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Plan for oplæg …
1. Ph.d.-projekt: Lærernes perspektiv på Motion og bevægelse i udskolingen

2. Reformen 

3. Hvordan går det med implementeringen?

4. Hvilke barrierer og facilitatorer oplever lærere i forbindelse med implementering af fysisk 
aktivitet?

5. Hvordan fortolker og oplever lærerne reformkravet vedrørende Motion og bevægelse?

6. Mulige årsager og konsekvenser forbundet med diversiteten i lærernes forståelse og 
anvendelse af Motion og bevægelse

7. Hvad kan man gøre for at fremme sammenhængen mellem reform og praksis og fremme 
meningen for alle på skolerne?
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Kort om ph.d.-projektet
2015-2019

Forskningsspørgsmål

oHvordan oplever, forstår og håndterer udskolingslærere implementeringen 
af motion og bevægelse i elevernes skoledag?

oHvad har i særlig grad betydning for de oplevelser og forståelser 
udskolingslærerne har af motion og bevægelse – og for de meninger lærerne 
tilskriver motion og bevægelse?
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Metoder
Et kvalitativt studie med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang 

Fire skoler fra fire forskellige kommuner 

Tre lærere fra hver skole er udvalgt  (alle fra udskolingen, mand/kvinde, ung/ældre, 
erfaren/nyuddannet, idræt/ikke idræt)

Fokusgruppeinterview

Individuelle interview

Observationer og go-along interview 
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Skolereformen
På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit 
svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag 

Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte motivation og 
læring i skolens fag.

Elevernes trivsel skal øges

Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den 
understøttende undervisning.
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Hvordan går det med implementeringen?
(KORA/VIVE)
Effektundersøgelsen viser en positiv sammenhæng mellem brug af motion og bevægelse i 
undervisningen og elevernes faglige og generelle trivsel samt elevernes læring i 6. klasse. 
Motion og bevægelse er således klart det reformelement, der på nuværende tidspunkt viser 
klarest sammenhæng med elevernes læring. 

Tidligere undersøgelser har påvist, at motion og bevægelse også er et af de områder, hvor der er 
sket de største forandringer efter reformen (Jacobsen et al. 2016). Dertil kommer, at både 
lærere, pædagoger og elever generelt er meget positive over for motion og bevægelse.

Det gælder særligt pædagogerne og lærerne i indskolingen, mens lærere i udskolingen er mere 
skeptiske.

14 % af lærerne inddrager motion og bevægelse hver dag i 2017 (16 % i 2015)

74 % af lærerne inddrager motion og bevægelse mindst en gang om ugen i 2017 (78 % i 2015). 

2 % af lærerne inddrager aldrig motion og bevægelse i undervisningen i 2017 (2 % i 2015)
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Lærernes oplevede barrierer i forbindelse med implementering 
af fysisk aktivitet i den boglige undervisning

•Mangel på tid i undervisningen. Føler sig pressede af at skulle nå et fagligt stofområde. Eleverne 
skal blive klar til test. FA/MoB opleves som noget ekstra læreren skal nå

•Mangel på kompetencer

•Mangel på viden om reform, intentioner og baggrund

•Mangel på forberedelsestid

•Mangel på støtte og samarbejde
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Rogers’ Diffusion of Innovation Theory (2003)
Rate of adoption

•Relative fordele

•Kompatibilitet

•Kompleksitet

•Gradvis afprøvning

•Synlighed
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Lærernes fortolkninger og oplevelser af 
Motion og bevægelse
Der er stor forskel i den måde lærerne oplever kravet om MoB

Der er stor variation i lærernes forståelse af, hvad MoB er

Forskellene kommer til udtryk på individniveau frem for skoleniveau

Lærernes laver deres egen fortolkning af MoB og forsøger at skabe mening i den konkrete 

kontekst 

Der er sammenhæng mellem lærernes forståelser og oplevelser
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Forskellige forståelser af MoB i den 
traditionelle klasserumsundervisning

Pause
(en ‘lufter’)

Integreret 
(enactive learning)

Kombineret
(fx ord-stafetter)

Implicit
(tilfældig)
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Forskellige oplevelser af 
reformelementet

Stor forandring

En vigtig del af mit arbejde

Svært

Fremmer elevernes læring

Ingen forandring

Ikke mit arbejde

Let

Forstyrrer elevernes læring
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Hvad har betydning for lærernes 
fortolkning og oplevelse?
Lærernes forståelser og oplevelser påvirkes af forskellige faktorer og diskurser
◦ Intrapersonelle, interpersonelle og strukturelle faktorer 

◦ Værdier, erfaringer, fag
◦ Respons fra elever (og kolleger og ledelse)
◦ Længde og placering af timerne, forberedelsestid, faciliteter, adgang til ressourcer …

◦ Diskurs vedrørende test og læringsmål (high-stake) 
◦ Diskurs vedrørende professionsforståelse (en lærer kan alt/MoB er ikke vanskeligt)
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Der tages ikke højde for, at lærerne har forskellige forudsætninger (værdier, erfaringer, 
kompetencer, professionsforståelser …)

Der eksisterer ikke en støttende og samarbejdende kultur på skolerne angående MoB

Resultaterne afslører styrker og svagheder forbundet med den indbyggede autonomi og 
fleksibilitet
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Et par problemer som konsekvens … 
Uoverensstemmelse mellem den autonomi, som ledelsen ikke vil kompromittere og nogle 
læreres ønske om en højere grad af specificering, fælles forståelse og evaluering (Langille & 
Rodgers 2010)

Risiko for at forståelsen af MoB bliver så bred og inkluderende, at alle former for bevægelse er 
MoB

Risiko for, at nogle elever får mindre lyst til bevægelse, fordi lærerne mangler kompetencerne og 
igangsætter aktiviteter, hvor elever føler sig udstillede eller ekskluderet 
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Hvad kan vi gøre på skolerne …
… for at fremme sammenhængen mellem reformen og praksis i skolen?

… for at fremme meningen hos elever, lærere og ledelser?

ØAnerkende at MoB er et nyt tiltag, som kræver ændringer af den eksisterende praksis

ØAnerkende at varetagelsen af MoB forudsætter kompetencer, som lærere ikke nødvendigvis har

ØAnerkende at lærere er forskellige og har forskellige interesser, værdier, erfaringer og kompetencer (nogen har måske 
forholdsvis nemt ved det, andre har behov for støtte, nogen skal måske helt friholdes …?) 

ØSætte fokus på samarbejde, sparring og videndeling

ØDiskutere motion og bevægelsesdidaktik

ØDiskutere og udarbejde en lokal bevægelsespolitik (Whole-School-approach; Comprehensive School Physical Activity 
Programs (CSPAP))

ØPrioritere MoB og allokere ressourcer i form af materialer og tid til forberedelse, samarbejde og kompetenceudvikling
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