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ABSTRACT
This final master thesis investigates Vocational Education (VE) teacher’s action potence
in the physical activity education that has been implemented in the VE ground course
from August 15. Theoretically the thesis is influenced by Dreier, Holzkamp, Mørch and
Nissen, among others in the field of critical psychology. In the field of health education
and psychical activity the thesis is inspired by the work of Nordin, Jourdan, Lippke. In
that context the analysis is based on subjective descriptions from 3 VE teachers to study
their perspectives on their action potence. The empirical material is based on interviews
with the three VE teachers. The Analysis and discussion lead to a conclusion that shows
that the political and the institutional legislation and framework is not adapted by the
teacher. Therefore the teacher’s education is based on personal views and the priority of
physical activity is based on this view. Furthermore the teachers do not have any
educational background to teach in physical activity; however their teaching is based on
personal experience. The study also shows that teachers who succeed in connecting
psychical activity with content of the vocational education have more satisfied students,
and they find it easier to integrate. This also shows in the matter of priority. The teachers
who do not integrate psychical activity in the main educational content, and instead
practice activities like ballgames, are more likely not to prioritise the physical activity.
The teachers in the study all report that the majority of the VE students respond
positively to psychical activity. The teachers report on better social relations to the
students, as also shown in studies from fx Zarrett (Zarrett et. All, 2011) Although the
majority of the students respond positively, the teachers report that a small group of
students is hard to reach, however the teacher that succeeds to implement physical
training in the VE content, does not experience the same problems with this group.
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INTRODUKTION
MOTIVATION
Min motivation til at skrive denne opgave udspringer fra mit arbejde som
læringskonsulent i erhvervsuddannelserne, hvor jeg gennem det sidste år har fulgt
erhvervsskolernes implementering af den nye erhvervsskolereform på tæt hold. Jeg er i
den forbindelse blevet optaget af, hvordan skolerne håndterer implementeringen af
motion og bevægelse, som er en del af den nye erhvervsskolereform, og hvordan
erhvervsskolelærerne underviser i motion og bevægelse.
Erhvervsskolerne har fra august 2015 skulle ”tilrettelægge undervisningen på
grundforløbet således, at eleverne inden for den samlede undervisningstid deltager i motion
og bevægelse hver dag i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om
dagen(Aftale om Bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse, Undervisningsministeriet,
2014 s.7).
Motion og bevægelse på erhvervsskoleområdet har haft min interesse i mange år, for selv
om motion og bevægelse er nyt i lovgivningen, har der gennem de sidste 5‐7 år været
adskillige projekter og forsøg med motion og bevægelser på erhvervsskoler. I de år har
skolernes incitament til at arbejde med sundhed, motion og bevægelse været at få flere
elever til at gennemføre en uddannelse. I årene fra 2008 og frem var sundhed, motion og
bevægelse på mange skoler en del af deres handlingsplan for øget gennemførsel, som de
er forpligtet til at lave hvert år. Deraf blev fokus for skolernes motion og
bevægelsesindsatser for de fleste skolers vedkommende også fastholdelse (Grønborg
2011, s. 51‐52).
Jeg har selv været projektleder på flere indsatser, hvor målet har været at fremme
sundheden eller fremme fastholdelsen af elever på erhvervsuddannelserne. Jeg har
oplevet udfordringer i at arbejde med en meget segmenteret elevgruppe og lærergruppe,
som har nogle andre forventninger og holdninger til erhvervsskolen end mødet med
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motion, bevægelse og sundhedsindsatser. Med det afsæt er jeg optaget af, hvordan
erhvervsskolerne løser den nye udfordring.
I kortlægningen af sundhedstiltag på erhvervsuddannelser fra 2011 anbefales det, at
sundhedstiltagene i højere grad har sundhed som mål, og at der indtænkes systematisk
evaluering af tiltagene (Lassen et al., 2011, s. 95‐96). At dømme ud fra litteraturstudiet til
denne opgave har anbefalingerne ikke resulteret i beskrevne evaluerede projekter. Det
er meget begrænset litteratur, som specifikt beskæftiger sig med motion og bevægelse på
erhvervsuddannelser.
I erhvervsuddannelserne er daglig motion og bevægelse nyt for elever såvel som for
langt de fleste af lærerne. I nærværende masterprojekt vil fokus være på lærernes rolle i
motion og bevægelsesundervisningen. For selv om tiltaget er rettet mod elever, så er
lærernes rolle, som de der bringer motion og bevægelse ind i klasserummet, central.
Årsagen til, at jeg har valgt at fokusere på lærerne i denne opgave, er på baggrund af
mine erfaringer fra mit job som læringskonsulent. Læringskonsulenterne har op til, og i
starten af skolernes reformimplementering været i kontakt med de fleste af landets
erhvervsskoler. Vores kontakt til skolerne går gennem skolernes ledelse, og vi har
oplevet stor interesse omkring motion og bevægelse fra ledelsernes side. De fleste skoler
har også tænkt motion og bevægelse ind i deres implementering. Mange skoler har bedt
lærerne om at skrive motion og bevægelse ind i deres undervisningsplaner og derved
givet implementeringsopgaven videre til lærerne. På flere skoler har jeg set, at der er
udarbejdet et inspirationskatalog til lærerne med øvelser og idéer til aktiviteter.
Kataloget skal give lærerne inspiration til at kunne varetage opgaven med motion og
bevægelse i undervisningen.
Ofte er det enkelte medarbejdere, der har udviklet kataloget. Andre steder er kataloget
produceret eksternt. I mit arbejde har jeg undret mig over, at der ikke er tænkt mere
over, hvad man som skole vil med motion og bevægelse, og jeg har ikke oplevet skoler
med en tydelig strategi for indsats, målsætning og arbejdsfordeling. Min generelle
opfattelse er, at ganske få skoler har indtænkt kompetenceudvikling af undervisere.
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Nogle skoler løser opgaven med noget, der minder om traditionel idrætsundervisning, og
enkelte steder har man helt valgt at udlicitere opgaven. Mine overvejelser har gået på,
hvordan den enkelte lærer håndterer denne situation, og om lærerne føler sig klædt på
til at varetage opgaven. Hvad gør lærerne og med bevæggrund i hvad? Hvordan bliver
udfaldet?
Jeg har til denne opgave talt med 3 erhvervsskolelærere fra en erhvervsskole og forsøgt
at rammesætte den kontekst, de skal implementere motion og bevægelse i. Nærmere
præsentation af skolen følger i kontekstafsnittet.

UNDERSØGELSESFELT
Incitamentet til at igangsætte sundhedsinitiativer på erhvervsskolen er ikke svære at
finde. Senest kan man kigge på Statens institut for folkesundheds ungeprofil 2014. I den
kan man se, at erhvervsskoleelever sammenlignet med gymnasieelever scorer mere
uhensigtsmæssigt på samtlige KRAMS faktorer (Bendtsen et al., 2015).
Med aftalen om Bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse fra februar 2014 blev
motion og bevægelse en del af erhvervsskolernes grundforløb fra august 2015. I aftalen
skrives, at ”Erhvervsskolerne skal tilrettelægge undervisningen på grundforløbet således,
at eleverne inden for den samlede undervisningstid deltager i motion og bevægelse hver
dag i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om dagen” (Aftale om Bedre og
mere attraktiv erhvervsuddannelse 2014,Undervisningsministeriet, s.7).
Samme sted begrundes formålet med indsatsen at motion og bevægelse skal ” medvirke
til at fremme sundhed hos de unge og understøtte motivation og læring”(Ibid.).
Motion og bevægelse er altså ikke kun et sundhedsinitiativ men skal forstås bredere end
det. Initiativet kan også ses som en forlængelse af folkeskolereformen, hvor 45 minutters
motion og bevægelse blev en kendsgerning i 2014.
Erhvervsskolereformen er baseret på fire klare mål for erhvervsuddannelserne:
1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
6

2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.
For at lykkedes med disse fire mål, er aftalepartierne bag aftalen blevet enige om 10
initiativer, hvoraf et er ”Et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø”. Netop under dette
punkt er motion og bevægelse skrevet ind i aftalen (Aftalen om bedre og mere attraktiv
erhvervsuddannelse 2014, Undervisningsministeriet, s.3‐5). Motion og bevægelse er
altså ikke kun et sundhedsinitiativ. Det skal også skabe motiverende læring og
uddannelsesmiljø.
Motion og bevægelse er ikke et selvstændigt fag, men et såkaldt timeløst fag, der skal
passes ind i skoledagen. Det kan ske ved at lave bevægelsesbånd, motion og
bevægelsestimer eller det kan integreres i den øvrige undervisning. I aftalen er det
blandt andet eksemplificeret, at motion og bevægelse kan integreres i den øvrige
undervisning som et pædagogisk princip. Denne integration skal fremme elevernes
motivation, læring og dannelse af relationer (Aftale om Bedre og mere attraktiv
erhvervsuddannelse. UVM 2014).
Der er ikke et fagbilag eller en vejledning til motion og bevægelse, så det er den enkelte
skole, der skal beslutte, hvordan motion og bevægelse skal udmøntes. På Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestillings inspirationshjemmeside EMU.dk, kan man læse, at
skolerne selv skal tilrettelægge motion og bevægelse, således det medvirker til at
fremme elevernes sundhed og understøtte motivation og læring.
”Der er flere veje til at opnå målet om at fremme sundhed og understøtte motivation og
læring. Inden planlægningen af undervisningen skal den enkelte skole overveje, hvordan
sundhed, motivation og læring bringes i spil i motion og bevægelsesindsatsen.
Overvejelserne kan tage udgangspunkt i skoletype eller pædagogisk/didaktisk grundlag. I
planlægningen af undervisningen skal valget af aktiviteter afspejle de overordnede
overvejelser”(emu.dk, Erhvervsuddannelser).
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I Nordins casestudier af implementering af et sundhedsprojekt på folkeskoler ses det, at
lærernes holdninger, viden, evner og færdigheder har en indflydelse på deres
undervisning og deres implementering af sundhedsprojektet. Ligeledes ses det, at
lærerne begrænser indsatsen for at lykkes som lærer i spændingsfeltet mellem
lovgivning, de institutionelle rammer og den undervisningskontekst, de agerer i (Nordin
2013, s. 268‐270). Lignende internationale resultater kan man finde hos Jourdan, hvor
han plæderer for, at lærerens holdninger til egen rolle og til sundhed generelt er en
afgørende faktor i forbindelse med sundhedstiltag. Mere generelt siger han, at det er et
vilkår, at læreren tager personlig stilling, inden han underviser i det (Jourdan 2011, s. 98‐
105).
På erhvervsskoleområdet har Peter Koudahl skrevet i konteksten om nedbringelse af
frafaldet i erhvervsuddannelserne, at det i sidste ende bliver erhvervsskolelærerne der
står med opgaverne, da det er dem, der møder eleverne (Koudahl 2011, s. 121). Dette
synspunkt kan overføres til kravet om motion og bevægelse, da begge er krav til
erhvervsskolerne, som skal udmøntes i mødet med eleverne.
Karakteristika ved erhvervsskolelærerne er, at de har en fagfaglig baggrund i det
erhverv, de nu underviser i. Ifølge Kjeld Secher kan man ikke forvente, at de har formelle
kompetencer, som kan understøtte motion og bevægelsesindsatsen (Lassen et al., 2011,
s.20). I samme kortlægning er en af anbefalingerne, at lærerne tilbydes
kompetenceudviklingen for at kunne varetage undervisningen i sundhedsindsatser(Ibid.,
s.95).

RATIONALE
Opgaven skal give et indblik i erhvervsskolelærernes handlemuligheder i motion og
bevægelsesundervisningen. Da motion og bevægelse er helt nyt i
erhvervsuddannelserne, er det nødvendigt at blive klogere på, hvordan
erhvervsskolelærerne oplever deres mulighedsrum i motion og
bevægelsesundervisningen. Herunder er det interessant, hvordan de lovgivende og
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institutionelle rammer influerer på lærernes handlemuligheder, og hvilke
handlemuligheder lærerne oplever i relation til eleverne. Herudover, hvilke perspektiver
bringer erhvervsskolelærerne selv i spil som havende indflydelse på handlemuligheder i
motion og bevægelsesundervisningen.
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OPGAVENS PROBLEMFORMULERING OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL
Med afsæt i overstående introduktion er jeg kommet frem til nedenstående
problemformulering.

