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• Literacy	/	dannelse er
uklare /	komplekse begrep

• Hva skjer dersom i tenker
på barn	og unges
deltagelse og læring vi	
bevegelsemed begrepene
literacy	&	dannelse?



Hva vil det si å vere “a	
literate	person”	på
bevegelsesområdet?

Hva vil det si å være en
kroppslig dannet person?



I’m	often	asked	what	I	think	about	as	I	
run.	Usually	the	people	who	ask	this	
have	never	run	long	distances	
themselves.	I	always	ponder	the	
question.	What	exactly	do	I	think	
about	when	I’m	running?	I	don’t	have	a	
clue



Bevegelsesliteracy – 3	problemer

1. (Physical)	literacy	har blitt et	moteord!

2. Literacy	priviligerer det kognitive domenet!

3. Vi	har physical literacy,	hva skal vi	med	bevegelsesliteracy?



Literacy	– ulike versjoner

UNESCO	(2006):	Literacy	som:
1. … avgrensa	ferdighetsområde

2. ...	anvendt,	praktisert	og	situert

3. ...	prosess

4. ...	tekst

Gr.l. motoriske ferdigheter
“Movement ABC”

Anvende ferdigheter i
reelle situasjoner

Ikke som produktel resultat, men 
som “lære å lære” el. øvelse

Sosio-kulturelle forhold som
rammer inn bevegelses-
aktivitetene



Literacy,	kropp	og bevegelse

Norgesmesterskap i stillstand

https://vimeo.com/122025774 

Opphav: universitas.no



Physical	literacy

22 24
204

2210

0

500

1000

1500

2000

2500

Før 1990 1990-1999 2000-2009 2010-2017



Physical	literacy
• gjøre bruk av ens potensial for	bevegelse
• å bevege seg med	balanse og tillit
• å kunne lese	bevegelsesmiljøet
• å kunne uttrykke seg selv kroppslig

+	helse,	søvn,	ernæring

+	”kendetegn,	færdigheder og adfærdsformer forbundet
med	evnen og viljen til at	anlægge en sund og aktiv
livsstil”	(Francis	et	al.	2016,	s.	214)



Kroppslig dannelse

dannelsesteoretikere er «fælles om	den	

tankefigur,	at	dannelse inbefatter tre forhold:	

menneskes forhold til sig	selv,	til

samfundet og til verden.	Hvad der	adskilte

dem,	[er]	forståelsen af de	enkelte

komponenter og samspillet mellom dem»	
(Korsgaard &	Løvlie,	2003,	s.	28).



Hvordan kan literacy	forståes som å
bidra til å utviklet elevens	forhold til
seg selv som kroppslig subjekt og til
samfunnet og verden?

->	fra physical	literacy	til
bevegelsesliteracy

->	fra instrumentelle begrunnelser til
eksistensielle forhold



Fra	physical	til movement	literacy

1. Å kunne bevege seg
• Forholdet til motoriske ferdigheter?
• Erfaring er kvalitativt

2. “Lese	og skrive”	bevegelsesmiljøet
• Fra	Gibsons affordances	til Freires kritiske
pedagogikk
• sette ord på og ta	stilling	til
bevegelseskulturens normer



• Innhold og undervisningsmåter

1. Nøytral til innhold

2. Organisere læringslandskap,	tilby valg

• To	eksempel:
• Running	with	Dewey
• Lav puls og liten kraft



Oppsummering
• Dannelsesargumentet for	innføring av fysisk aktivitet i skolen:	
en verdi å tenke utifra

• Jobbe med	og utvikle barn	og unges kroppslige relasjoner til
seg selv (og andre)	som bevegende subjekt

• Sette ord på og relatere seg til normer i bevegelseskulturer



oyvind.standal@hioa.no

Takk for	meg!
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