane og bruger virkelig lang tid på det” (Lærer-
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interview 2016). Dette ujævne vidensniveau er med til at skabe utryghed blandt lærerne samt 

skabe delte meninger om hele ideen om brugen af bevægelse. Flere af lærerne på Vesterhavs-

skolen oplever ideen om bevægelse som værende kunstigt. Lærer 2 udtaler at; ”Der vil altid 

være 5-10 procent der ikke giver meget for bevægelse, mest af alt fordi de ikke har ressourcerne 

– de mener det er ”cirkus-undervisning og gøgl” (Lærerinterview 2016). Denne procentdel af 

lærerne mangler inspiration. De mangler gode løsninger og materialer, for at kunne leve op til 

kravet om de 45 minutters bevægelse. Endvidere oplever man på Vesterhavsskolen, at flere af 

lærerne bruger bevægelse uden at overveje, hvilke læringsmål, man opfylder dem med. Der er 

ikke nogen form for didaktisk belæg for brugen af bevægelsesaktiviteter i den faglige under-

visning. Lærer 2 udtaler at; ”Med det faglige bliver det mere kunstigt synes jeg!” (Lærerinter-

view 2016). Han fortsætter; ”Jeg kører det på den måde, at jeg adskiller det. Sådan rent hovedet 

på blokken – så bruger jeg bevægelse mere sådan for at gøre dem klar til at modtage undervis-

ning. Bum stop – time out, og derefter er vi klar til undervisning igen. For mange er det et over-

greb at sidde otte timer på skolebænken – især for mange drenge” (Lærerinterview). Dertil ud-

taler han; ”For mig er det et brain-break hvor man renser ud – og får den her pause med henblik 

på en god undervisning” (Lærerinterview 2016). De små aktive pauser – brain-breaks er efter-

tragtet specielt blandt de lærere, der ikke har viden eller ressourcer –  og når det blot handler 

om at få implementeret de 45 minutters bevægelse dagligt. Det handler kort sagt om, at lære-

ren vurderer, at eleverne har brug for en pausen, så de bedre kan koncentrere sig efterfølgen-

de. Det sætter ikke krav til didaktiske eller strukturelle overvejelser.  

Indholdsdimension – lærerrollen 

For Knud Illeris er mening i læring i fokus. Bevægelsesaktiviteterne skal støtte eleverne til at 

give dem en dybere forståelse for den fagfaglige viden. På Vesterhavsskolen formår flere af 

lærerne ikke at opnå koblingen af fagligt indhold og bevægelse. Ifølge Knud Illeris skal lære-

rens faglighed, når det drejer sig om indholdsdimensionen, centreres om grundlæggende for-

hold, sammenhæng med andre områder, formidling og herunder centreres om evnen til at 

støtte elevernes forståelse og muligheder for at skabe mening i det, der læres (Unge pædago-

ger 2001:11). Det handler for læreren i særdeleshed om at skabe sammenhæng og strukture-

ring (Unge pædagoger 2001:11). I ovenstående udtalelser fra interviewpersonerne, er det 

tydeligt, at indholdsdimensionen og dens omdrejningspunkter ikke er i centrum. Vesterhavs-

skolens ledelse har gjort nogle tiltag, som skulle fremme udviklingen på området – dog hand-
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ler det i bund og grund i højere grad om, at gøre bevægelse til en naturlig del af undervisnin-

gen, end det at skabe forståelse, mening og sammenhæng mellem bevægelse og det, der læres. 

Lærer 2 udtaler blandt andet at; Jeg har som regel ikke de store overvejelser omkring brugen af 

bevægelsen. En løbetur op til biblioteket og tilbage igen – hvor eleverne får en høj puls, virker for 

mig bedre, end det andet kunstige gøgl, hvor det skal kobles direkte på det faglige indhold” (Læ-

rerinterview:2016). Med denne udtalelse og den generelle anvendelse af bevægelsesaktivite-

ter på Vesterhavsskolen, dannes der et helt klart billede af, at der ikke skabes mening. Elever-

ne vil, ifølge Knud Illeris, ikke opnå nogen viden eller forståelse, da de ikke kan se koblingen 

mellem det der læres og den bevægelsesaktivitet, der gøres brug af. I et interview med tre 

elever fra Vesterhavsskolen, spurgte vi, i hvilken sammenhæng, der bliver brugt bevægelse på 

skolen – hvor elev 3 svarer; ”At man bare skal løbe” (Elevinterview:2016). Hvortil elev 2 bry-

der ind og svarer; ”Eller bare sjippe” (Elev interview:2016). Elev 1 tilføjer; ”Vi er også nogen 

gange ude i skoven, og det er sådan noget med, at vi bygger huler. Og nogen gange skal man løf-

te noget tungt” (Elevinterview:2016). Interviewet med eleverne, giver os et klart billede af, at 

der meget sjældent ligger nogen didaktiske begrundelser til grund for bevægelsesaktiviteter-

ne. Eleverne har svært ved at forstå og forklare sammenhængen med det de laver, og de har 

svært ved at svarer på om de lærer noget ved at løbe, sjippe og bygge huler i skoven. Det giver 

altså ikke umiddelbart mening for eleverne.  

Betydning for drivkraftdimensionen og samspilsdimensionen  

Skolens og ikke mindst lærernes manglende didaktiske overvejelser omkring brugen af bevæ-

gelsesaktiviteter spiller en stor rolle i forhold til indholdsdimensionen – og dens påvirkning 

på de to andre dimensioner i læringstrekanten. Indholdsdimensionen og drivkraftdimensio-

nen aktiveres på samme tid og påvirkes af samspilsprocessen mellem individet og dets omgi-

velser (Illeris 2011:41). Det indhold eleverne skal lære påvirkes af elevernes mentale lyst 

samt energi når læreprocessen skal finde sted. Omvendt set påvirkes elevernes mentale ener-

gi også af læringsindholdet (Illeris 2011:41). På den måde har det altså stor indflydelse på 

eleverne, når lærerne på Vesterhavsskolen ikke formår at give eleverne en forståelse af me-

ningen i læring ved brug af bevægelsesaktiviteter. Når elev 1 i interviewet udtaler at; ”Jeg sy-

nes, at det er sjovt at bevæge mig. Så bliver det ligesom brugt som noget, der holder os i gang, så 

man ikke bare skal sidde stille og sådan noget. Og så er det også bare hyggeligt. Det er meget 

godt, at vi laver lidt forskelligt – løber, hopper, bygger hule og hygger os” (Elevinterview:2016). 
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giver det et meget godt billede af, at drivkraften – motivationen hos eleverne, ligger i selve 

bevægelsen og samspilsdimensionen, hvor eleverne gør noget sammen og er fælles om bevæ-

gelsen som en integration i det sociale samspil i klassen. Det motiverer eleverne at have et 

afbræk fra den almindelige undervisning – men det er ikke sat i kontekst med det faglige ind-

hold og meningen i det, der læres. Læringsprocessen går tabt, og der er kun fokus på bevægel-

sen.   