PROBLEMFORMULERINGEN:
Hvordan oplever lærerne deres handlemuligheder i forbindelse med
undervisningen i motion og bevægelse i erhvervsskolernes grundforløb, som det
er beskrevet i aftalen om Bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse1

FORSKNINGSSPØRGSMÅL
For at undersøge overstående problemformulering vil jeg se på, hvordan mine tre
medforskere i praksis oplever og håndterer den udfordring, der er dem givet under de
betingelser, de har. Jeg ønsker at undersøge, hvilke udfordringer de ser, og hvordan de
ser deres opgave med implementering af motion og bevægelse løst bedst muligt. På den
baggrund stilles følgende tre forskerspørgsmål. Forskningsspørgsmålene er baseret på
de handlesammenhænge lærerne agerer i, lovgivning, ledelse, elever og erhverv, de er
blevet tilpasset på baggrund af mine medforskeres udsagn i forbindelse med
interviewene.
1. Hvordan oplever lærerne deres handlemuligheder inden for den politiske og
institutionelle rammesætning?
2. Hvilke handlemuligheder og begrænsninger oplever lærerne i mødet med
eleverne?
3. Hvilke andre betingelser oplever lærerne, gør sig gældende for
handlemulighederne i undervisning i motion og bevægelse?
Målet er at blive klogere på, hvordan erhvervsskolelærere agerer i arbejdet med motion
og bevægelse og at få et indblik i, hvad læreren ser som deres handlemuligheder. Dette
perspektiv vil kunne almengøres i retningen af at give indsigt til andre lærere i forhold til
at perspektivere til egen praksis. Erhvervsskoleledere vil kunne få et indblik i motion og
bevægelsesindsatsen set fra lærerens perspektiv. For mit eget vedkommende vil
1

Aftale om Bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse 2014 s.7
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undersøgelsen bidrage til, at jeg kan bringe lærerperspektivet ind i mit
rådgivningsarbejde med erhvervsskoleledere, og jeg kan i forbindelse med udvikling af
undervisningsmateriale rettet mod motion og bevægelse, have et nuanceret perspektiv
på, hvad lærerne efterspørger.
Som baggrund for at besvare problemformuleringen tager jeg, som skrevet ovenfor,
udgangspunkt i tre interviews og den motion og bevægelseskontekst, der er på den givne
erhvervsskole. Det primære udgangspunkt vil, i teori såvel som i analyse, være lærerens
undervisning i motion og bevægelses og lærerens oplevede handlerum i denne
undervisning.

DISPOSITION AF OPGAVEN
Nærværende opgave tager udgangspunkt i en kvalitativ empirisk undersøgelse af tre
læreres perspektiv på, hvordan de oplever deres handlemuligheder i forhold til at
undervise i motion og bevægelse, og hvad de ser som deres muligheder og
begrænsninger. I analysedelen vil denne empiri åbne op for hvilke betingelser,
betydninger og begrundelser der har indflydelse på lærerens oplevelse af muligheder og
begrænsninger.
I den første del af opgaven har jeg beskrevet min motivation og opridset
genstandsfeltet. Dernæst nås ovenstående problemformulering. Efter nærværende
disposition følger en definition af centrale begreber og en afgrænsning af opgavens
emnefelt. I opgavens næste del er en gennemgang af den litteratur, som støder op til
erhvervsskolelærerens opgave med at implementere motion og bevægelse. I
litteraturgennemgangen ses på erhvervsskolelærerens rolle generelt og i forhold til
motion og bevægelse. Dernæst vil jeg se bredt på motion og sundhedsforskning rettet
mod lignende elevgrupper eller lignende tiltag samt den forskning, som findes
vedrørende sundhed, motion og bevægelse på erhvervsskoler. I min søgning efter
litteratur har jeg specielt fokuseret på lærerrollen.
I metodologi og metodeafsnittet begrunder jeg valget af praksisforskningstilgang og
beskriver, hvorfor den egner sig til opgaven og betingelserne for min empiri og
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tilhørsforholdet til den kritiske psykologi. Ydermere beskrives anvendelsen af kvalitativ
undersøgelse i form af semistruktureret interview til indsamling af empiri. Herefter
præsenteres opgavens empiri i form af 3 interviews med opgavens medforskere.
I den teoretiske rammesætning argumenterer jeg, for valget af kritisk psykologi som
metode, og her præsenteres de centrale begreber, jeg vil benytte mig af i analysen.
I analysen tager jeg udgangspunkt i problemformuleringen og de tre
forskningsspørgsmål. For at besvære problemformuleringen behandles
forskningsspørgsmålene i hvert deres afsnit i analysen gennem en betingelses‐,
betydnings‐ og en begrundelsesanalyse, som kaster lys over de tre medforskeres
betragtninger på de tre forskningsspørgsmål.
I diskussionen af undersøgelsen vil jeg kaste et kritisk blik på opgavens undersøgelse og
diskutere den anvendte metodologi og teori, inden jeg diskuterer analysen og mulige
almengyldigheder i analysen.
I konklusionen vil jeg sammenfatte de betragtninger og slutninger, det har været mulige
at lave vedrørende problemformulering og forskningsspørgsmål. Slutteligt vil jeg
perspektivere opgaven i forhold til, hvordan et fokus på henholdsvis ledelsens rolle og
elevernes rolle vil have betydning for, hvordan feltet motion og bevægelse anskues.

BEGREBSAFKLARING
MOTION OG BEVÆGELSE
Forskningsfeltet motion og bevægelse er et sted mellem sundhedsundervisning, idræt og
didaktik. I bekendtgørelsen gives der ikke et klart svar på, hvad motion og bevægelse er.
At der i bekendtgørelse står, at motion og bevægelse både skal fremme sundhed og
understøtte motivation og læring gør det til et komplekst begreb(Aftale om bedre og
mere attraktiv erhvervsuddannelse, 2014, s.7). Jens‐Ole Jensen har forsøgt at beskrive
forskellen på motion og bevægelse og den samlede betydning deraf. Motion udspringer
af en naturvidenskabelig kontekst og har vundet indpas fra 1960érne som fysisk aktivitet
uden konkurrencemæssigt indhold men med fokus på sundhed. Bevægelse kan forstås i
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en humanistisk kontekst, hvor bevægelse knytter sig til at opleve med kroppen i nuet.”
’motion og bevægelse’ kan man argumentere for, at kombinationen kan dække over en
mangfoldighed af kropslige aktiviteter, der både kan være middel til en fremtidig sundhed
og et mål om umiddelbar velvære i nuet.”(Jens‐Ole Jensen, 2014, s.12).
I forhold til motion og bevægelsesaktiviteter læner jeg mig op af Jesper Von Seelens
bevægelsestaksonomi, idet den skole, der deltager i min empiri, benytter sig af den
samme kategorisering. I Von Seelens model inddeles motion og bevægelse i 4 kategorier,
hvoraf kategori 4 er idrætsfaget, som ikke er relevant i erhvervsskoleregi. Kategori 1 er
aktive pauser, kategori 2 er fysisk træning. Den tredje kategori er bevægelse i
undervisningen, som underopdeles i to kategorier med henholdsvis høj og lav
intensitet(Seelen 2013, folkeskolen.dk).
I problemformuleringen benyttes formuleringen “undervisning i motion og bevægelse”.
Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at motion og bevægelse ikke nødvendigvis
er noget, “man underviser i”, idet eleverne ikke skal opnå nogle specifikke motion og
bevægelseskompetencer. Motion og bevægelse kan lige så vel betegnes som noget, “man
underviser med”, forstået som et didaktisk værktøj, man benytter for at skabe motivation
og bedre indlæring. Da opgavens sigte ikke er afklaring af dette, bruger jeg betegnelsen
“undervise i motion og bevægelse”, som en fælles betegnelse der i denne opgave skal
dække over både “undervisning i og med motion og bevægelse”.
Motion og bevægelse er et dansk begreb, som ikke umiddelbart har en pendant
internationalt. I international forskning opererer man med begrebet health education,
som er en pendant til sundhedsundervisning, som også findes i den danske folkeskole.
Physical education er en pendant til skolefaget idræt. Enkelte studier beskriver også
begrebet physical activity oftest i forbindelse med motionsindsatser uden for skoleregi.
Motion og bevægelse integreret i skoleundervisningen som i Danmark er ikke at finde
andre steder, og derfor er det også svært at pege på, at motion og bevægelse kan
sidestilles med et af de overstående engelske begreber. Derfor kan man argumentere for,
at motion og bevægelse placerer sig et sted midt imellem. Men relevant for denne opgave
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er, at motion og bevægelses i ligheder med healt education set fra et lærerperspektiv er
et timeløst fag, hvor fagfagligheden ikke er på spil, og hvor lærerens egen sundhed bliver
sat på spil(Jourdan 2011 s. 43).

ERHVERVSSKOLELÆRERE
I EVAs rapport om erhvervsskolelærernes kompetencer fra 2014 kan man se, at
erhvervsskolelærere er en broget flok. Flertallet af underviserne på de traditionelle
tekniske skoler har en fagfaglig baggrund suppleret med en erhvervspædagogisk
efteruddannelse på diplomniveau. På SOSU og Handelsskoler er billedet anderledes.
F.eks. er antallet af lærere med en erhvervsfaglig uddannelse kun 10 % på SOSU‐skoler.
Til gengæld har 99% af de adspurgte SOSU lærere en videregående uddannelse. På
baggrund af den betragtning har jeg valg at fokusere på en traditionel
erhvervsuddannelse i denne undersøgelse. I EVAs undersøgelse har 32 % ikke en
pædagogisk overbygning på deres erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. I
de fleste tilfælde er uddannelsesforløbet planlagt (Kortlægning af pædagogisk
kompetenceudvikling blandt lærerne på EUD, EVA 2014, s.12). Den
erhvervspædagogiske diplomuddannelse har til formål at kvalificere lærerne til at
varetage pædagogiske funktioner og realisere undervisning i relation til den
erhvervsfaglige praksis (Studieordningen for diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
PH Metropol, s. 1).

AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDET
På baggrund af ovenstående betragtninger og det lovgivningsmæssige landskab vil jeg
rette min opmærksomhed på lærernes nuværende udfordring med at undervise i motion
og bevægelse på grundforløbet. I forhold til nærværende opgave er valget faldet på at
afgrænse emnet til lærernes handlerum i forhold til opgaven med at undervise i motion
og bevægelse. Opgavens sigte er ikke at undersøge, hvad der er god kvalitet i motion og
bevægelse eller hvilken type motion og bevægelse, der fungerer bedst. Jeg forholder mig
til, om mine medforskere benytter motion og bevægelse, og hvordan de oplever deres
handlemuligheder og begrænsninger i den forbindelse.
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I første omgang er ledelsen en vigtig faktor i forbindelse med undervisernes
handlemuligheder. Ledelsen fastsætter de overordnede rammer, og på erhvervsskolen,
hvor jeg har udført min undersøgelse, har ledelsen nedsat en gruppe til at udarbejde et
katalog til underviserne, som skal understøtte lærernes implementering af motion og
bevægelse. Kataloget er vedlagt som bilag til opgaven. Jeg har valgt at bruge kataloget til
at rammesætte opgaven, idet kataloget tydeligt beskriver den opgave, det forventes at
lærerne skal udføre.
I inspirationskataloget kan man se, at der på skolen er taget stilling til, hvorledes den
enkelte lærer tidsmæssigt og strukturelt skal implementere motion og bevægelse, idet
der står ” På MIDTTEK skal motion og bevægelse integreres i undervisningen, således det
svarer til min. 6‐9 min pr. lektion afhængig af, om lektionslængden er 45 eller 60
min”(Motion og Bevægelse på MIDTTEK 2015, s. 2).
Den enkelte lærer skal altså ikke forholde sig til, om motion og bevægelse skal samles i
blokke 2‐3 gange om ugen eller daglige motionsbånd. Ligeledes defineres skolens tilgang
til motion og bevægelse som et godt didaktisk værktøj på linje med andre, men ikke som
et universalmiddel. Ydermere beskrives kataloget som et afsæt, som ikke kan gøre det
ud for indsatsen (Motion og bevægelse på MIDTTEK. 2015 s. 2).
Dette er en del af katalogets rammesætning, som også indeholder lovteksten, og i den
sammenhæng beskrives skolens opfattelse af, hvordan motion og bevægelse skal ses på
skolen: ” Som det sikkert vil komme til udtryk i dette katalog definerer vi ”Motion og
Bevægelse” bredt, og med særlig vægt på bevægelse”(Motion og bevægelse på MIDTTEK.
2015, s.3).
Efter rammesætningen indeholder kataloget det primære afsnit, som hedder motion og
bevægelse i praksis. Afsnittet indeholder Jesper Von Seelens bevægelsestaksonomi, og
med afsæt i den kan hovedparten af de efterfølgende øvelser kategoriseres i type 1
aktiviteter, aktive pauser. Ydermere indeholder kataloget links til hjemmesider, hvor
man kan finde yderligere inspiration(Seelen 2013, www.folkeskole.dk).
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LITTERATUR GENNEMGANG
ERHVERVSSKOLELÆRERENS FAGIDENTITET
I den kritiske psykologiske kontekst bør lærernes rolle forstås situeret og i forhold til de
forskellige handlesammenhænge. Lærernes deltagelse er forskellig fra
handlesammenhæng til handlesammenhænge. Lærerne oplever praksis og betydningen
af denne fra eget perspektiv og vil altid handle og tænke med baggrund heri. Ligeledes vil
investeringen og deltagelsen være influeret af dette (Dreier 1999. s.78‐79). For at forstå
en central præmis ved erhvervsskolelærerens perspektiv på lærergerningen er det
nødvendigt at se på dobbeltheden i erhvervsskolelærerens fagidentitet. Lena Lippke
beskæftiger sig med erhvervsskolelærerens dobbeltrolle imellem at være anerkendt
fagmand og skulle løse pædagogiske opgaver af formidlings‐ og opdragelsesmæssig
karakter (Lippke 2011. s. 105‐106). Hun påpeger, at denne kobling kan være svær for
læreren. Motion og bevægelse kan netop ses som en sådan pædagogisk opgave, idet det
både skal understøtte elevens sundhed, motivation og læring.
Lippke læner sig op af Robson (1998) når hun beskriver erhvervsskolelærernes
professionelle identitet som værende ” ..den opfattelse, man har af sig selv som en
professionel, hvilket er tæt forbundet med den viden og de kompetencer, man har”(Lippke
2011. s. 106). Ydermere er den sociale knytning, til dem man deler faglighed med vigtig i
denne sammenhæng(Ibid.).
I Robsons studier af engelske Erhvervsskolelærere fastholder lærerne en meget stærk
identifikation til deres tidligere erhverv, og anerkendelsen fra kolleger og elever kommer
i høj grad på baggrund af meritter fra erhvervslivet (Robson 1998. s.596). Lippke har
fundet de samme tendenser hos danske erhvervsskolelærere. I studier af
erhvervsskolelærere på en grundforløbsafdeling for bil, fly og andre transportmidler
oplever hun meget fagfagligt passionerede lærere, som diskuterer teknik i pauserne, og
er optaget af at være i trit med branchen (Lippke 2011. s 107).
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Dette blik på erhvervsskolelæreren er vigtigt, for at forstå den diversitet, der er både i
jobbet som underviser, men også for at se på underviseren som subjekt i forhold til at
kunne navigere i forskellige handlesammenhænge. Det forventes, at han både kan
undervise i den fagfaglighed, som er hans baggrund, og samtidig kan demonstrere den
relationelle indsigt overfor eleverne og varetage pædagogiske opgaver og man kan
tilføje, at i tilfældet motion og bevægelse skal han implementere en ny type ikke faglige
aktiviteter i sin undervisning(Lippke 2011, s. 107).
Som tidligere skrevet skal erhvervsskolelærerne i starten af deres ansættelse have en
pædagogisk diplomuddannelse, men ifølge Robson er kombinationen af de to identiteter
svære at forene for læreren, og den første succesfulde erhvervsidentitet vil være den
dominerende(Robson 1998, s. 597).
Hiim og Hippe beskriver erhvervsskolelærerens overordnede didaktiske opgave som
værende at planlægge, gennemføre, vurdere og analysere fagspecifikke undervisnings og
læreprocesser (Hiim og Hippe 2005, s.12). Men denne kerneopgave er udfordret, af et
bredere og mere komplekst opgave port folio som erhvervsskolelærerens jobfunktion
gennem den sidste årrække har gennemgået, og senest med erhvervsskolereformen fra
august 2015 indeholdende blandt andet motion og bevægelse.
Peter Koudahl beskriver, at erhvervsskolelærerne oplever, at der er mindre tid til deres
kerneydelse og at de er presset af andre opgaver som fastholdelse, udviklingsprojekter,
mentorroller og implementering af ny lovgivning og bekendtgørelser.
At erhvervsskolelærerne føler sig pressende af alle disse initiativer er begrundet i, at det
er erhvervsskolelærerne der stå med opgaven i mødet med eleverne ” I den virkelige
verden er det lærerne på erhvervsskolerne, der står med opgaverne, fordi det er lærerne,
der møder eleverne, og som har opgaven både at sikre fastholdelsen og uddannelse med et
højt fagligt niveau”(Koudahl 2011, s.121).
I en NCE undersøgelse om lærerne på erhvervsuddannelserne føler lærerne sig blandt
andet presset af, at der stilles mange krav til dem, og der er for mange og for hyppige
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uddannelsesreformer og at den konkrete virkelighed de møder, ikke stemmer overens
med de forventninger, de havde til jobbet på forhånd(Hansen et al. 1999, 1.3.6).
Pia Cord har analyseret erhvervsskolelærerens arbejdsforhold i perioden fra 1990 og 20
år frem. I den periode har erhvervsskolesystemet haft mange reformskift, dette har ifølge
Cort resulteret i, at lærernes engagement i at implementere reformers intentioner
minskes. En begrundelse herfor er, at lærerne ser en stor diskrepans mellem de politiske
intentioner og den virkelighed, de oplever på skolerne(Cort 2011 i Koudahl 2011,s. 121).
Hermed er der skitseret et handlerum for underviserne, hvor de har mange opgaver at
løse fra deres position som de nærmeste til at implementere en kompleks dagsorden i
erhvervsskoleundervisningen. Samtidig med at karakteristika ved målgrupperne er en
stærk fagidentitet og et stærkt fagligt fokus i deres virke som erhvervsskolelærere.
Lippke er også optaget af erhvervsskolelærerens handlerum og beskriver at
”Hans mulige handlerum i forhold til sin deltagelse og sit engagement er herved ikke kun
rammesat af hans egen motivation, ønsker og idealer. Andre aktører må også tænkes ind:
de politiske aktører, der på afstand er med til at definere rammer og målsætninger for den
danske erhvervsskole, samt dem, der dagligt deler den sociale praksis med ham; elever,
kollegaer, elevcoaches og ledelse.”(Lippke 2011, s.110‐111).
Når lærerne træder ud af det fagfaglige felt, hvor han er respekteret af eleverne og ind i
et andet felt, hvor opgaven er af mere pædagogisk karakter, er risikoen at han mister
noget af den respekt, han har hos eleverne, samt mister noget af sin faglige identitet(Ibid.
s.111).
Ifølge lippke er det fagfagligheden, som kan løse nogle af de andre ikke fagfaglige
udfordringer, som læreren står med. At han med sin fagfaglighed træder frem som en
rollemodel, som eleverne kan se op til og stræbe efter at blive, og som kan udvide
elevernes syn på, hvad fagfagligheden rummer. På den måde kan han stille krav til deres
indsats og adfærd(Ibid.).
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ERHVERVSSKOLELÆRERE OG MOTION OG BEVÆGELSE
Som tidligere skrevet er mængden af forskning om motion og bevægelse på
erhvervsskoleområdet begrænset. I 2011 udarbejdede Videncenter for Kost og
Motion(KOSMOS) en kortlægning af sundhedstiltag på erhvervsuddannelser.
Kortlægningen er altså før implementeringen af motion og bevægelse, men baseret på
erhvervsskolers forsknings og udviklingsprojekter om motion og sundhed. Projekter
som aftalepartierne bag erhvervsuddannelsesaftalen refererer til i forhold til motion og
bevægelse
”Mange skoler tilrettelægger allerede i dag undervisningen, så eleverne får motion og
bevægelse i løbet af dagen, enten i form af valgfri idrætstimer eller som pædagogisk princip
for undervisningen for at fremme motivation, læring og dannelsen af relationer blandt
eleverne.”(Aftale om bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse 2014,
Undervisningsministeriet, s.7).
I kortlægningen fra 2011 interviewes Keld Secher fra Nationalt Center for
erhvervspædagogik(NCE) om lærernes rolle i forbindelse med motion og
sundhedsindsatser. Ifølge ham er specielt undervisere på håndværksuddannelserne ikke
specielt sundhedsbegejstret, hvilket er en stor barriere i forhold til indsatserne, idet han
også ser lærerne som faglige rollemodeller for eleverne. I samme tråd har han oplevet, at
der på erhvervsskolerne er et såkaldt Tarzan syndrom, og eksemplificerer med en
oplevelse på en tømreruddannelse, hvor succeskriteriet var at holde en høj akkord, men
at underviserne og eleverne ikke koblede dette til en stærk fysik og udholdenhed(Lassen
et al. 2011, s.22).
En anden barriere, som Keld Secher beskriver, er en ”mental barrierer”, som dækker over
en eksisterende holdning på erhvervsskolerne om, at ”man ikke skal blande sig i elevernes
liv”(Ibid.).
Dette skyldes ifølge Keld Secher, at lærerne ikke selv har en interesse for motion og
sundhedstiltag og derfor ikke er så begejstret for at involvere sig i dem.
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Keld Secher beskriver, at i modsætning til de lærere der mangler interessen, også er
ildsjæle blandt medarbejderstaben. Dette understøttes i kortlægningen i et
lærerinterview. Her beskrives det, at på den givne skole beror indsatsens succes på
lærernes overbevisning om vigtigheden af sundhed og motion.
I samme kortlægning beskrives en skoles indsats, hvor de lærere, der får ansvaret for
indsatserne er de lærere, som har lyst til det (Ibid. s. 58). Her udtaler en leder, at
engagementet for indsatserne er funderet i lærernes egne interesser, og at indsatsens
succes afhænger af, om lærerne prioriterer det. Skolens medarbejdere har ikke nogen
ekspertise på området, og at der ikke foregår nogen opkvalificering (Ibid., s. 26‐28).
I forsøgsrapporten fra undervisningsministeriet ”Læring i bevægelse”(2015) udlægges et
kvalitativt forskningsprojekt, hvor indholdet har været at undersøge mulighederne ved
læring i bevægelse i erhvervsuddannelserne. I henhold til Jesper Von Seelens
taksonomi(Jesper Von Seelen 2013) kan læring i bevægelse sidestilles med kategorien
bevægelse i undervisningen(Jesper Von Seelen 2013, folkeskolen.dk). I rapporten
fremføres det, at institutionernes og undervisernes forståelse af hvad læring i bevægelse
er, har en betydning for den udførte praksis. Den undervisningspraksis, som formår at
inddrage et fagligt indhold, har positiv indflydelse på elevernes deltagelse( Bendtsen et
al.,2015, s. 174).
I samme studie beskrives det også at undervisere, der inddrager motion og bevægelse i
sin undervisning kan risikere at få undergravet sin autoritet, da undervisningen ikke
stemmer overens med elevernes forventninger til undervisningens indhold (Ibid., s.168).

