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Motivation for projektet
Livsstilsygdomme

• ”Krop” ”på alles læber”

Interessen for at være fit
Den somatiske etik (Brinkmann, 2010 ; Rose, 2009)

sundhed

• Motion & bevægelse som middel/instrument

trivsel
læring

Kropslig dannelse – movement literacy

Væren
Kritisk
refleksion

Kvalifikation/
færdigheder

Movement litercy
The physically literate… ”…moves with poise, economy and confidence
in a wide variety of physically challenging situations” (Whitehead,
2001, 131)
Critical movement literacy:
• At kunne ”læse” en specifik bevægelsesmæssig kontekst og kunne
respondere adækvat på den
• At have ”naturlige” bevægelsesfærdigheder og forståelse for kulturelt
overleverede sportsgrene og lege
• At være opmærksom på bevægelsens oplevelsesmæssige dimensioner,
herunder dens æstetik
• At være opmærksom på de magtstrukturer bevægelse er indlejret i (F.eks.
Ift. køn og etnicitet)
(Standal, 2015)

Forskningsspørgsmål
Med udgangspunkt i et fokuseret feltarbejde med fokus på
bevægelsesaktiviteter i en 5. klasse vil vi undersøge forholdet mellem
lærerens/pædagogens kropslige tilstedeværelse (herunder kropslige
udøvelse, deltagelse og præsentation) og elevernes kropslige dannelse?

Hvorfor short term ethnografic study?
• Behovet for at ”komme tæt på” – hvad er det egentlig det drejer sig
om, når vi taler om ”kropslig dannelse”? Eller ”lærerens
tilstedeværelse”? > ”at gå i dialog med teorien” fremfor teoristyret (Pink
& Morgan, 2013 )

• Udnytte ”Egen-resonansen”
• ”Quick and dirty”?

Feltarbejdet
• Skolen og klassen – repræsentativ ”en helt almindelig folkeskoleklasse i en helt
almindelig folkeskole”
Første runde
• Observationer – fokus på:
•
•
•
•
•

Hvornår, hvor hyppigt, hvor længe og med hvilken intensitet laves bevægelsesaktiviteter?
Øves eleverne i specifikke bevægelsesaktiviteter?
Mulighed for eksperimenter og alsidighed?
Italesættes oplevelsesmæssige aspekter
(Italesættes magtstrukturer)

• Praksisfortællinger – bearbejdede narrativer
Anden runde
• Kvalitative semistrukturerede interviews med 4 af klassens lærere

Alt det vi ikke så...
Og hvad kommer så til syne?

Analysen
• Kodning af interviews ud fra fire kategorier: ”kropslig literacy”, ”Den
forstyrrende”, ”Den tålte” og ”Den værdsatte” krop
• Praksisfortællinger og noter anvendes som eksempler til at
understøtte fund i interviews

Kroppen som forhindring, tålt eller en
værdsat forudsætning
• Kroppen som forhindring
• ”Idealet om den disciplinere, afstemte krop”
• Motion og bevægelse som et værktøj til at pacificere og afstemme eleverne

• Kroppen som tålt
• Lærerne giver plads til kroppens ”ustyrlighed”
• Lettelsen over at bevægelse er mere legitimt

• Kroppen som værdsat forudsætning
• Kroppen inviteres indenfor i musik og sløjd
• Nogle elever viser stor elegance i både at ”læse” og ”skrive” fysiske aktiviteter
i de praktisk musiske fag

Fordele og ulemper ved ”Short term
ethnografic field study for two”
Fordele

• ”Tæt på”-problemstillingen –
oplevelserne og det levedelevende liv
• Quick…

Ulemper

• … but dirty
• … og alligevel tidskrævende

• Teori-genererende
• Øger perspektiv-bevidsthed

• Mangel på entydige
konklusioner
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