Delkonklusion  

Ud fra analysen af projektets interviews, kan vi konkludere, at Vesterhavsskolen formår at få 

de 45 minutters daglige bevægelse implementeret i skoledagen. Vesterhavsskolen har gjort 

brug af flere tiltag, for at  få gjort bevægelse til en naturlig del af hverdagen – dog har lærerne, 

til dels skolelederen og skolen som helhed udfordringer, når det handler om de didaktiske 

overvejelser og en begrundet praksis i forbindelse med bevægelsesaktiviteter i undervisnin-

gen. Skolen har forsøgt sig med kurser og adgang til forskellige materialeplatforme – med for-

håbningerne om at skulle give inspiration og støtte lærerne, dog uden held. Fællesnævner for 

flere af lærerne er stadigvæk, at de mangler inspiration, tid og ressourcer – og lærerne vurde-

rer i høj grad koblingen mellem det faglige indhold og bevægelsesaktiviteten som værende 

kunstig, og eleverne oplever ikke en mening i det faglige indhold og i anvendelsen af aktivite-

terne.  

 

Dette undrer os, da vi ved, at der i øjeblikket bliver produceret adskillige materialer, produk-

ter og lignende, kun med det formål, at skulle inspirere og vejlede læreren i anvendelsen af 

bevægelsesaktiviteter i undervisningen. Der har i længere tid været fokus på lærernes udsagn 

omkring den manglende tid, inspiration og ressourcer,  hvilket en stigende produktion af ma-

terialer har prøvet at kompensere for. Specielt har det været et fokus at lærernes forberedel-

sestid ikke skal påvirkes af, at bevægelsesaktiviteterne nu skal medtænkes i undervisningen.  

For at finde frem til hvad årsagen kan være til, at man på Vesterhavsskolen ikke har formået 

at inkorporere de didaktiske overvejelser omkring bevægelsesaktiviteterne i den faglige un-

dervisning vil vi forsøge at analysere og vurdere nogle af de tilgængelige materialer, der be-

skriver sig selv som en inspirerende kilde til de 45 minutters daglig bevægelse. Nedenstående 

analyser vil være centreret om  hvorvidt inspirationskilderne anvender didaktisk begrundede 

aktiviteter koblet til indholdet, aktivitetsformer samt brugen af læringsmål.  

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Helle Sommerlund le120127 Bachelorprojekt Afleveringsdato: 30.05.2016 
Helena Løjborg le120013 

17 af 41 

Analyse af tilgængelige materialer 

Aktivtime.dk 

Aktivtime er en hjemmeside, som reklamerer for hurtig og fleksibel forberedelse til motion og 

bevægelse i undervisningen samtidig med kravet om motion og bevægelse i folkeskolen bliver 

opfyldt (Aktivtime:2015).  

 

Hjemmesidens opbygning og indhold  

På aktivtime bliver man allerede på forsiden gjort opmærksom på, at hjemmesiden er veleg-

net til at supplerer arbejdet med Forenklede Fælles Mål i skole reformen og at man har mu-

lighed for at søge efter bevægelsesaktiviteter lige netop ud fra de læringsmål der skal arbejdes 

med. (Aktivtime:2015).  

Hjemmesiden er bygget op således at brugeren har mulighed for fleksibel forberedelse. Her 

kan læreren planlægge aktiviteten direkte på nettet, hvorefter eleverne kan se og udføre op-

gaverne på deres mobiler eller tablets. Læreren får efter endt aktivitet opgavebesvarelserne 

tilbage, og de kan derefter gennemgås på klassen. Denne form for undervisning giver mulig-

hed for at kunne differentiere i undervisningen, og møde eleverne der hvor de er, ved at gøre 

brug af deres fortrukne midler (Aktivtime:2015). Derudover har læreren adgang til en aktivi-

tetsbank som dækker alle fag. Aktivitetsbanken fungerer således at brugerne opretter aktivi-

teter og lægger dem i banken. Når der oprettes en aktivitet er der krav om, at tydeliggøre de 

eller det læringsmål, som aktiviteten dækker. Herefter kan andre brugere klikke sig ind på 

aktiviteten, læse beskrivelsen og  læringsmålene, og derefter vurdere om aktiviteten kan bru-

ges til netop det faglige indhold den pågældende lærere skal arbejde med i klassen. Alle aktivi-

teter foregår via. QR-koder, og det faglige indhold tilføjes hertil.  

 

Didaktiske begrundelser 

Aktivtime er udviklet til at fremme bevægelse i undervisningen med læring og mål i fokus. 

Hjemmesiden har medtænkt forskningens resultater af bevægelse i forbindelse med læring, 

og er derfor bevidste om, at aktiviteterne skal være rettet mod at styrke elevernes faglige 

kompetencer, deres trivsel og elevens alsidige udvikling – og dette sker på baggrund af un-

dervisningen, som skal have et klart fagligt fokus. Hjemmesidens indhold er velovervejet i 

forhold til læringsmålene, og brugerne er tvunget til at gøre sig didaktiske overvejelser og 
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begrunde deres praksis, hvilket danner et godt grundlag. Dog ligger der en problematik i valg 

af bevægelsesaktiviteter, da der kun er en måde at arbejde med indholdet på, hvilket er via. 

anvendelse af QR-koder. Aktivtime har ikke gjort sig overvejelser omkring andre typer af be-

vægelse integreret i undervisningen.  