SUNDHED, MOTION OG BEVÆGELSE I ANDRE SKOLESAMMENHÆNGE
Et kort blik på folkeskoleområdet og nogle af de tidlige erfaringer fra motion og
bevægelsesindsatsen der, peger på det samme. Lærernes rolle i forhold til at prioritere
motion og bevægelse er centralt for indsatsens succes. Hvis lærerne ikke har haft
ejerskab er implementering af motion og bevægelse en udfordring, i EVAs rapport om 9
skolers erfaringer vidner det om, at kompetente rollemodeller og engageret ledelse er
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vigtigt for at indsatsen skal være en succes(EVA's erfaringsopsamling om motion og
bevægelse 2014, s.5).
Nordins casestudie af folkeskolers implementering af et sundhedsprojekt indeholdende
daglig motion og sund kost tegner også et billede af, at lærerens prioritering og
opfattelse af sundhed er vigtigt for af få succes med undervisningen. Lærerne i studiet
prioriterede de obligatoriske fag højest, og de undervisere, som ikke prioriterede
sundhedsprojektet højt og ikke følte ejerskab for projektet, nedprioriterede også
projektet i undervisningen. Nordin behandler lærernes tilgang til projektet gennem
Lipskys begrebssæt om, at lærerne er markarbejdere, idet de er dem, der interagerer
med borgerne. I den kontekst vurderes lærernes mestringsstrategier i forhold til at
udmønte projektets indhold over for eleverne. I Nordins feltstudier begrænser lærerne
indsatsen til enkelte dele af projektet, og selvom projektet indeholdt en
sundhedspædagogisk metode, valgte lærerne ikke at bruge denne. Ydermere erfarede
hun, at lærerne, som fik mere tid til sundhedsundervisning som følge af projektet,
indførte mere af den sundhedsundervisning de i forvejen kendte, i stedet for at tilføre
flere aspekter til undervisningen(Nordin 2013, s.192‐194).
Nordin undersøgte også lærernes individuelle faktorer som viden, færdigheder og
holdninger i relation til projektet. Lærerne vurderede generelt deres viden og
færdigheder til at være gode, men observationerne viste at lærernes viden var begrænset
til motion og kost, og ikke inkluderede sundhedspædagogiske metoder, hvilket
resulterede i en fastholdelse af den pædagogiske praksis, som de brugte i forvejen(ibid.
196‐203).
I forhold til lærernes holdninger og interesser var der en sammenhæng mellem, om
lærerne var positivt stemt overfor projektet og deres prioritering heraf. Hvis projektet
ikke havde høj prioritet afspejledes det i undervisningen ”lærerne på disse skoler
tilsidesatte undervisningen i kost og fysisk aktivitet i relation til ”skolesundhedsprojektet”
til fordel for undervisningen i fx biologi og matematik” (Ibid., s.203). På andre skoler hvor
lærerne var kritiske over for tilgangen til projektet modificerede de deres indsats(Ibid.,
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s.204‐216). Generelt konkluderer Nordin ”At lærernes anvendelse af mestringsstrategier
er relateret til såvel lærernes viden, færdigheder som holdninger på alle 5 skoler”.(Ibid.,
s.216).
Internationalt kan man i Jourdans studier af sundhedsundervisning finde argumenter
som understøtter erfaringerne fra Nordin. Jourdan beskriver lærerens arbejdskontekst
som langt mere kompleks end blot at formidle love og bekendtgørelser. Han beskriver
tre faktorer, hvoraf den første er de institutionelle faktorer, såsom lokale mål og
agendaer. Den anden er lærernes personlige holdninger og fortolkning. Den tredje er
koblet til den anden nemlig lærernes forventninger og forståelse af, hvad eleverne har
brug for, og hvad de ønsker(Jourdan 2011, s. 99). I tråd med dette beskriver Jourdan
kvantitative studier, hvor 55 % af de adspurgte lærere vurderer, at deres personlige
overbevisning er vigtigst i forhold til, hvordan de sammensætter deres undervisning
(Ibid., s. 103).
Lærere ønsker at opnå bedst mulig læring for eleverne, men de har en række
begrænsninger i dette, blandt andet ønsket om en god atmosfære og at bibeholde
elevernes gunst. Jourdan beskriver lærergerningen som en balanceakt mellem ” the
knowledge they teach (knowledge, personal skills and expertise) and how they lead the
class (social regulation of conversation and behavior)”(Jourdan 2011. s. 99).
Der kan være mange tilfælde, hvor lærerne må bruge meget tid på anden del af
lærergerningen, den der ikke har med læring at gøre, og her plæderer Jourdan for, at
man skal være specielt bevidst om det, når man har med sundhedsundervisning at gøre,
idet det er et udsat område, prioriteringsmæssigt (Ibid., s.100). For at sikre
sundhedsundervisningen bør det knyttes til eller kobles sammen med fag og fagmål i det
omfang det er muligt, og for at undgå sundhedsundervisningens uklare position(Ibid.
101‐102).
I et amerikansk studie af Zarrett et al. hvor fokus er på undervisningen af unge i et efter
skole motionsprogram, fortæller de deltagende lærere i et interview, at de fandt stor
glæde ved at deltage i fysisk aktivitet sammen med eleverne, og at projektet har haft en
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Kommentar [1]: Er det den samme
kilde som den forrige? s. 216)

spil off effekt på de relationer lærerne har til kolleger og til eleverne i undervisningen. De
samme lærere påpeger, at de lærere, som ikke var komfortable med at deltage i
motionsundervisningen sammen med eleverne, ikke havde de samme gode relationer til
eleverne, og derfor ofte kom til at skælde ud på eleverne, hvilket de deltagende lærere
ikke fandt hensigtsmæssigt, og ikke tro mod projektet(Zarrett et al., 2011, s. 422‐423).
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METODOLOGI OG METODE
METODOLOGI
I dette afsnit redegøres for metodologiske overvejelser angående videnskabsteoretiske
placering, empiriske metoder og analyseramme. Overvejelserne danner rammen for den
metodologiske tilgang til analysen, som skal besvare problemformuleringen. Tilgangen,
der anvendes i analysen, er en kritisk psykologisk praksisforskningstilgang.
Den kritisk psykologiske tradition har generelt været meget optaget af at forene forskere
og praktikere i studiet af professioner. Målet med foreningen er at give et mere
retvisende billede af praksis og bedre at kunne identificere muligheder og
begrænsninger i praksis. Praksisforskning skal demokratisere forskningen og overskride
afstanden mellem forsker og praktiker(Mørck, 1995,s.41). Praksisforskningens mål er at
kunne udvikle forskning og teori, som kan anvendes i praksis og udvikle praksis.
Praksisforskning kan ligeledes ses som en kritisk deltagelse på tværs af praksisser, hvor
praksisforskeren og praktikeren er fælles om at udforske praksis, samtidig med at
praksisforskeren også er kritisk refleksiv i forhold til anden teori og andre forskere(Ibid.,
s.40‐41).
Praksisforskning kan også betegnes som et Joint venture mellem to parter, hvor de hver
bidrager med deres evner og viden fra hver deres område(Mørck 2006 s. 220‐221).
I denne opgave vil jeg med afsæt i ovenstående anlægge et 1. persons perspektiv, idet
deltagernes eget perspektiv på muligheder og begrænsninger i de forskellige
handlesammenhænge er mit undersøgelsesfelt. Ydermere vil jeg undersøge deltagernes
begrundelser for deres handlinger i forbindelse med motion og
bevægelsesundervisningen. Min spørgetilgang har været med dette perspektiv in mente
(Mørck 1995, s. 35‐36).

24

I kritisk psykologi er der mange tilgange til tilegnelse af empiri. Umiddelbart er det
hensigtsmæssig at indsamle empiri fra flere forskellige handlesammenhænge. I forhold
til omfanget af opgaven har det ikke kunnet lade sig gøre at lave f.eks.
deltagerobservation eller fokusgruppe interview. Derfor har jeg valgt at lave interview
med tre undervisere. I min spørgetilgang har jeg forsøgt at spørge ind til forskellige
handlesammenhænge for at få et bredere perspektiv på deltagerens oplevede
handlemuligheder(Mørck og Nissen, 2009, s. 125).

FORSKNING I EGEN PRAKSIS
I denne opgave var det nødvendigt for mig at finde en forskningsmetode, som
anerkendte forskerens subjektivitet og aktive deltagelse i processen. Som forsker ser jeg
mig som udforsker af egen praksis og ikke som observatør i andres praksis. Ifølge Mørck
kan valg af emne, empiri og metodologi alt sammen udgøre en positionering og en
partitagning (2009, s. 234). Ydermere er menneskesyn implicit i pædagogisk og
psykologisk forskning, og derfor er metodevalget vigtigt, da dette bør stemme overnes
med dette menneskesyn (Christensen og Jensen, 2009, s. 12).
I min analyse er det vigtigt, at jeg anerkender, at jeg qua min baggrund som
erhvervsskoleunderviser, motion og bevægelsesprojektleder, nu konsulent i branchen,
kan have en teoriladethed eller have antagelser, som påvirker mine metoder og valg. På
den baggrund bør jeg hele tiden bruge min metodologiske tilgang og deltagernes 1.
persons perspektiv som tilgang til praksis og til analysen (Mørck og Nissen, 2009, s.142).
Dreier argumenterer for, at de professionelle skal involveres i praksis, og at praktikernes
erfaring skal anerkendes som værende med til at øge kendskab til handlemuligheder og
begrænsninger i praksis (Dreier 1996, s. 60‐61.). Relationen mellem forskere og de
professionelle er en intersubjektiv relation, som er en ligeværdig relation hvor ingen har
facit, hvorfor forsker og praktiker er ligeværdige i processen og praktikeren betegnes
som medforsker (Mørck og Nissen 2006, s.130). Fra et forskerperspektiv skal man
forsøge at lære af medforskerne og vedkende, at de kender svarene og mulighederne i
forhold til deres handlemuligheder. Derfor er fokus også på at afdække, hvordan
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medforskerne ser deres muligheder og begrænsninger, og hvilke handlemuligheder de
ser i deres praksis.

INTERVIEW
Jeg har til indeværende opgave valgt at lave semistrukturerede interview. Interviewene
udgør kernestoffet til at opnå opgavens mål om at forstå deltagernes oplevede
handlebegrænsninger og muligheder (Mørck 2003, s. 170).
Formålet med at bruge kvalitative interview er at få et nuanceret billede af deltagernes
oplevelse af praksis beskrevet med deltagerens egne ord (Kvale, 1997, s.43).
I kvalitative metoder (Brinkmann og Tanggaard 2010) beskrives det semistrukturerede
interview som en interaktion, hvor de overordnede spørgsmål på forhånd er planlagt af
intervieweren, men at spørgsmål opstår undervejs på baggrund af deltagerens svar
(Brinkmann og Tanggaard 2010., s. 37‐28).
Jeg har I mine interview både haft spørgsmål rettet mod praksis og strukturelle rammer
for at få et generelt billede af deltagernes tanker om de overordnede handlemuligheder
som lærer, og specifikke spørgsmål om handlemuligheder overfor elever og udførsel af
motion og bevægelse i praksis.

TRANSSKRIPTION
De semistrukturerede interviews af Per, Jens og Morten er med deres accept blevet
optaget. Den forudgående instruktion og uformelle samtale om formålet med interviewet
og løst og fast om motion og bevægelse er ikke blevet optaget og derfor heller ikke
transskriberet. Jeg har i transskriptionen tilført tegnsætning for at gøre det mere læsbart.
Jeg har også vurderet at de steder, hvor deltageren gentager sig selv eller benytter øh og
Mumm ikke har haft betydning for udsagnet, og jeg har derfor ikke transskriberet
det(Tanggaard og Brinkmann, 2010, s. 43‐45). Ydermere har jeg ikke transskriberet
mine egne bekræftende udsagn som mmm, idet jeg har vurderet at det vil forstyrre
læseoplevelsen.
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ETIK
I forhold til etiske overvejelser tages udgangspunkt i Kvales overordnede retningslinjer
for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (Kvale 2009). Det første element i
retningslinjerne er Informeret samtykke, altså at skole og undervisere er informeret om
formål og brug af interviewene. Ved første kontakt, som foregik gennem de interviewede
læreres nærmeste leder, informerede jeg om formålet, og inden interviewene
påbegyndte, informerede jeg deltagerne om formålet med interviewene og om opgaven.
Ligeledes har jeg, jf. Kvales retningslinjer vedr. fortrolighed, lovet skole og deltagere
anonymitet i forhold til opgavens færdige udtryk, og at kun censor og vejleder vil have
tilgang til navne. I opgaven er skolens navn og deltagernes navne opdigtede. Ifølge
retningslinjerne skal man som forsker overveje konsekvenserne for deltagerne i
opgaven, men også for den gruppe, deltagerne repræsenterer. (Ibid., s.92) Jeg vurderer
ikke, at emnet på nogle måder er så delikat, at det kan få betydende konsekvenser for
hverken deltagere eller målgruppen, de tilhører. Inden interviewene påbegyndte
påpegede jeg overfor deltagerne, at de skulle sige fra, hvis der var noget, de ikke ønskede
at svare på.

