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Bevægelsesprofil på 
pædagoguddannelsen i Svendborg 
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• Formålet med bevægelsesprofilen på 
pædagoguddannelsen i Svendborg er, at de 
studerende udvikler en stærk pædagogisk 
kompetence i at arbejde fagligt reflekteret med 
bevægelse som ressource for trivsel, udvikling og 
læring, samt at kunne integrere bevægelse, idræt og 
kropslighed i pædagogiske aktiviteter.  



Bevægelsesprofil på 
pædagoguddannelsen i Svendborg 
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Praksisforløb på 
bevægelsesprofil
 bevægelse som 

pædagogisk værktøj

Generel pædagogisk 
teori og praksis 

Kombinationslektioner  
generel pædagogisk teori 

og bevægelse

Innovations forberedende forløb med 
fokus på bevægelse

(3 uger i slutningen af modul 2)

Spor 1 Spor 2

Kombinationslektioner  
generel pædagogisk teori 

og bevægelse

Kombinationslektioner  
generel pædagogisk teori 

og bevægelse



Forskningsspørgsmål 

 

• Hvordan oplever studerende ved en dansk 
pædagoguddannelse med en særlig bevægelsesprofil 
udviklingen af deres professionsidentitet?  

• Og hvilken betydning har det for deres vilje til, 
oplevede evne til samt motivation for at inddrage 
bevægelse i pædagogisk praksis?  
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Professionsidentitet 

• “…how teachers see themselves based on their 
interpretations of their continuing interaction with their 
context”  

• Self-efficacy 

• Motivation 

• Occupational Commitment:  

• ”A psychological link between a person and his or her occupation that is based on an 
affective reaction to that occupation”  

• Job Satisfaction:  

• ”An attitude based on an evaluation of relevant aspects of the work and work 
situation” 
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(Canrinus et. al. 2011) 



Metode 

• Studerende fra 
Svendborg og 
Jelling 

• Kvalitative 
interviews 

• Deltager 
observation 
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Dilemmaer 

• Informanterne i studiet omfatter både studerende fra 
Svendborg og Jelling. Hvilke muligheder og 
potentielle ulemper kan identificeres i denne 
sammenhæng?  

• Hvordan håndteres at begrebet professionsidentitet i 
høj grad knytter an til en profession og ikke til 
informanternes beskæftigelse som studerende?  

• Hvordan sikres udbredelse af resultater, når data i 
højere grad kan ”fortælles” end ”tælles”? 
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