Mobilapp’en Mapop 

Mapop er det nye produkt på markedet til den danske grundskole. App’en kombinerer på en 

og samme tid kravet til læring og bevægelse. Mapop kan bruges i alle fag, og den er udviklet i 

tæt samarbejde med både lærere og elever. Et moderne, digitalt læringsmiddel, der kombine-

rer læring, motivation og bevægelse – og samtidig en ressource, der gør det let for lærere at 

planlægge, gennemføre og evaluere didaktiske læringsforløb (Mapop:2015).  

 

App’ens opbygning og indhold 

Mapop er centeret omkring motion og bevægelse. Det er med til at styrke motivationen og 

læringen hos eleverne og dertil understøtter app’en kravene til de 45 minutters daglige be-

vægelse. Mapop kan bruges både ude og inde, hvilket sikrer at undervisningsformerne varie-

rer – og er attraktiv for både piger og drenge. App’en er også ideel for de elever, der har brug 

for at bevæge sig mere, og den tilgodeser elever med faglige udfordringer, da der kan differen-

tieres mellem faglige niveauer (Mapop:2015). Som bruger af Mapop opretter man ruter be-

stående af poster på et kort. Posterne består af opgaver, som eleverne skal løse. Læreren har 

frihed til hvordan opgaverne skal udformes og løses, og Mapop kan benyttes i alle fag og klas-

setrin. Eleverne kan besvare opgaverne ved hjælp af tekst, video, billede eller en anden kom-

bination. Afslutningsvis deler eleverne besvarelserne på deres konto, og besvarelserne kan nu 

bruges til at snakke med eleverne om, hvordan de forstod og løste opgaverne (Mapop:2015).  

 

Didaktiske begrundelser 

Med app’en har man som lærere mulighed for, at planlægge, gennemføre og evaluere sin un-

dervisning. Med Mapop bliver lærerne introduceret for en ny måde at undervise på. Dertil er 

der mulighed for at styrke sammenholdet mellem lærere ved at dele oplevelser og erfaringer 

med, hvordan der skabes gode ruter og opgaver. Mapop er en visuel flot og smart app med 

motiverende æstetik. Der bliver beskrevet, at app’en indeholder gennemtænkte og gode bru-

geroplevelser, hvilket vi stiller os kritiske overfor. Undervisningsforløbene fungere umiddel-
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bart i forhold til koblingen af det faglige indhold og bevægelse, dog er forløbene ikke didaktisk 

begrundet, og der er ingen tydelige læringsmål for det der skal læres. Dertil gælder det sam-

me som for ovenstående inspirationskilde, at der kun er en måde at arbejde med indholdet på, 

og at man ikke har gjort sig overvejelser omkring andre typer af bevægelse integreret i un-

dervisningen.  

Aktiv rundt i Danmark  

Aktiv rundt i Danmark ønsker med dette materiale at give ny inspiration til at få integreret 

bevægelse i undervisningen. Med masser af idéer til praksis sætter materialet fokus på bevæ-

gelse i et bredt perspektiv. Målet er, at det skal være ukompliceret og lige til at gå til når be-

vægelsesaktiviteterne skal inddrages i undervisningen, og der tages afsæt i, at der ikke kræves 

særlige materialer eller rammer for at gennemføre aktiviteterne. I aktiv rundt i Danmark hå-

ber man på, at bevægelsesaktiviteterne kan bidrage til at understøtte elevernes læreprocesser 

og hjælpe med at nå de faglige læringsmål, hvor bevægelse integreres i undervisningen på 

baggrund af en didaktisk og faglig begrundelse.  

 

Inspirationshæftets opbygning og indhold 

Inspirationshæftet er opbygget således, at aktiviteterne er delt ind i fem kategorier (bilag 4). 

Opbygningen af hæftet har til hensigt at præcisere og systematisere arbejdet med at integrere 

bevægelse i fagene, og modellen er medtænkt som et redskab til at fremme det didaktiske 

perspektiv på bevægelsesaktiviteterne (Aktiv rundt i Danmark 2015:5). Hvert kapitel indde-

les med en kort præsentation af den pågældende kategori, og kategorien visualiseres ved at 

hver side i kapitlet har samme farve som kategorien har i modellen. Herefter er der en beskri-

velse af de forskellige bevægelsesaktiviteter, som læreren har mulighed for at inddrage i un-

dervisningen. Hvert kapitel afsluttes med idéer til sjippeaktiviteter, der har en faglig vinkel, 

som kan inddrages i undervisningen. Alle aktiviteterne er inddelt i henholdsvis materialer, 

instruktion, eksempler og variationer, hvilket er med til at skabe en god stilladssering til lære-

ren.   

 

Didaktiske begrundelser  

Materialet formår med modellen at bevidstgøre lærerne inden for typer af bevægelse integre-

ret i undervisningen. Dertil kommer de med konkrete eksempler på, hvorledes bevægelsesak-
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tiviteter inden for de fem forskellige kategorier kan inddrages i arbejdet med det faglige kom-

petenceområde. Hvert kapitel og dets aktiviteter kan anvendes i flere fag, og det er hertil op til 

læreren at vælge netop det fag vedkommende underviser i, og dertil overveje og have fokus 

på elevernes læringsmål.  

Delkonklusion  
Ovenstående materialer er alle kommet på markedet efter den nye skolereforms tiltræden. De 

har fokus på de 45 minutters daglige bevægelse og bestræber sig på at komme med inspirati-

on til lærerne i forhold til koblingen af det faglige indhold og bevægelsesaktiviteter. Efter at 

have analyseret henholdsvis Aktivtime og Mapop, er det tydeligt, at begge materialer har be-

tydningsfulde mangler. Fælles for dem begge er, at de ikke har gjort sig overvejelser omkring 

flere typer af bevægelsesaktiviteter. Der mangler inspiration og variation, når der tales om 

bevægelsesaktiviteter. Dertil ser vi en problematik i, at aktiviteten de to inspirationskilder har 

valgt, kræver særlige materialer i form af tablets eller mobiltelefoner, hvilket kan være en ud-

fordring for flere skoler og lærere. I inspirationshæftet har Aktiv rundt i Danmark formået at 

lave et hæfte, der kommer med konkrete bud på forskellige typer af bevægelse. De har fokus 

på bevægelse som en aktiv del af læreprocessen, og hæftets aktiviteter er udførligt beskrevet. 