KONTEKST
Min empiri er indsamlet på en stor midtjysk erhvervsskole. Skolen er en fusionsskole,
som har både gymnasier og 50 erhvervsuddannelser inden for 3 af
erhvervsuddannelsernes 4 hovedområder. Skolen har 450 ansatte og er i berøring med
20.000 elever og kursister om året. Min kontakt til skolen udspringer af, at jeg selv har
været ansat på skolen indtil februar 2015, og i forbindelse med min opsigelse, blev jeg af
skolens direktion opfordret til at benytte dem i mit fremtidige arbejde. Så jeg kender til
organisationen, og kontaktede selv 2 uddannelsesledere, hvor jeg forespurgte på
muligheden for at interviewe deres medarbejdere. De to uddannelsesledere
repræsenterer hhv. grundforløbene til tjener, gastronom, kok, ernæringsassistent, bager
og grundforløbet til mekaniker. Så to forskellige fagligheder tilhørende to forskellige
hovedområder.
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Jeg var bevidst om, at jeg gerne ville have lærere fra forskellige uddannelsesretninger.
Uddannelseslederne udvalgte selv underviserne ud fra det parameter, at de skulle
undervise i grundforløb, og at jeg både ønskede at tale med lærere med meget erfaring
og nogle med mindre erfaring både generelt og i forhold til motion og bevægelse.
Mine medforskere er:
Jens, som er 63 år uddannet mekaniker, og har været ansat i 7 år på grundforløbet til
mekaniker. Jens har ikke nogen erhvervspædagogisk diplomuddannelse på trods af, at
han har været fast ansat i 7 år. Jeg skulle også have interviewet hans kollega, men der
kom noget uopsætteligt op, han skulle tage sig af. Jens har deltaget i skolens
projektaktiviteter med motion og bevægelse i de sidste 3‐4 år.
Morten, uddannet kok og har været ansat i 2 år. Han underviser primært gastronomer og
tjenere på grundforløb 2. Han påbegynder den pædagogiske diplomuddannelse til
januar.
Per, uddannet kok og har været ansat i 11 år og underviser ligeledes gastronom og
tjenergrundforløb. Han har udover sin kokkebaggrund en voksenunderviseruddannelse,
som er forløberen til den pædagogiske diplomuddannelse.

KRITIK AF EMPIRI
Det er uhensigtsmæssigt at to af mine medforskere forveksler mig med min efterfølger
på skolen. Det skaber unødig forvirring. Ligeledes er der for og imod at forske på en
skole, hvor jeg tidligere har arbejdet med dette område, og er en ”kendt figur”. Jeg har
forsøgt at tage højde for dette via min teoretiske og metodologiske tilgang. At afgrænse
empirien til kun at komme fra interviews og kun fra lærere begrænser de
handlesammenhænge, jeg som forsker ser, og derved begrænses også de nuancer, jeg
kunne få ind i opgaverne. Interviewet stod dog som den bedst mulige løsning.

TEORETISK FRAMEWORK
Opgavens videnskabsteoretiske ståsted er forankret i den kritisk psykologiske skole af
den grund, at jeg var optaget af hvad lærerne bragte i spil i motion og
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bevægelsesundervisningen. Denne tankegang er i min optik et godt modspil til min
generelle oplevelse af erhvervsskoleledernes meget lineære tænkning i forhold til
implementering.
Den kritiske psykologiske retning har rødder i Aleksej Leontjevs virksomhedsteori og
den marxistiske tradition(Holzkamp, 1983, Dreier, 1979, 1996, Jartoft 1996 s. 182.). Den
kritiske psykologis ophav udspringer fra 1960´ernes Berlin, hvor bl.a. Klaus Holzkamp i
opposition til daværende dominerende retninger, kritiserer objektgørelsen af
mennesker, hvor mennesket betragtes i et tredjepersonsperspektiv ( Jartoft, 1996 s.
182).
Kritisk psykologi blev på ny lanceret som subjektvidenskab af Holzkamp i 1983, som
subjektets videnskab om verden, som den er givet, fra et ‘førstepersons‐perspektiv ’
(Nissen 2002, s. 4).
Den kritiske psykologi er funderet i en dialektisk‐materialistisk forståelse. Det vil sige at
menneskets subjektivitet og handlemuligheder skabes og udvikles i et dialektisk
formidlingsforhold med samfundet(Jartoft, 1996, s. 182‐183). I den proces er mennesket
med til at skabe egne livsbetingelser, og mennesker er subjekter for deres
samfundsmæssige liv. På den anden side fordrer de samfundsmæssige nødvendigheder
og krav, at mennesker er bestemte af deres objektive livsbetingelser. Betingelser skal dog
ikke udelukkende forstås som begrænsninger, men også som muligheder, da mennesker
kan handle i forhold til de betingelser, som de har og derved ændre på livsforhold
(Jartoft, 1996, s. 183).
Et kernepunkt i den kritiske psykologi er optagetheden af menneskers handlinger i
samfundsmæssige sammenhænge. Ole Dreier opponerer mod, at man kun ser
menneskets psykologi som processer og strukturer. Derimod mener han, at psykologien
skal beskrive menneskets socialt og subjektivt i de kontekster og den praksis, det agerer i
(Dreier 2006, s. 10‐11).
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Derfor vil man i den kritiske psykologi være optaget af at se mennesker som værende
aktivt agerende med andre mennesker og det omgivende samfund. Ydermere kan man
ikke kigge på mennesker i en isoleret kontekst, men altid se på mennesker i forhold til de
kontekster de befinder sig i (Dreier 2006, s. 10). I denne opgave vil jeg netop forsøge at
se på erhvervsskolelæreren i forskellige handlesammenhænge i de organiseringer og
vilkår, som de befinder sig i forhold til implementeringen af motion og bevægelse.

CENTRALE BEGREBER
HANDLESAMMENHÆNGE
Handlesammenhænge er interaktion omkring et bestemt indhold og en organisering af
praksis. Handlesammenhænge dannes mellem deltagerne i praksis og mål‐
middelsammenhænge. Mennesket deltager i sammenhænge fra et eget perspektiv,
hvilket så også vil sige en egen positionering i forhold til sammenhænge og handler ud
fra den position. Med afsæt deri oplever mennesket hvilke handlemuligheder, der er i
den givne sammenhæng (Nissen 1996, s. 227‐228, Dreier 2004 s. 292).
Handlesammenhængenes opretholdelse eller vedligeholdelse afhænger af, om deltagerne
i handlesammenhængene har fælles mål og middel, samt om det indgår i de overordnede
skole og samfundsmæssige helheder (Nissen 1996, s. 228). I denne proces skal
mennesket interagere i handlesammenhængene, mens det kontinuerligt afvejer sine
egne interesser eller aktier i deltagelsen (Dreier 1999, s. 87‐91).
Menneskets forskellige handlesammenhænge er forbundet og adskilt i kraft af
reproduktion og videreudvikling gennem deltagerens handlinger(Dreier 1999, s.79).
Derfor er det nødvendig at se på flere handlesammenhænge for at undersøge en specifik
handlesammenhæng, idet handlesammenhængene er forbundet, og en
handlesammenhæng kan influere på en anden og skabe muligheder og begrænsninger i
en anden. En isoleret observation efterlader usynlige perspektiver af mennesket
(Holzkamp 1998, Dreier 2006, s.5).
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HANDLEMULIGHEDER OG HANDLEEVNE
I forhold til overstående er det relevant at kigge på de handlemuligheder og handleevner,
som mennesket har i de handlesammenhænge, de står i, og med det perspektiv de ser sig
selv som værende i. Handlemulighederne og handleevnerne hos erhvervsskolelærerne
bliver centrale i analysedelen, da det udgør læreres muligheder og begrænsninger i
forhold til at implementere motion og bevægelse. Holzkamp beskriver, at i
handlesammenhængene, som mennesker interagerer i, opstår forskellige
handlemuligheder og inden for det mulighedsrum ligger handleevnen ( Holzkamp 1993).
Handleevnen er kontekstuel, idet der i specifikke situationer opstå forskellige behov, og
derfor tilegnes og kræves der forskellige handleevner i de forskellige situationer. Disse
komplekse mønstre af handleevner, som mennesket lærer, er ikke bestemte måder at
handle på. Det skal ses som menneskets tænkning og kognition, som tilpasser sig
livsbetingelser i de forskellige handlesammenhænge (Dreier, 1999, s. 84).
Handleevnerne kan udfolde sig i enten en udvidende eller en restriktiv retning. Når
mennesket handler udvidende, forholder det sig til og griber ind, samt forsøger at ændre
de fælles livsbetingelser. At handle udvidende er bevidst for at forsøge at ændre sine
handlemuligheder til det bedre. Jf. det subjektive perspektiv i forhold til
handlesammenhænge er det vigtigt at indse, at det intentionelle ikke nødvendigvis
resulterer i det tilsigtede. Det restriktivt handlende menneske handler i begrænsende
betingelse eller mod egen interesse( Jartoft. 1996, s.195‐196).
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ANALYSE
ANALYSERAMME
Formålet med nærværende analyse er at undersøge, hvorledes mine medforskere
beskriver deres handlemuligheder i forbindelse med deres undervisning i motion og
bevægelse. I undersøgelsen af dette fokuseres på, hvilke betingelser lærerne ser som
betydningsfulde, og hvilken betydning det får for deres handlemuligheder i
undervisning. Analysen vil være en kritisk psykologisk betingelses, betydnings‐ og en
begrundelsesanalyse (Jartoft 1996, s.204). I et kritisk psykologisk perspektiv kan man
ved at anskue disse faktorer få en forståelse af, hvordan handlesammenhængen og
handlemulighederne ser ud for subjektet (Ibid.). I analysen fokuseres på betingelsernes
betydning for læreren i det omfang, det er muligt at undersøges lærernes begrundelser
for at handle, som han gør (ibid., 206).
Analysen vil være med udgangspunkt i subjekternes perspektiv på, hvad der er det
væsentlige, og hvordan de som medforskere ser deres handlemuligheder vedrørende
motion og bevægelse(Ibid., s. 205).
Analysens inddeles i tre afsnit.

Første afsnit. Lærernes oplevede handlemuligheder i politisk og institutionel sammenhæng.
I analysen undersøges, hvilke betingelser, betydninger og begrundelser i den politiske og
institutionelle sammenhæng som lærerne beskriver som havende indflydelse for deres
handlemuligheder. Herunder hvordan lovgivningen forstås, hvordan skolen prioriterer og
implementere, og i den forbindelse hvordan understøttes læreren i forhold til
kompetenceudvikling og videndeling.
Andet afsnit. Lærernes oplevede handlemuligheder i relation til eleverne.
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I analysen undersøges, betingelser og betydninger for lærernes handlemuligheder i
relation til eleverne. Herunder, hvordan oplever lærerne eleverne i forhold til motion og
bevægelse, hvor møder lærerne udfordringer, og hvor oplever de succes.
Tredje afsnit. Lærernes oplevelse af betingelsernes betydninger for deres
handlemuligheder i undervisning med motion og bevægelse.
Dette analyseafsnit beskæftiger sig med betingelser som har betydning for medforskernes
handlemuligheder i forhold til motion og bevægelsesindsatsen. Herunder fagfaglighed og
prioritering af indsatsen.

ANALYTISK FREMGANGSMÅDE
I arbejdet med nærværende analyse har jeg gennemlæst min empiri og forsøgt at skabe
struktur over materiale, ved at inddele mine medforskeres udsagn under temaer.
Herunder har jeg søgt efter betingelse, betydninger og begrundelser i mine medforskeres
udsagn om deres handlemuligheder i forhold til motion og bevægelse.

LÆSEORIENTERING TIL ANALYSEN
Min analyse er inddelt i tre hoveddele, og under disse har jeg yderlige inddelt analysen i
afsnit, som er fremkommet af de temaer, jeg har fundet i min gennemgang af det
empiriske materiale. De tre afsnit er koblet til forskningsspørgsmålene for at sikre, at jeg
i analysen behandler problemformuleringen og forskningsspørgsmålene.

