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Konferencen præsenterer ny forskning og veksler 
mellem teoretiske oplæg og praktiske workshops der 
eksemplificerer, hvorledes ny viden kan integreres i 
pædagogiske kontekster. 
 
VIA University College afholder hvert år konferencen 
i slutningen af året på Campus Aarhus C. 

 
OM KONFERENCEN 
 

Uanset om vi har med idræt og bevægelse at gøre i 
dagtilbud, skole eller i de frivillige foreninger, så spil-
ler pædagogikken en vigtig rolle for den oplevelse 
børn får med at bevæge sig. Vi kan slet ikke undgå 
at være pædagogiske, og vi bruger også forskellige 
pædagogiske greb, når vi møder forskellige børn i 
forskellige situationer.  
 
Nogle gange instruerer og forklarer vi, hvordan akti-
viteterne skal foregå, og andre gange skaber vi åbne 
rammer, som børnene selv kan være med til at ud-
fylde. Disse valg beror bl.a. på, hvad vi skal lave, 
hvem der er med, og hvad vi gerne vil have, at bør-
nene skal opleve og erfare. Men pædagogikken er 
også tæt forbundet til vores personlighed. Som pæ-
dagog, lærer eller instruktør har vi egne erfaringer 
og præferencer som farver vores pædagogiske valg. 
Det kan være en personlig glæde ved særlige aktivi-
teter eller ved at deltage aktivt sammen med bør-
nene. 
 
I pædagogisk arbejde med børn og unge hersker 
ofte et ideal om alsidighed. Ofte har vi et ønske om, 
at de skal opleve og erfare meget forskelligt igen-
nem idræt og bevægelse lige fra mestring af færdig 
 

 
 
 
 
heder til sociale normer for samvær. De pædagogi-
ske valg vi træffer, må derfor også være forskellige i 
takt med vores intentioner. Der skal med andre ord 
være en didaktisk sammenhæng mellem mål, form 
og indhold.  
 
På årets konference tegner vi et landskab af forskel-
lige idræts- og bevægelsespædagogiske modeller, 
og i en række workshops bliver forskellige pædago-
giske tilgange eksemplificeret. Hvis vi er bevidste 
om forskellige pædagogiske tilgange, bliver det 
også lettere at skabe alsidige og varierede oplevel-
ser med idræt og bevægelse.  
 
 
 

MÅLGRUPPE 
RE:MOVE er en Idræts- og bevægelseskonference 
som henvender sig til pædagoger, lærere, instruk-
tører og konsulenter i kommuner og idrætsorgani-
sationer.  
 

 

Konferencen giver en række perspektiver på, inspi-
ration til og stiller nye spørgsmål i forhold til at ar-
bejde med bevægelse i børns liv. 
 
 
 
 
Her kan du få mere information om konferencen  
RE:MOVE 
 
 
 

http://re-move.dk/?page_id=12
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Det får du: 
- Teoretiske oplæg med rødder i nyeste forskning  
- Workshops med praktiske eksempler 
- Færdigheder til at inddrage bevægelse i din praksis 

 

PROGRAM 
 
08.30-09.00 Ankomst og registrering m. 

Kaffe/Brød 
A-bygningen 
 

 

09.00-09.05 Velkomst 
A-bygningen - Auditoriet 
 

 

09.05-9.50 Alsidighed og pædagogiske model-
ler i idræt og bevægelse  
v/ Esben Stilund Volshøj 
 

 

9.50–9.55 Bevægelsessnack 
 

9.55-10.45 I begyndelsen er bevægelse – Hvad 
fortæller nyere forskning om betyd-
ningen af og betingelser for bevæ-
gelse i børnehaven? 
v/ Thomas Moser 
 

 

10.45-11.00 Pause 
 

 

11.00-12.15 Øvelse v/ Susanne Storm 
 

Physical literacy v/ Knud Ryom og 
Pauline Sander Melby 

 
Børne Groove v/ Tanja Christensen 

 
 

 

 

 

 

12.15-13.15 Frokost 
B-bygningen 

 

 

 

13.15-14.30 ”NanoBasket – en kombination af 
motorik og boldspil”  
v/ Gunnur Bjarnadottir 
 
Movement literacy  
v/ Martin Elmbæk Knudsen 
 
Eksperimenter med krop, sanser og 
bevægelse v/ Michael Blume og 
Signe Rosenkvist 

 

14.30-14.45 Forfriskning  
A-bygningen 

 

14.45-16.00 Dans i dagtilbud v/ Mette Overgård 
 

Teaching games for understanding 
v/ Torben Hansen 

 
Diskussionsforum: Pædagogiske 
idræts- og bevægelsesmodeller i 
praksis:  
 

 

16.00- Café med mulighed for erfaringsud-
veksling 
B-bygningen 
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KONTAKT PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

Tid 
Torsdag den 3. december 2020 kl. 9.00 – 16.30 
 
Sted 
Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C 
 
Pris  
995,- kr. + moms 
 
Tilmelding  
Læs mere og tilmeld dig på  
Tilmeld 
 
Sidste frist for tilmelding den 13. november 2020 
 
 
Kontakt 
VIA Efter- og videreuddannelse 
VIA Pædagoguddannelsen 
Grethe Sandholm 
E.: gsa@via.dk  
T.: +45 87553427 
 
Ved spørgsmål om tilmelding, kontakt 
Susanne Kaae 
E.: konferencer@via.dk 
T.: +45 87551874 
 

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/remove-2020-paedagogiske-modeller-i-idraet-og-bevaegelse
mailto:gsa@via.dk
mailto:konferencer@via.dk