Det faglige indhold er dog undladt, og materialet påpeger kun hvilke fag aktiviteten kan ind-

drages i – det er dertil op til læreren i de pågældende fag at sætte indholdet ind i bevægelses-

typerne.  

 

På baggrund af ovenstående, vil vi give vores bud på hvordan man kan udarbejde et didaktisk 

begrundet materiale med inspiration fra ovenstående kilder – men hvor både indhold, for-

skellige typer af bevægelse og læringsmål er medtænkt i undervisningsmaterialet. I udarbej-

delsen af materialet vil vi prøve at belyse de indholdsmæssige kvaliteter billedbogen indehol-

der. Billedbogen er æstetisk, og er bygget op i et samspil af tekst og billeder, som giver lære-

ren mulighed for at arbejde med det verbale og det visuelle. Danskfagligt egner billedbogen 

sig godt til litteraturundervisningen i indskolingen, da illustrationerne kan være med til at 

styrke elevernes indlevelse i fiktion og samtidig kan de øge forståelsen af det, de læser. Gen-

nem tolkning, refleksion og samtale, kan eleverne blive klogere på dem selv og deres omver-

den (Gyldendal grundskole:2016). Undervisningsmaterialet vil afslutningsvis bestå af et ide-

katalog, som en vejledende og inspirerende kilde til læreren i arbejdet med Garmanns gade.  
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Billedbogsanalyse  

Til den fagfaglige analyse, vil vi gøre brug af Thomas Illum Hansens procesorienteret analy-

semode, som redskab til at vurdere bogens vigtigste indhold (Hansen 2010:30.33). Til analy-

sen har vi valgt Stian Holes billedbog, da bogen skiller sig ud fra andre billedbøger med dens 

illustrationer – de er anderledes og man bliver nysgerrige på hvad bogens indhold består af.  

 

Garmanns gade er illustreret og skrevet af den prisbelønnede 

nordmand Stian Hole og er oversat til dansk af forfatteren Naja 

Maria Aidt. Garmanns gade er skrevet i 2009 , og er den anden 

ud af tre bøger om Garmann. Garmanns gade udfordrer læseren 

og det gælder både børn og voksne. Det narrative forløb i Gar-

manns gade er, at sommeren er forbi og efteråret  er på vej. Det  

det ses tydeligt af illustrationerne i bogen med de gule og brune 

blade      (Hole:2012) 

 

Forsiden er formet som et frimærke med takker rundt i kanten og 

med et stempel af forfatterens navn. Titlen er skrevet på et gammel og 

rustent gadeskilt. Forrest står en lyshåret dreng, iklædt en hvid un-

dertrøje med en halskæde med to nøgler i. Drengen ser direkte ud på 

læseren med et skræmt og ængsteligt udtryk. Han ligner en typisk 

nordisk dreng 6-7 år gammel med helt lyst sommerhår og fregner hen 

over næse og kinder. Lyset skinner iøjefaldende på ham. Man kan an-

tyde, at der er en skygge af røg i baggrunden, og solens stråler rammer det tørre, visne græs. I 

baggrunden ses en anden dreng 9-10 år gammel. Han er bleg med poser under øjnene. Han er 

klædt i hættebluse, og er på vej ud af billedet med hans cykel. Samtidig ser han hånligt og alli-

gevel ængsteligt over på drengen i forgrunden.  

 

Garmann er syv år gammel og han lader sig skræmme af Roy 

fra fjerde, som gerne vil bestemme. Roy mener selv, han er 

konge og general, og hans cykel har 26 gear. Han lokker en dag 

Garmann til at tænde en tændstik og smide den i Frimærke-
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mandens have i det tørre efterårsgræs. Garmann fortæller Roy, at Frimærkemanden er en 

djævel, som drukner kattekillinger. Situationen udvikler sig, og det går galt, da Garmann taber 

tændstikken, og der går ild i frimærkemandens have. Roy er den første til at stikke af. Men 

Garmann handler og viser ansvar og er til stede, da ilden bliver slukket. Herefter udvikles der 

et venskab mellem Garmann og Frimærkemanden – to stille og ensomme personer som begge 

er samlere. Garmann har et herbarium med pressede blomster, og den ældre Frimærkemand, 

som har været postbud samler på frimærker og breve. Der opbygges et venskab blandt de to 

eksistenser,  som udvikles på det filosofiske plan, da de er i hver deres ende af livet. Dette er 

med til at styrke Garmanns personlighed, da han i løbet af fortællingen bliver mere tryg. Bo-

gen indledes og afsluttes med, at Garmann sidder på sit værelse og kigger ud, mens han an-

skuer livet udenfor. På første opslag ser Garmann trist og fortabt ud. På sidste opslag er Roy 

blot blevet til en skygge, og han er nødt til at holde fat i styret på sin cykel. Bogens titel danner 

ramme om fortællingen. Gaden er det sted du bor og holder til og det kan være både på godt 

og ondt. Bogens titel kan som voksen danne intertekstuelle referencer til Barndommens gade 

af Tove Ditlevsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationer  

I Garmanns gade gør Stian Hole brug af illustrationer, 

som er digitale collager. Billedelementerne er kombi-

neret forskelligt og består af forskellige stilarter, ma-

nipulerede fotografier og surrealistiske tegninger. 

Illustrationerne er dekorative og minder om retro og 

en tid, der var en gang. Umiddelbart virker illustratio-

nerne "virkelige" men størrelsesforholdende virker drømmeagtige, ængstelige og uvirkelige. 