LÆRERNES OPLEVEDE HANDLEMULIGHEDER I POLITISK OG INSTITUTIONEL SAMMENHÆNG.
FØRSTE DEL
Denne analysedel omhandler lærernes oplevede handlemuligheder i den politiske og
institutionelle ramme for motion og bevægelse. Analysedelen beskæftiger sig med,
hvilken betydning medforskerne lægger i de rammer, der er givet fra politisk eller
institutionel hånd og deres handlemuligheder på baggrund af dette. Ligeledes
beskæftiger afsnittet sig med de betingelser som lærerne oplever de handler ud fra.
Medforskerne udtrykker alle sympati med erhvervsskolereformens krav om 45
minutters motion og bevægelse på grundforløbene. Deraf kan man antage, at
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medforskerne ikke handler mod egen vilje, og på den baggrund ikke i en restriktiv
retning. Om de handler restriktiv grundet begrænsede betingelser, vender vi tilbage til
(Jartoft 1996, s. 195‐196).
Selvom de som udgangspunkt er positivt stemte for tiltaget, har medforskerne forskellige
perspektiver på betydningen af, hvad formålet med motion og bevægelse er, og hvordan
det passes ind i undervisningen.
Per: ” ..for nogle er det sikkert en god ting, det er den bevægelse de får i deres liv….. så i et
fugleperspektiv så er det jo også sårn forebyggelsesmæssigt og sundhedsmæssigt en vældig
fornuftig betragtning at man skal bevæge sig, men omvendt er det jo også en uddannelse,
hvor der er nogle ting hvor man gerne skulle nå og jeg ved ikke om alle arbejdsgivere, de vil
selvfølgelig være enige om at man gør noget for at opretholde et godt helbred og være
arbejdsdygtige, men om de vil anse det som en nødvendighed, det kunne jeg måske godt
tvivle på”(s.3)
Morten har en anden erfaringsbaseret opfattelse af handlemulighederne med motion og
bevægelse, som ikke forholder sig til forholdende uden for undervisningen ”Det fint, for
det kan man sagtens flette ind hvor man vil i gennem dagen, for det er jo ikke så lang tid”
”Det er jo for at de skal ku optage bedre læring i den her vis med at bevæge sig og ikke falde
i staver”(S.9)
Jævnfør aftalen om Bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse har de begge ret i, at
målet både er at fremme sundhed og understøtte læring. (Undervisningsministeriet,
2014, s. 7)Men som det fremgår, har de to undervisere, som er fra samme afdeling, en
forskellig forståelse af, hvad betydningen er af de lovgivningsmæssige rammer de
handler indenfor. Deres forståelse af hvad det politisk motiverede mål med motion og
bevægelse er, afføder også forskellige handlemuligheder og forskellige begrundelser for
motion og bevægelsens muligheder eller begrænsninger. De to læreres udsagn
illustrerer bredden af handlemuligheder af den politiske kontekst. I Jens‐Ole Jensens
beskrivelse af, hvad motion og bevægelse betyder som begreb, beskriver han netop
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bredden i begrebet, men også at begrebet ikke siger noget om, hvad indholdet i motion
og bevægelse er (Jens‐Ole Jensen 2014,s.12‐13).
Ydermere har de også forskellige foki på, hvad målet med undervisningen er, i
forbindelse med hvad eleverne skal opnå i motion og bevægelsesindsatsen. Som det ses
ovenfor, er Per fokuseret på, at erhvervet kræver elever, der fysisk kan klare sig i
branchen. Morten er fokuseret på elevens læring og kobler sit syn på
erhvervsskoleelever med motion og bevægelse:
”Jeg tror i de her erhvervsuddannelser, der drejer det sig ikke om, at de skal skrive en hel
masse, for det er ikke det de er starten i en erhvervsuddannelse for. Så hvis man nu kan
bygge noget inde i deres hoveder, med den her med at de bliver nødt til at reflektere over
det vi laver, så kan man også nå længere med dem.”(s.9)
Mortens syn på motion og bevægelse er også influeret af erhvervsfaglighed, nemlig en
erhvervsfaglighed der opfatter erhvervsuddannede, indbefattet erhvervsskolelærerne
som nogen, der lærer på en bestemt måde. Han beskriver en måde at lære på, som er
bygget på refleksion og ikke nødvendigvis skriftlighed. De to udsagn illustrerer
henholdsvis udvidende og restriktiv handlemuligheder for lærerne med afsæt i den
politiske kontekst. Morten ser muligheder i forhold til elevernes læring, hvor Per ser
motion og bevægelse som noget han skal implementere, men som ikke prioriteres i
branchen.
Forståelsen af, hvad den overordnede betydning af formålet med motion og bevægelse
er, ses også i de handlemuligheder, som mine tre medforskere beskriver. Morten
beskriver, at motion og bevægelse skal hjælpe eleverne til at optage læring bedre.
Morten er den eneste af de tre, der beskriver dette som et formål. Mortens beskrivelse af
sin egen undervisning i motion og bevægelse indeholder også nogle andre elementer end
hans to kolleger. Fx: ”Vi står i en rundkreds og så siger vi sæson og så snakker vi efterår,
hvad for nogle grønsager har sæson i efteråret? Og så kaster vi rundt med bolden og så
nævner vi de grønsager der er…” (s. 7). Per beskriver sine aktiviteter som ”bevidst fysisk
aktivitet, altså der nærmer sig idræt” (s.2). Jens fortæller, at de i hans afdeling ikke er
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kommet rigtig i gang med motion og bevægelse, og han refererer til de idrætsprojekter,
som de tidligere har haft i afdelingen og at de aktiviteter, han har benyttet, har været
”boldspil, høvdingebold…. Det har nok mest været fodbold” (s.11).
Hvis medforskernes aktiviteter kobles i analysen til Jesper Von Seelens taksonomi over
bevægelsesaktiviteter, som skolen også selv benytter, kan man se at de forskellige
opfattelser resulterer i forskellige typer undervisning. Morten beskriver sine motion og
bevægelsesaktiviteter som værende koblet til det faglige stof, som de er i gang med. Han
siger flere gange, at eleverne skal reflektere, og at han benytter motion og bevægelse til
det. I overstående eksempel benytter han en motion og bevæglesesaktivitet til at aktivere
eleverne i forhold til emnet grøntsager og sæson, og han får dem til at reflektere over,
hvornår den enkelte grøntsag har sæson. I taksonomien vil dette være ”bevægelse i
undervisning” aktiviteter med lav intensitet. I forhold til aftaleteksten forsøger Morten at
understøtte motivation og læring ved denne type aktiviteter. Per og Jens beskriver selv
deres aktiviteter som idrætsaktiviteter og som traditionelle boldspil. Disse aktiviteter
kan kategoriseres i idrætsfaget eller i kategorien fysisk aktivitet. Idet idrætsfaget ikke er
et obligatorisk fag som i folkeskolerne2 og med afsæt i den beskrivelse af formålet med
motion og bevægelse som Per og Jens beskriver, kan deres aktiviteter kategoriseres i
fysisk træning (Von Seelen 2013, folkeskolen.dk). I aftaleteksten vil denne type
aktiviteter være for at fremme elevernes sundhed.
For at betragte medforskernes handlemuligheder er det i en kritisk psykologisk
tænkning vigtigt at anskue, hvilke andre handlesammenhænge der influerer på
medforskernes handlemuligheder i forhold til motion og bevægelse (Dreier 206, s. 5). I
forhold til erhvervsskolelærerne er det vigtigt at huske den komplekse opgavekontekst,
som Peter Koudahl beskriver, hvor læreren udover den fagfaglige undervisning og
implementering af ny lovgivning, som der er tale om her, også er forpligtet af
handlesammenhænge som indeholder fastholdelse af elever, udviklingsprojekter og
2

Idræt forefindes som grundfag på erhvervsuddannelserne, men er kun obligatorisk på uddannelses
Pædagogisk assistent. http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Lovgivning‐og‐
reform/Uddannelsesbekendtgoerelser
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mentorroller(Koudahl 2011, s.121). De tre medforskere næver alle den nye struktur i
erhvervsskolernes grundforløb, hvor et grundforløb nu maksimalt kan være 20 uger,
som

en

betingelse

der

påvirker

deres

handlemuligheder

for

motion

og

bevægelsesindsatsen. Per nævner at:
” …med alt det her nye i forhold til at være færdig, der har vi meget mere fokus på, at der er
altså nogle ting vi skal nå, vi har mere begrænset tid nu, end vi har haft det tidligere..”(s.3)
og Jens i forlængelse deraf om motion og bevægelse ”..det er ikke rigtig blevet praktiseret
endnu, det er simpelthen for presset fra sommerferien med de nye hold”(s.13).
For at forstå mine medforskeres handlemuligheder i forhold til motion og bevægelse, er
det vigtigt at forstå, at den handlesammenhæng der drejer sig om at få eleverne igennem
et grundforløb på 20 uger, i den grad har fællesmængde med alle andre
handlesammenhænge omkring undervisningen, herunder motion og bevægelse. Jourdan
beskriver lærerens holdning som værende vigtigt for prioriteringen af opgaver og i den
forbindelse er det vigtigt at bemærke at alle tre medforskere beskriver at de har travlt
med at nå det faglige stof på 20 uger(Jourdan 2011, s. 99‐104).
De lokale betingelser er interessante at anskue i forbindelse med den enkelte læreres
prioritering, både hvad skolen har defineret som lærernes rammer for motion og
bevægelsesindsatsen, og den nærmeste leders engagement og deltagelse i lærernes
arbejde med motion og bevægelse. I forhold til den nærmeste leder udtrykker Morten
det således;
”Min daglige leder, vil jeg ikke sige kommer ind med de vilde indspil på det her punkt”
Interviewer ”Interesserer han sig for det?”
Morten: ”Nej””(s.8)
Netop ledelsens manglende engagement påpeges i kortlægningen af sundhedsinitiativer.
Her beskrives det både hvordan den enkelte lærer får lov at udfolde sin motion og
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bevægelse på baggrund af interesse, og at de medarbejdere, der har interesse for motion
og bevægelse, får lov at drive processen (Lassen et al.2011, s.58 og s.26‐28).
Morten er et godt eksempel på en lærer, der har interessen for motion og bevægelse. Han
agerer udvidende i handlesammenhængende vedrørende motion og bevægelse (Jartoft,
1996, s. 195‐196). Det kommer til udtryk, når han fortæller om den manglede
videndeling og fokus på motion og bevægelse hos ledelse og mellem lærerne. ”En gang
imellem, men det er meget småt nu, for det har været så travlt her i efteråret. Så der har
ikke været den store sparring, for folk render rundt i en styrthjelm. Så det er sådan lidt
mere på egen basis” (s.7). Mortens handleevne er udvidende på baggrund af hans
holdning til motion og bevægelse, og de idéer som han har.
” Jeg har planlagt et program, vi skal igennem til næste lærermøde, hvor jeg vil fremvise
nogle af de ting jeg har lavet, sårn lige for at mine kolleger også kan få nogle af de idéer jeg
har, så er det jo op til dem om de vil bruge det eller ej.” (s.7). Morten er drevet af sine egne
idéer og overbevisning om at motion og bevægelse er godt til at få eleverne til at
reflektere, og at det nemt kan inkluderes i den fagfaglige undervisning, og altså ikke af en
ledelse som driver processen eller kollegers opfordring til at dele ud af sine idéer.
Dermed passer Morten ind i det senarie, som beskrives i læring i bevægelsesrapporten,
at den underviser, som formår at indtænke motion og bevægelse i den faglige
undervisning, får succes med elevernes deltagelse og derved succes med undervisningen
(Bendtsen et al. 2015, s.174).
I forhold til skolens overordnede rammesætning er der ingen af de tre undervisere, der
på egen hånd nævner skolens udsendte katalog til motion og bevægelse. Per italesætter
det således ”Jo, jeg ved godt der er udsendt sådan et katalog, sårn et bevægelseskatalog, ja
jo, jeg har det helt sikkert også til at ligge på min pc, men øhh..”(s.3).
Så selvom der er kendskab til kataloget, så er det fælles vidensgrundlag, som er forsøgt
etableret ved at beskrive forskellige bevægelsestyper ved Jesper Von Seelens taksonomi,
og en fælles forståelsesramme ved at beskrive skolens motion og bevægelsesindsats med
blandt andet nedenstående citater, ikke nået ud til vores medforskere.
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” Som det sikkert vil komme til udtryk i dette katalog definerer vi ”Motion og Bevægelse”
bredt, og med særlig vægt på bevægelse”(Motion og bevægelse på MIDTTEK. 2015, s.3).
” På MIDTTEK skal motion og bevægelse integreres i undervisningen, således det svarer til
min. 6‐9 min pr. lektion afhængig af, om lektionslængden er 45 eller 60 min.”(Motion og
Bevægelse på MIDTTEK 2015, s. 2).
Kataloget kan ikke betegnes som en betingelse, som får betydning for lærerenes
handlemuligheder, netop fordi de ikke har læst dokumentet. Det bliver derfor kun en
betingelse i den forstand, at deres forståelse af betydningen af motion og bevægelse ikke
nødvendigvis er i overensstemmelse med skolens overordnede beskrivelse af motion og
bevægelsesindsatsen (Nissen 1996, s. 227‐228, Dreier 2004 s. 292). Dermed skal den
enkelte lærer selv til at udtænke, hvordan man forstår motion og bevægelse, og hvordan
det skal indtænkes i undervisningen.
Den omstændighed at medforskerne ikke har læst dokumentet betyder også, at de som
deltagere i handlesammenhængene ikke nødvendigvis har samme mål og derved ikke
benytter de samme midler til at implementere motion og bevægelse.
Ligeledes i denne sammenhæng er det interessant at se på Jourdans betingelser for
sundhedsundervisning. Vores tre medforskere har ikke taget synderlig notits af de lokale
betingelser og har på baggrund af egen tolkning af aftale, bekendtgørelse og egen
holdning skabt deres egne versioner af, hvad målet skal være med motion og bevægelse,
og hvordan undervisningen skal udføres (Jourdan 2011 s. 99‐103).

