Idrætsstuderendes læring af aktionsforskning
i et samarbejde med erhvervsskolelærere
Lars Elbæk, Learning & Talent in Sport, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Der undersøges
- hvad idrætsstuderende lærer om
aktionsforskning (AF), når de sammen med erhvervsskolelærerne intervenerer med fysisk bevægelse i
undervisningen?

Planer og forandringsmodeller blev designet i samarbejde med lærerne, og til tider med elevinddragelse.

Baggrund
I 2015 indførte undervisningsministeriet 45 min bevægelse hver dag i erhvervsskolernes grunduddannelser.
Grundlaget for mere bevægelse i skolen var ønsket om
at styrke mental sundhed, og herunder kognitiv funktionsevne. Det er dokumenteret at bedre ﬁtness styrker
kognitiv funktionsevne og i nogen grad teoretisk læring.
I skoledagens praksis integreres træning, aktive pauser
og boglig læring koblet til kropslige bevægelser - ‘embodiment’.
Udfordringen er; hvordan kan idrætsstuderende og professionspraktikere lære at ‘oversætte’ evidens til praksis.

AF - er kommunikation

"Forhandlingerne har resulteret i ﬂere uformelle samtaler med de to undervisere, især i forbindelse med de indledende trin i aktionsforskningen og i planlægningsfasen."
Case 1: Ingen deling af logbogsdata = ‘ringe’ dialog

Teoretisk grundlag

Case 2: "Vi forsøgte at
gøre S's rolle, 'som medforsker', tydeligere, ved at
dele data og dermed gøre
ham til en aktiv del af
vores fælles logbog.
Som medforsker bør S, på
lige fod med os have
adgang til alle data."

Samtale - med hvem?

B meddelte eleverne: ”Vi gør det (bevægelse), ikke fordi
Antorini siger vi skal gøre det, men fordi det giver mening
i forhold til en øget læring.”

Meta-læring
Oversættelse af evidensbaseret viden blev blandt andet
inspireret af PARiHS-modellen til implementering af
viden i sundhedssektoren, og gjort handlingsrettet ved
anvendelse af aktionsforskningstilgangen.

Data er viden og viden er magt - skjulte data er brug
af magt, der kan blokere for en åben demokratisk
proces, hvor ejerskab og dybere forståelse af forandringen kan blive et forløst bæredygtigt potentiale.

Metode

Konklusion - de studerende lærte at:

Modul: ‘Idræt og Læring’ ved 'Idræt & Sundhed', SDU
indgik i projektet. Didaktisk grundlag var
Projekt-Organiseret-PBL - ‘Aalborg-modellen’.
Ramme: 8 uger, 40 studerende og 12 erhvervsskolelærere og elever fra deres klasser deltog.
Data: 10 stk. studenterrapporter, observationsnoter
samt eksamens- og evalueringsnoter
Analyse: Induktiv tematisk

• I AF-praksis skabes der teorier, bevidste eller
ubevidste, og modeller for forandringsprocessen.
• Kommunikation i forskende partnerskaber udfordrer demokratisk og kræver særlig opmærksomhed.
• Sproglig objektiﬁcering af samarbejdspartneren kan
modvirke den udviklende demokratiske proces.
• Forsker og praktikere gør (i fællesskab) deres tolkninger eksplicitte - bl.a. gennem metareﬂeksion.

Se også: https://prezi.com/view/Oqk7FOi2xfKzyDFclNIs/
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