Man lægger hurtig mærke til, at hovederne er større end den krop, de sidder på. Blomsterne 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



Helle Sommerlund le120127 Bachelorprojekt Afleveringsdato: 30.05.2016 
Helena Løjborg le120013 

23 af 41 

er større end personerne. Tekstens placering og størrelsesforholdene er med til at skabe for-

tællingen. Man undres over, at man i fortællingen støder ind i Elvis som løvblæser. Når man 

tolker på illustrationerne, så er der ofte et melankolsk skær over illustrationerne og perso-

nerne, med det menes, at de virker ensomme og fortabte.  

 

Tekst 

Billedbogen er det man kalder en ikonotekst, da tekst og 

illustrationer komplementere hinanden og bidrager med 

forskellige informationer, og tilsammen fortæller hele 

historien. I Garmanns gade får man oplevelsen af, at tekst 

og billede afløser hinanden. Skiftevis bidrager illustratio-

ner og tekst med forskellige informationer. Noget af det der skiller sig ud ved billedbogen er, 

at billederne fortæller noget andet end det teksten formidler og omvendt. Læseren må skabe 

mening  ud fra det spændingsfelt, der er mellem tekst og billede. Den visuelle tekst viser Gar-

mann siddende ensom på en seng i højre side af billedet med ryggen halvvejs til læseren. Han 

sidder i en trist og lidt sammenfaldende stilling. Et stort vindue fylder det meste af venstre 

side. Ser man ud af vinduet, ser man en sort fugl og nogle telefonledninger, noget af en busk 

og et landskab med højt til himlen. Rummet til højre ser man i sin enkelthed med hvidt senge-

tøj, grå vægge. Som det dominerende ses drengen siddende på sengen. Der ligger et herbari-

um og en legetøjsbrandbil på sengen og på hylden over hans seng ses der en kamel, en legofi-

gur, en bog og en globus. Over sengen hænger der et billede af Batman, og i kanten af rammen 

sidder der tre postkort. Billedet virker realistisk i sit udtryk. Billedet udskiller sig fra de andre 

illustrationer i bogen, fordi der ikke er brugt manipulerede fotografier og surrealistiske teg-

ninger. Den verbale tekst fortæller, at Garmann ser en sort kat stryge over vejen og Roy fra 

fjerde, som sidste år kastede hans sko op i telefonledningerne, hvor de  i øvrigt hænger endnu, 

cykler forbi. Hvad betyder herbariet, brandbilen, postkortene, globussen og kamelen? Tekst 

og illustrationer stiller spørgsmål til hinanden, og man bliver nysgerrige på, hvordan selve 

konteksten skal forstås. Sådan er det gennem hele billedbogen og  som tidligere nævnt fortæl-

ler ikonoteksten at Garmann er en ensom, og utryg dreng. Han har brug for en ven i sit liv, og 

venskabet med Frimærkemanden gør, at han ikke længere er bange for Roy.  
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Vurdering af Garmanns gade 

På baggrund af vores faglige analyse af billedbogen Garmanns gade, vurderer vi, at bevægel-

sesaktiviteter med et begrundet formål kan være med til at styrke kvaliteten af indholdsdi-

mensionen. Eleverne vil gennem bevægelsesaktiviteter kunne få en større og bredere forstå-

else af samspillet mellem billedbogens illustrationer og tekst.  

 

Til udformningen af idekataloget med fokus på det faglige indhold og implementering af be-

vægelsesaktiviteter, har vi i nedenstående afsnit anvendt Hiim og Hippes didaktiske relati-

onsmodel (bilag 5), som en god referenceramme for at kunne planlægge en god undervisning. 

Modellen tager højde for mange faktorer i forbindelse med planlægning, gennemførelse og 

evaluering af undervisningen. Dertil fungerer den som model til kritisk analyse samt forståel-

se af undervisning og læring (Hiim & Hippe 2010:73). Alle elementer fra modellen medtæn-

kes, men idekatalogets didaktiske overvejelser vil hovedsageligt centreres om punkterne; 

indhold, læringsprocessen og mål, med inddragelse af Dunn & Dunns læringsstile og den æste-

tiske læringsproces.  

Didaktiske overvejelser til idekatalog  

Læringsforudsætninger 

I udformningen af idekataloget er det ikke muligt at klarlægge generelle læringsforudsætnin-

ger, da det individuelt og kun kan gøres af læreren selv i forhold til den pågældende klasse der 

undervises i. Derfor vil idekataloget have fokus på muligheder for undervisningsdifferentiere, 

og ud fra det, skal den enkelte lærer medtænke de forudsætninger de enkelte elever har.  

Rammefaktorer 

Overvejelser omkring rammefaktorer er vigtig for at aktiviteten og dermed læringsprocessen 

kan gennemføres. Der har i udformningen af idekataloget været fokus på, at læreren ikke skal 

føle sig begrænset, således at indholdet kan udarbejdes og udføres i og under alle formelle og 

uformelle rammer.  

Mål 

I Idekataloget inddrages overordnede videns- og færdighedsmål til hele forløbet, og dertil op-

sættes der læringsmål for eleverne til de opgaver og bevægelsesaktiviteter, der arbejdes med i 

undervisningen.  
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Indhold 

Indholdet i idekataloget vil bestå af billedbogen Garmanns gade. Indholdsdimensionen er 

medtænkt og tilpasset og vil være vejen frem til at nå de mål, der er opsat for undervisnings-

forløbet. Idekataloget vil ligge op til, at eleverne først og fremmest skal have en forforståelse 

for billedbogen, hvortil der arbejdes med det visuelle udtryk, for på den måde at lade eleverne 

blive nysgerrige. Endvidere vil indholdet tilrettelægges således, at undervisningen veksler 

mellem forskellige arbejdsformer. Eleverne skal opleve at deres arbejdsopgaver er menings-

fulde. At føle nysgerrighed, personlig gevinst, udfordring og et virkeligt mål åbner for modta-

gelighed for læring. Betydningen af indholdet er afgørende for hele læreprocessen, således at 

eleverne ikke drukner i informationer, og søger mening (Boström 2003:103).  