LÆRERNES KOMPETENCER
En vigtig betingelse for medforskernes undervisning i motion og bevægelse er deres
kompetencer og deres handleevner for at igangsætte motion og bevægelsesaktiviteter.
Ingen af de tre medforskere har fået kompetenceudvikling i forbindelse med motion og
bevægelsesindsatsen på skolen, Morten har deltaget til et enkeltdags
inspirationsarrangement, og Jens har tidligere deltaget i samme type arrangementer.
Jens giver udtryk for at reel kompetenceudvikling kunne være godt, og at hans
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manglende kompetencer betyder, at han ikke har et stort handlerum i motion og
bevægelsesundervisningen ” Der vil jeg nok godt have haft lidt mere ballast. Det er de
traditionelle ting man sætter i gang, det man synes man kan overskue og håndtere. Der ville
jeg nok godt have haft lidt mere man kunne tænke ud af posen”(s.12). Netop uddannelse af
lærere er en af anbefalingen til fremadrettede sundhedsindsater på erhvervsskoler i
kortlægningen fra 2011. Her anbefales det at lærerne får viden om, hvorledes sundhed
kan bidrage til bedre uddannelse og opnå kompetencer til selv at kunne planlægge,
gennemføre og evaluere sundhedsindsatser rettet mod en differentieret elevgruppe
(Lassen et. al, 2011, s.95‐97). For Per betyder de manglende kompetencer, at det ofte
bliver simple og kendte aktiviteter han igangsætter, da han ikke oplever han har
kompetencer til andet ” Ikke i forhold til motion og bevægelse i al fald, ikke når det gælder
om ligesom at aktivere andre eller instruere andre i hvad de skal, så valget vil naturligt
falde på nogle aktiviteter som folk kender” (s.2). Derved undgår Per at skulle instruere for
meget, og han vælger kun at instruere i aktiviteter, som han er tryg ved. Han ser også
nogle af sine kolleger instruere i nogle aktiviteter, som han ikke føler, at han selv vil
kunne undervise i ”jeg har oplevet nogle kolleger, der kunne nogle andre ting hvor jeg
tænker, det er jeg ikke sikker jeg vil være tryg ved dem, altså, der vil jeg måske føle mig lidt
på udebane..”(s.2). I forhold til eleverne supplerer Per med ”..man føler man skal stå og
instruere eller videregive til nogle andre, hvor man føler at de faktisk er mere kompetente
inden for de her ting”(s. 2).
Både Jens og Per udtrykker et ønske om yderligere kompetencer og specielt Per
udtrykker, at han har begrænsede handlemuligheder med afsæt i, at han kun igangsætter
aktiviteter, som han kalder simple, da det kun er disse aktiviteter han føler sig kompetent
til. Per beskriver sig selv som værende mindre kompetent end de elever han underviser.
Han kobler altså ikke det, at skulle undervise i motion og bevægelse med at være en
faglig kompetent underviser, hvilket er i tråd med, at han selv beskriver at de aktiviteter
han igangsætter er af idrætsfaglig karakter. Morten har det fint med at igangsætte de
aktiviteter han laver:
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”Det har jeg det fint med. Jeg synes det er bedre at sætte dem i gang med de har ting og de
føler også at det er fagligt relevant………” Interviewer: Så selvom det ikke er nogle formelle
kompetencer du har, så for mig, virker det som om du har en selvtillid til at sætte det her i
gang, og at det er naturligt for dig at sætte i gang, har du det et andet sted fra….?
Morten: Ja jeg dyrker selv motion, men også den måde at jeg måske har lært bedst på
igennem min skoletid, der er jo også den her med at i matematik sad vi med nogle
appelsiner, at vi havde nogle ting at forholde os til og den der med at man skal reflektere
over sine ting. “(s.7).
Morten kobler sine handlemuligheder som lærer, der bruger motion og bevægelse med
de erfaringer han selv har gjort sig i forhold til, hvordan han lærer bedst. Ifølge Lippke er
fagfagligheden vejen til at løse erhvervsskolelærerens andenfaglige udfordringer, idet
han som fagperson fremstår som en rollemodel(Lippke, s.111). Morten bruger sig selv
som eksempel på, hvordan han, som fagperson lærer bedst, og formår derved at bringe
fagfaglighed ind i motion og bevægelse. Morten finder det heller ikke forberedelsestungt
og beskriver, at han har let ved at få idéer og lade sig inspirere af andre faglæreres idéer,
også selvom de har en anden faglighed ” om det er tømrer eller om det er herovre, det
handler bare om at bruge fantasien”(s.8).
Medforskernes handleevner er meget forskellige, Morten benytter sin motivation,
funktion og tænkning udvidende og formår at udvikle sine handleevner i forhold til
motion og bevægelse(Jartoft 1996, s.1996). Det er ikke på samme måder tydeligt at se
koblinger af handlesammenhænge og muligheder hos de andre medforskere.

LÆRERNES OPLEVEDE HANDLEMULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER I MØDET MED ELEVERNE.
ANDEN DEL
Dette afsnit beskæftiger sig med lærernes møde med eleverne i forbindelse med motion
og bevægelse og de betingelser og betydninger der gør sig gældende i det møde.
Alle tre medforskere oplever, at størstedelen af eleverne tager positivt imod deres
undervisning i motion og bevægelse, og at det for dem som undervisere resulterer i nogle
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gode oplevelser. Jens og Per beretter om et socialt udbytte, som ikke kun har en effekt på
motion og bevægelse, men også på andre af deres handlesammenhænge med eleverne.
For Per betyder det, at han ved at opleve eleverne i en ny handlesammenhæng får mere
nuancerede billeder af eleverne:
” Man får en lidt anderledes socialisering med dem i det. Det er måske ikke så meget, at
man oplever, at de er glade for at komme ud og bevæge sig i den forstand, men at de bliver
mere frigjorde i nogle ting, og at det hele bliver afformaliseret en lille smule, så man
kommer ud af de der vante roller man er i, at nogle kan være, nogle oplever succes ved at de
aktiviteter, hvor de måske ikke har den store faglige succes og omvendt. Og det oplever jeg
som meget godt, for der er flere personlighedstræk der bliver synlige både for en som
underviser, men også for dem som gruppe(s.4).
Per beskriver, at han får flere handlesammenhænge med eleverne og derved får et mere
nuanceret indblik i eleverne(Dreier 2006, s. 10). Ligeledes giver det ham som underviser
et rum til at mødes i mindre formelle sammenhænge end det, der normalt er i
undervisningsrummet. Det er interessant, at Per i forhold til de overordnede rammer,
som beskrevet i forrige afsnit, var fokuseret på sundhedsaspektet i motion og bevægelse.
Men i forbindelse med hans relationer til eleverne beskriver han sundhed som
sekundært og den sociale gevinst i hans relation til eleverne og elevgruppen som en
gevinst.

Alle tre medforskere beretter, at elevernes motivation og forudsætninger til motion og
bevægelse er en betingelse for deres handlemuligheder. Konkret har de udfordringer
med en lille gruppe af eleverne ” et sted mellem 5 og 10 % af eleverne sårn mere eller
mindre tydeligt gør opmærksom på at, at det interessere dem ikke og at det gider de faktisk
ikke”(s.1). Dette er Pers udlægning, og Jens beretter om det samme. Elevgruppen
beskrives som en betingelse for medforskernes handlemuligheder. Jens beskriver det
således: ”Vi har jo mange lidt tungere elever, både på den ene og anden måde, og de er jo
svære at få med, og nogle har jo også svært ved at bevæge sig i det hele taget, det synes jeg
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har været udfordrende, men vi har som regel altid aftalt at de ikke bare skulle sidde og
kigge på, så skulle de hellere blive hjemme på værkstedet. Men det er svært at få alle med,
det synes jeg”(s.11‐12).
Elevernes forudsætninger og manglende motivation til deltagelse betyder altså, at
motion og bevægelse bliver aktiviteter, de ikke kommer til at deltage i. Per og Jens
begrunder dette med, at de ikke har handlemuligheder, som kan inkludere disse elever i
undervisningen. Lærernes kompetencer er også her en faktor for lærernes
handlemuligheder over for eleverne, ligesom Per beskriver, at han ressourcemæssigt
helst vil bruge sin energi på de 90%, som gerne vil motion og bevægelsesundervisningen.
Morten identificerer den samme elevgruppe, men har en anden opfattelse af
begrundelsen for at eleverne ikke vil deltage.
”..Hvis man nu tager fat i en gammel idrætsleg som høvdingebold, så er der faktisk nogen
der står af på den, inden vi går i gang, at de mener at det kan de ikke klare, at de har
dårlige knæ, eller at de har bla bla” (s.6)……..”Så jeg prøver faktisk at undgå den der så
meget som muligt. Jeg kan godt tage den op, det drejer sig nok om at jeg tager den op hver
anden måned, den der med høvdingebold. Jeg vil ligeså gerne, når de nu skal bevæge sig, at
det også er fagligt relevant, for det meste.”(s.6).
For Morten er betingelserne for elevernes modstand ikke udelukkende placeret hos
elevernes motivation og forudsætninger, men også i den undervisning han igangsætter.
Han har erfaret, at så længe motion og bevægelse indgår i sammenhæng med den faglige
undervisning, har han eleverne med. Han nævner for eksempel at nuancen mellem at gå
en tur, og at gå en tur hvor de ser på, hvad der kommer op af jorden, gør en forskel. ”Lige
så snart de kan koble det med noget fagligt, så synes de det er spændende, så tænker de ikke
over at de bevæger sig på samme vis, som hvis der er, nu skal i bevæge jer for at bevæge jer”
(s.8). Morten har altså erfaret, at for eleverne skal handlesammenhænge med motion og
bevægelse også indeholde faglighed, før han får succes med sine aktiviteter som
underviser. Eller i forhold til mål‐middel tankegangen skal motion og bevægelse være
middel og ikke mål. For eleverne er Mortens undervisning fagfaglig læring og motion og
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bevægelse bliver om ikke sekundært, så noget der giver mening for dem i forbindelse
med den givne læringssituation. Lippke peger i tråd med dette på, at fagfaglighed er
vejen til at få succes med ikke faglige initiativer(Lippke, 2011, s.13). Morten oplever også,
at nogle elever springer fra motion og bevægelsesundervisningen, hvis undervisningen
ikke er koblet sammen med det fagfaglige indhold. Valget af undervisningsaktiviteterne
influerer på elevernes deltagelse og dermed også lærerens handlemuligheder, da Morten
ikke oplever at skulle håndtere modstand på samme vis som Per og Jens beskriver det.
Morten oplever mange succeser, og er glad for at have fået værktøjet ind i sin
undervisning. Han peger specielt på at en betydningsfult faktor er, at:
”eleverne bliver mere involveret, vi tager jo nogle emner op som eleverne tumler med, som
jeg snakkede om tidligere, hvis vi snakker grønt og en elev griber en bold og siger noget
forkert, så kan vi snakke om det. I stedet for at de sidder og gemmer, ligger inde med det, at
de ikke aner noget om det her”
Interviewer: Har du mere føling med hvor de står?
Ja, man kan godt se hvem der står og kigger ned i jorden og ikke vil have bolden der, så ved
man det er fordi de ikke gider”(s.9).
Morten beskriver altså, at det er lykkedes for ham at aktivere eleverne i mere end en
forstand. De er både fysisk aktive, men hans motion og bevægelsesaktiviteter sikrer ham
også at eleverne er deltagende i undervisningen, og at de indgår i en dialog med ham som
lærer.