Læreprocessen 

På baggrund af Dunn og Dunns læringsstile, ved vi, at ved anvendelsen af forskellige metoder, 

er der plads til flere måder at lære på. På den måde kan vi tilgodese den enkelte elevs potenti-

aler (Boström & Schmidt 2011:32). Når vi gør brug af forskellige læringsstile, bygger vi lærin-

gen på den enkelte elevs styrker, og på den måde vokser selvfølelsen og motivationen, hvilket 

kan skabe en øget trivsel og generelt bedre præstationer. I den skandinaviske version af Dunn 

og Dunns læringsmodel (bilag 6), er der 20 læringselementer, der kan have indvirkningen på 

eleven. Her ses blandt andet bevægelse som værende et element, der kan have medindflydelse 

på elevens læring – og netop dette element lægges der vægt på i idekataloget. Det er vigtigt at 

integrere kropslige aktiviteter med læring. På den måde giver det flere sansefornemmelser, 

hvilket er med til at forbedre opmærksomheden og dette resulterer i en bedre informations-

optagelse (Boström 2003:77). Bevægelse bliver anvendt som en æstetisk læreproces, da ele-

verne igennem bevægelse, kommer til at skulle bearbejde indtryk i form af illustrationer og 

tekst, og ud fra dette skabe æstetiske udtryk for herigennem at udvikle ny forståelse. (Institut 

for uddannelse og pædagogik 2015:6). Målet med at anvende den æstetiske udtryksform be-

vægelse vil tage afsæt i, at eleverne lærer noget om andre emner gennem og med æstetiske 

udtryksformer (Brodersen, Hansen & Ziehe 2015:40). Gennem bevægelse udvikler eleverne 

altså forståelse for et andet emne. Det særlige ved den æstetiske læringsmåde er, at når ele-

verne udtrykker sig æstetisk, går de igennem en fortolkningsproces. De reflekterer, sorterer 

og skaber mening i deres indtryk i samspil med klassekammerater og udveksler idéer og 

synspunkter (Institut for uddannelse og pædagogik 2015:6).  
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Evaluering  

Overvejelserne omkring evalueringen af undervisningen i idekataloget tager udgangspunkt i 

tankerne omkring hvem der skal evaluere, hvad der skal evalueres og hvordan der skal evalue-

res (Hiim & Hippe 2010:104). Undervejs i undervisningsforløbet, vil der lægges op til den 

formative evaluering, hvor der ikke vil være direkte fokus på målopfyldelsen afslutningsvis. 

Evalueringen vil være rettet mod elementerne i processen og deres betydning og indvirkning 

på undervisningen, deltagernes opfattelser og læringens kvaliteter. Læreren vil herigennem 

hele tiden få mulighed for, at undersøge, hvordan processen kan justeres og forbedres (Bro-

dersen, Hansen & Ziehe 2015:164).  

 

Tankerne med idekataloget er, at Garmanns gade i samspil med bevægelsesaktiviteter med-

virker til en forståelse af indholdet og en øget motivation blandt eleverne – hvilket kvalificere 

elevernes læring og påvirker de faglige præstationer i en positiv retning.  

 

  

Model 2: Udarbejdet af Helle Sommerlund & Helena Løjborg  

 

Et mere detaljeret begrundet og målrettet materiale, hvor videns- og færdighedsmål samt læ-

ringsmål for eleverne er medtænkt, kan være med til at fremme den didaktiske bevidsthed 

omkring brugen af bevægelsesaktiviteter i den fagfaglige undervisning. Idekataloget skal 
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fremgå som vejledning og inspiration til lærerne, og bidrage til arbejdet om målrettet at for-

binde bevægelse med en begrundet praksis på skolerne.  

Metodekritik 

I nedenstående afsnit, vil vi diskutere valget af metode i dette projekt. Vi vil diskutere, hvilken 

indflydelse vi, som forskere, har haft på projektet samt diskutere validitet og reliabilitet i pro-

jektets metode.  

Valg af informanter og kilder (Helena) 

Vi har i vores valg af kilder været opmærksomme og bevidste om, kun at gøre brug af de kil-

der, vi har ment og troet på kan besvare vores spørgsmål. Dette har både været gældende for 

de steder vi har valgt at søge, og de kilder vi endte med at bruge (Nielsen, Nielsen & Mølgaard 

2010:144). Informanterne i dette projekt er forsøgt udvalgt strategisk. Vi opsatte nogle krite-

rier, for at sikre en vis kvalitet blandt informanterne inden for området. Kriterierne var be-

vidst udvalgt, således at informanterne, med deres udsagn, kunne dække indholdsområdet 

om implementeringen af bevægelse i folkeskolen. Med skolelederen, to lærere og tre elever, 

var dette tilfredsstillende i forhold til datamætning, og vi vurderede, at vi netop med svar fra 

disse informanter, ville få et så bredt perspektiv som muligt.   

Reliabilitet (Helle) 

Vi vurderer projektets reliabilitet som værende god, hvilket blandt andet kan begrundes i in-

formanternes anonymitet, da vi antager at informanterne har besvaret vores spørgsmål ær-

ligt, da de ikke kan gøres ansvarlige for de udsagn de er kommet med. Desuden valgte vi at 

afholde interviews med informanter, med praksiserfaring inden for området, hvilket har be-

tydet, at interviewene er foretaget med den tilstræbte førstehåndskilde. I en vis udstrækning 

er det dog muligt at stille sig kritiske overfor projektets reliabilitet, idet denne, til trods for 

den anvendte interviewguide, ikke kan fuldføres af en anden forskergruppe og med garanti 

give det samme produkt (Kvale & Brinkmann 2009:270).  

Validitet (Helena) 

Validitet er mere vanskeligt at sikrer under en transskription. I fortolkningen fra det sagte til 

det skrevne, sker der givetvis en fortolkning, hvilket skaber usikkerhed omkring gyldigheden. 
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Som følge heraf har vi søgt at gengive alt fra interviewsituationerne, inklusiv pauser og æn-

dringer i toneleje, med henblik på at kunne tolke/analysere på dette, såfremt det vurderes 

relevant for det indholdsmæssige i interviewsamtalerne (Kvale & Brinkmann 2009:270). Vi 

har dertil opstillet regler for transskriptionsproceduren og på den måde øge reliabiliteten for 

projektet.  

Generaliserbarhed (Helle) 

Vores informanter er repræsenteret fra Vesterhavsskolen. Da interviewguiden primært har 

haft fokus på personlige holdninger til emnet, er vi af den mening, at svarene og resultaterne 

af vores interviews ikke kan generaliseres som værende generelle holdninger til emnet. Per-

sonlige holdninger og meninger er vanskelige at generalisere, da disse er informanternes eg-

ne, som er opstået på baggrund af deres individuelle erfaringer og oplevelser. Graden af gene-

raliserbarhed i projektet, vil på baggrund af de få informanter, derfor være lav. For at højne 

graden, vil det kræve et større udvalg af interviewpersoner, end der er mulighed for i de fleste 

interviewundersøgelser (Kvale & Brinkmann 2009:289).  

 

I et bachelorprojekt er der mindre tid til rådighed, de opstillede forskningsspørgsmål er mere 

begrænset, og derfor er antallet af interviewpersoner som oftest mindre (Brekke & Tiller 

2014:148). Hvad der er det rette antal interviewpersoner for den enkelte undersøgelse, er tæt 

forbundet med, hvem det er naturligt at interviewe, for at få svar på de opstillede forsknings-

spørgsmål. Dertil har efterbearbejdelsen efter vores dataindsamling også haft indflydelse på 

valget af antallet interviewpersoner.  

Vi vurderer, at projektets teoretiske afsæt har været velvalgt til at undersøge problemformu-

leringen. Når vi vurderer de udsagn, der er kommet af vores undersøgelse i lyset af de valgte 

teorier, kan disse ligefrem være med til at skabe nytænkning med hensyn til tilrettelæggelse 

og udformning af materialer. Udsagnene og resultaterne af vores undersøgelse kan bidrage til 

at skærpe fokus mod den manglende didaktisk begrundet praksis i forhold til implementerin-

gen af bevægelsesaktiviteter, som er afgørende for, at eleverne kan være engagerede deltage-

re i praksis fælleskabet.  
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Konklusion (Fælles) 

Mens undervisning og fysisk aktivitet tidligere var adskilt i folkeskolen, siger den nye skolere-

form, at bevægelse og fysisk aktivitet skal integreres i skoledagen. På baggrund af gennem-

gang af den videnskabelige litteratur kan det konkluderes, at der er stærk evidens for, at fy-

sisk aktivitet har stor betydning for elevernes læring. Denne evidens kommer dog primært fra 

studier, der ikke er skolebaserede.  

Det har ikke været muligt ud fra den tilgængelige litteratur at beskrive, hvordan skolerne 

bedst muligt kan implementere bevægelse for elever på forskellige alderstrin. Folkeskolere-

formen kræver 45 minutters bevægelse integreret i skoledagen og derigennem skabe betin-

gelserne for en bedre trivsel, motivation og læring. I dette projekt har vi derfor undersøgt; 

 Hvorledes kan bevægelse understøtte elevernes læring og motivation i arbejdet med billedbøger 

i indskolingen? 

For at besvare projektets problemformulering har vi benyttet os af den kvalitative undersø-

gelsesmetode herunder semi-strukturerede interviews. Til at analysere empirien har vi an-

vendt Knud Illeris’ læringstrekant for derigennem at belyse de vigtigste fokusområder.  

Grundet den nye skolereform oplevede vi lærere, som mangler tiden og metoderne til, at 

hvordan bevægelse kan indgå i den daglige undervisning. I den sammenhæng efterspørger 

lærerne inspiration til bevægelsesaktiviteter, der er koblet til det faglige indhold. Ledelsen er 

opmærksom på problemet, og er bevidste om, at det kræver en indsats på området. Dog gøres 

der ikke noget aktivt i forhold til den didaktiske bevidsthed omkring brugen af disse bevægel-

sesaktiviteter blandt lærerne.  

Vi har på baggrund af projektets fokuspunkter og af faglig relevant viden, udarbejdet et læ-

ringsfremmende koncept til den danskfaglige undervisning. Resultatet af dette, er et idekata-

log, hvor lærerne herigennem kan finde inspiration og blive vejledt i planlægningen af indhold 

og bevægelsesaktiviteter i undervisningen. Dette materiale kan være medvirkende til, at læ-

rerne i højere grad får en oplevelse af sammenhæng mellem indhold og bevægelsen uden at 

det bliver kunstigt. Dette kan således skabe betingelser for mere motiverede og læringsparate 

elever i skolen, hvis bevægelse bliver integreret som en naturlig del af indholdsdimensionen 

af den daglige undervisning i folkeskolen (Idekataloget fremvises til eksamen). Materialet gør 

ikke ændringen alene, og der vil være behov for, at man fra skolen, lederen og lærernes side 

er motiveret over for forandringen af emnet, og vil arbejde målrettet mod en varieret og mo-
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tiverende skoledag, som blandt andet indebærer en mere fysisk aktiv skoledag – hvor bevæ-

gelse og indhold skal være en drivkraft.  

Perspektivering (Fælles) 

Skolereformen er endnu meget ny, og skolerne landet over kæmper stadigvæk for at få bevæ-

gelse gjort til en naturlig del af dagligdagen. Der er endnu mange steder, der skal ændres stra-

tegier blandt andet inden for didaktisk bevidsthed omkring bevægelsesområdet.  

Fremtidige studier bør belyse disse manglende områder i vores viden, og samtidig bør det 

undersøges, hvilke former for fysisk aktivitet der bedst kan implementeres i den danske fol-

keskole. Disse undersøgelser bør lægge vægt på faglige præstation, men også i høj grad på 

motivation for både lærere og elever. Dertil vil det være væsentligt, at fremtidige studier un-

dersøger skolernes og lærernes ydre og indre motivation i at implementere en bevægelsesak-

tivitet. Sker implementeringen på baggrund af instrumentelle gevinster, som ligger uden for 

aktiviteten, eller sker det derimod på baggrund af den indre motivation, hvor det at ville en 

aktivitet, fordi den i sig selv er en god oplevelse og skaber sammenhæng i undervisningen. 

Indre motivation har vist sig at være mest afgørende for varigt engagement i såvel fysisk akti-

vitet som skolearbejde (Boström 2003:103-104). Fremtidig forskning bør afklare, hvilken 

mængde, intensitet, kvalitet m.v. i forbindelse med fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, der er 

optimal med henblik på at fremme faglige præstation og motivation i skolen. Desuden er det 

nødvendigt med studier, der afdækker, på hvilken måde fysisk aktivitet bedst muligt praktise-

res i skolen.  

I projektet har der været fokus på bevægelsesaktiviteter og læring samt motivation. Skulle vi 

se på det i et andet perspektiv, ville det være relevant, at inddrage det sundhedsmæssige. Når 

vi arbejder med folkeskolen, dens lærere og elever, er det en stor gruppe menneskers sund-

hed, vi dermed kan påvirke ved det arbejde vi udfører. Det handler ikke om, at alle elever skal 

gøres fanatiske, men derimod om, at vi med implementeringen af bevægelse, kan gå ind og 

fremme elevernes motivation og læring. Dertil ville man med fordel kunne inddrage det kog-

nitive perspektiv, hvor der fokuseres på, hvad der sker i hjernen når vi er aktive, og hvilke 

processer der har betydning for læring. Gennem bevægelsesaktiviteter skabes der et netværk 

af nerveceller, og mønstre opbygges. Dette medvirker til, at vores tanker forankres, når vi be-

væger os ved læring af fakta. Afslutningsvis ville der være behov for, at skulle undersøge mo-
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tivationsfaktoren for lærerne for ændring af praksis, og hvad skal der til, for at disse lærere og 

skolerne når der til.   
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Bilag 1 – Interviewguide 

Information:  
Vi er to lærerstuderende fra UCSyd Esbjerg, der er i gang med et bachelorprojekt omkring 

’den didaktiske bevidsthed omkring brugen af bevægelsesaktiviteter’. 

 
Skoleleder 
 
Tiltag  

 Hvilke tiltag har Fanø Skolen gjort i forbindelse med den nye skolereform?  

 Hvordan formår I på Fanø Skolen at implementere kravet om de 45 minutters bevæ-

gelse dagligt?  

 
Bevægelsestyper 

 Hvordan har I arbejdet med bevægelse i undervisningen her på Fanø Skolen?  
 
Lærere 
 
Tiltag i undervisningen  

 Hvilke erfaringer  har du med bevægelse på Fanø Skolen?  

 Hvilke bevægelsesaktiviteter bliver benyttet?  

 
Samarbejde 

 Hvordan samarbejder I omkring brugen af bevægelse i undervisningen?  

 
Faglighed 

 Bliver bevægelse benyttet med henblik på læring og hvordan?  

 Bliver bevægelse benytte med henblik på motivation og hvordan?  

 Bliver bevægelse benyttet med henblik på sundhed og hvordan?  

 Hvordan oplever du elevernes motivation, efter reformens implementering af de 45 

minutters bevægelse dagligt?  

 
Inddragelse 

 Hvilke udfordringer ser du i forhold til kravet om de 45 minutters bevægelse?  
 Hvordan mener du, at aktiviteterne har relevans for det faglige indhold i undervisnin-

gen?  
 Ser du bevægelse som et middel til læring i undervisningen, eller som et break fra un-

dervisningen?  
 
Elever 
 
Bevægelsestyper 

 Hvordan gør Fanø Skolen brug af bevægelse i og uden for undervisningen?  
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 Hvilke erfaringer har I med bevægelse på Fanø Skolen?  

 Hvilke bevægelsesaktiviteter laver I på skolen?  

 Hvornår har I bevægelse i undervisningen?  

 Hvilke timer har I bevægelse i undervisningen?  

 I hvilke fag har I bevægelse?  

 Bliver bevægelse brugt i undervisningen?  

 Bliver bevægelse brugt som en pause fra undervisningen?  

 
Motivation  

 Hvad kan I godt lide ved bevægelse i undervisningen?  

 Føler I jer mere motiveret til den almindelige undervisning, når bevægelse bliver 

brugt?  
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Bilag 2 – Samtykkeerklæring 

 
Samtykkeerklæring til skoleleder, lærere og elever i forbindelse med interview 
 
Dato for interview:  
 

 Data for interview bruges i bachelorprojektet for lærerstuderende på UCSyd Esbjerg 

årgang 2012. 

 

 Vi vil i dette bachelorprojekt undersøge skolelederens erfaringer omkring implemen-

teringen af de 45 minutters bevægelse i Folkeskolen. Samt undersøge udsagn fra lære-

re og elever omkring inddragelse af bevægelse i undervisningen og bevægelsesaktivi-

teternes indvirkning på motivationen.  

 

 Dato og tid for disse interviews er aftalt over mail med skolelederen.  

 

 Interviewet bliver optaget med diktafon og senere transskriberet til brug i bachelorop-

gaven.  

 

 Data behandles anonymt. Optagelse og transskription af interview vil, efter endt ba-

cheloreksamen, bliver destrueret.  

 

 Interviewpersonerne kan til enhver tid trække sit udsagn tilbage.  

 

 Interviewpersonen/elevernes forældre medgiver med underskrift at have forstået 

ovenstående.  

 

 

 

Underskrift:  

 

 

 

Kontaktpersoner:  

Helle Sommerlund  Helle_noerskov@yahoo.dk 

Helena Løjborg   Helena_lunse@hotmail.com 
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Bilag 3 – Samlet oversigt over empirisk materiale  

Projektets primære empiriske materiale:  
 

INTERVIEWS FREMGANGSMÅDE DATO 

Enkeltinterview med skoleleder Lydoptagelse  April 2016 

Enkeltinterview med lærer 1 Lydoptagelse April 2016 

Enkeltinterview med lærer 2 Lydoptagelse April 2016 

Gruppeinterview med elev 1, 2 og 3 Lydoptagelse  April 2016 

 
Supplerende empirisk materiale:  
 

TILGÆNGELIGE MATERIALER – hjemmeside, App og inspirationshæfte 

                                                        
BILLEDBOG – Garmann’s gade  
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Bilag 4 – Typer af bevægelse integreret i undervisningen  
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Bilag 5 – Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel  
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Bilag 6 - Den skandinaviske version af Dunn og Dunns læringsmodel 
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