LÆRERENS OPLEVELSE AF BETINGELSER DER GØR SIG GÆLDENDE FOR DERES
HANDLEMULIGHEDER I UNDERVISNING MED MOTION OG BEVÆGELSE. TREDJE DEL
Afsnittet samler de andre forhold medforskerne ser som betydningsfulde for deres
handlemuligheder i forbindelse med undervisning i motion og bevægelse.
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FAGFAGLIG KOBLING
I Nordins studie var lærernes viden om og holdning til sundhedsindsatsen en afgørende
faktorer for indsatsen(Nordin, 2013, s.2014‐2016). I nærværende studie kan det også
ses at lærerne har et forskelligt syn på, hvad motion og bevægelses berettigelse er i
forhold til fagfaglige en fagfaglig kontekst.
Per næver arbejdsgiverne som en faktor i forhold til den overordnede prioritering i
grundforløbene ” der er nogle ting hvor man gerne skulle nå, og jeg ved ikke om alle
arbejdsgivere, de vil selvfølgelig være enige om at man gør noget for at opretholde et godt
helbred og være arbejdsdygtige, men om de vil anse det som en nødvendighed, det kunne
jeg måske godt tvivle på” (s.3). Per italesætter altså den erhvervsfaglige kontekst,
dialektikken mellem erhvervsskole og erhverv, og her vurderer han, at det faglige skal
vægtes højest. Per antager altså erhvervenes position i forhold til prioritering af opgaver.
Pers handlemuligheder i forhold til prioriteringen af motion og bevægelse er set gennem
hans fagfaglighed. I Robsons beskrivelse af erhvervsskolelærernes dobbelte faglighed er
den første fagfaglighed altid den dominerende, og derfor påvirker erhvervet og lærernes
faglighed, hvorledes der skal prioriteres i grundforløbsundervisningen (Robson 1998, s.
597).
Alle tre medforskere er faglærere og underviser eleverne til at opnå den samme
fagfaglighed. Alle tre inddrager fagligheden i forhold til motion og bevægelse. Per og Jens
italesætte direkte for eleverne, at det kræver en fysisk kapabilitet for at kunne klare sig i
de respektive brancher; Jens: “Det snakker vi en hel del om, det gør vi i dagligdagen, og
hvis man skal være på et værksted 7‐8 timer, så er det vigtigt at arme og ben kan holde til
det, hele kroppen selvfølgelig”(s.12).
Jens beskriver motion og bevægelse som et middel til at kunne klare livet som
mekaniker, altså en overordnet forudsætning for at kunne klare sig i erhvervet. I henhold
til at Jens undervisning for nuværende ikke benytter motion og bevægelse, er der ikke en
kobling mellem det fagfaglige behov for stærk fysik og motion og bevægelse i
undervisningen. Mortens brug af motion og bevægelse i forhold til fagligheden er rettet
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mod at inkludere fagligheden i motion og bevægelse. Ud over de førnævnte eksempler
bruger Morten også motion og bevægelse som en betydningsfuld faktor til at skabe
fagfaglig stolthed
” Hvis det er en præcisionsopgave i køkkenet har jeg nogle gange brugt den, hvis det er
noget man skal måle, at de skal bruge noget i en bestemt størrelse, når de så mener de har
den, det kan være en udskæring, når de mener den er i orden, så tar de kontakt til mig, så
kommer jeg hen og måler, er det ikke i orden så skal de løbe en tur rundt omkring
bygningen.”(s.5).
Her bruges motion og bevægelse som et middel til at skærpe elevernes fagfaglige
kompetencer, og til at bringe noget på spil i den aktuelle undervisning. Motion og
bevægelse inkluderes i en fagfaglig kontekst uden at være målet med undervisningen, i
nævnte tilfælde nærmere som en straf.

PRIORITERING OG PLANLÆGNING
Alle medforskerne beretter, at motion og bevægelse bedst praktiseres i
teoriundervisningen. Ingen af de tre italesætter det som en betingelse i forhold til
lovgivning eller ledelse. Men i deres beskrivelse af, hvor motion og bevægelse er muligt,
beskriver de alle at det passer ind i teoriundervisningen. Jens: ”. Jeg synes der er noget
forskel på hvad type undervisning man kører. Der er mere behov for det, hvis man sidder og
har teori en hel eller halv dag” (s.14).
Morten beskriver også at hans aktiviteter mest er i teoriundervisningen. ”Men som regel
er det kun i teoriundervisningen, for i praksisundervisningen er det næsten umuligt i et
køkken..”(s.5). I forhold til hvad der er muligt i værkstedet, supplerer Jens sin udlægning
med hvad motion og bevægelse er, ved at beskrive ”når vi er i værkstedet, der er også
bevægelse, når vi laver noget i værkstedet”(s13). Da skolen lægger op til en bred forståelse
af bevægelse, kan denne opfattelse af, at arbejde i værkstedet også er motion og
bevægelse være legitim på skolen. På den måde kan underviserne nå målet med motion
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og bevægelse uden at skulle udvide sine handleevner eller ændre sin undervisning. Fra
litteraturgennemgangen peger Jourdan og Cort på at lærerens holdning spiller ind i
forhold til, hvordan de fortolker lovgivning. Cort beskriver det som en diskrepans,
imellem lovgivning og det lærerne finder muligt og i denne sammenhæng beskriver
medforskerne det som svært at inkludere i værkstederne, og derfor prioriterer de at
undlade motion og bevægelse i de sammenhænge ( Jourdan 2011, s. 100)( ( Cort 2011 i
Koudahl 2011,s. 121). Ligeledes ses i Nordins undersøgelse, hvordan lærerne i projektet
som en del af deres mestringsstrategi undlader dele af projektets indhold (Nordin 2013,
s.192‐194). I mine interview spørger jeg medforskerne, om man kan motivere eleverne
til at lave fysisk træning, som kan ruste dem til erhvervet. Ingen af de tre medforskere
relaterer til mit spørgsmål. De er alle bevidste om, at deres erhverv er hårde ved
fysikken, men at klargøre elevernes fysik til erhvervet er umiddelbart ikke noget, de ser
som en del af motion og bevægelse.
Jens beretter, at de på trods af gode erfaringer fra tidligere indsatser ikke er kommet
rigtig i gang med motion og bevægelse efter sommerferien”..det er ikke rigtig blevet
praktiseret endnu, det er simpelthen for presset fra sommerferien med de nye hold. Det er
kun 20 uge, og så skal de have almene fag i 8 af ugerne, så vi har dem kun 12 uger”(s.13).
Jens begrunder den manglende motion og bevægelse med, at de har travlt med den
fagfaglige undervisning så der har ikke været tid. Også her giver Jens udtryk for en
diskrepans i mellem lovgivningen, og hvad han mener, der i praksis kan lade sig gøre
(Cort 2011 i Koudahl 2011,s. 121). Per oplever også et fagligt pres men ”..er meget bevidst
om at det skal prioriteres, men omvendt med alt det her nye i forhold til at være færdig, der
har vi meget fokus på at der er nogle ting vi skal nå” (s.3). Begge medforskere beskriver,
at der er nogle betingelser omkring at de skal være færdige med det fagfaglige stof inden
for grundforløbets 20 uger, og at motion og bevægelse vil betyde, at de får mere travlt, og
at det tager tid fra det fagfaglige. Morten er som de andre medforskere optaget af
varigheden af grundforløb to. ”det er igen det der med tiden de er her på skolen, så bliver
man bare nødt til at implementere noget af det her fagfaglige stof i motion og bevægelse,
for at de skal kunne have tid til at lære der” (s.11). Morten har flere handlemuligheder,
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idet han kan koble motion og bevægelse med det fagfaglige stof. Her er Per og Jens i den
situation, at de må prioritere i mellem fagfagligt stof og motion og bevægelse.

BETINGELSER FOR UNDERVISNINGPLANLÆGNING
De tre lærere oplever forskellige lærerfaglige udfordringer ved at undervise i motion og
bevægelse. Per beskriver, at det er en udfordring at skifte fra en læringssituation, til
motion og bevægelse, og tilbage igen.
”Er de i gang med et eller andet, hvor de føler at de egentlig kører en god proces, og at de
bliver afbrudt i det på en eller andet tidspunkt, så kan de have svært ved at fange tråden
igen, selvom hensigten var, at det dermed lige at få sig rørt og bevæget faktisk skulle
skærpe læringsparatheden, så oplever jeg det faktisk ikke altid sådan. Det kan være min
prioritering der er forkert, at man afbryder dem på det forkerte tidspunkt, men de arbejder
jo forskelligt og i forskelligt tempo”(s.4).
Pers oplevelse kobler sig til aktiviteter uden fagfagligt indhold, og han finder det
udfordrende at vælge det rigtige tidspunkt. Som tidligere nævnt planlægger Per fra
starten af dagen, at de skal have motion og bevægelse og fortæller eleverne at på et
givent tidspunkt i løbet af dagen. Per beskriver sine aktiviteter som aktiviteter der ligner
idrætsaktiviteter, aktiviteterne tager ifølge Per mellem 15‐40 minutter, da indholdet i
aktiviteter ikke er fagfaglige opstår der skift i undervisningen, som kræver at eleverne
får tid på at finde tilbage til det fagfaglige indhold. Mortens tilgang er anderledes, i stedet
for at have planlagt hvornår eleverne skal bevæge sig, er han opmærksom på den
respons han får fra eleverne. ”Det handler også om at man skal tænke hurtigt en gang i
mellem og så sige, nu ser de sgu trætte ud, nu må vi gøre et eller andet” (s.8). I forhold til
igangsætning af aktiviteter oplever Morten også at det kan være en fordel at være
impulsiv
”Fx har vi snakket om grønsager så siger jeg til dem, at de skal op at stå nu, jeg fortæller
dem ikke direkte hvad de skal mens de sidder ned. Jeg får dem op at stå først og så fortæller
jeg dem hvad de skal. Det synes jeg egentlig er den bedste måde, for så når de ikke at sige
”nej det gider vi ikke” og den vej rundt, der når ikke at komme en negativ stemning”(s.6).
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Morten undgår skift i undervisningen, ikke kun ved at integrere motion og bevægelse i
det fagfaglige indhold, men også ved at minimere skift i mellem
undervisningssituationerne. Han formår at undgå, at eleverne når at forholde sig til den
motion og bevægelseskontekst der kommer.
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DISKUSSION
I introduktionen til opgaven beskrev jeg motion og bevægelse som en ny udfordring for
erhvervsskolelærerne, og at jeg i opgaven ville undersøge deres oplevede
handlemuligheder i en kritisk psykologisk analyseramme. Hensigten med
analyserammen har ikke været at undersøge om erhvervsskolelærerne handler rigtigt
eller forkert, men at anvende analyserammen til at undersøge, hvordan
erhvervsskolelærere ser deres handlemuligheder på et område, der er nyt i
erhvervsskole. Det er interessant af få yderligere perspektiver på, idet
erhvervsskolelærerne har en central position i forhold til at den overordnede
implementering af motion og bevægelse. Ved valg af analyseramme fravælges altid andre
relevante perspektiver, ligesom man i anskuelse af empirien i et bestemt analytisk
perspektiv vil overse noget, der også kunne have været relevant for opgaven. I
nærværende opgave har fravalget været en nødvendighed for at afgrænse omfanget, og
ligeledes for at holde fokus på det faktiske indholdsområde og ikke på en kompleks
analyseramme. At benytte kritisk psykologi er altid forbundet med kritikken af, at
retningen som udgangspunkt er en kritik af andre psykologiske retninger og indeholder
en politisk diskurs. I den pædagogik‐ og læringskontekst, jeg beskæftiger mig med i
opgaven, er den litteratur som primært har været brugt, ikke været definerende værker
for den kritiske psykologi, men perspektiver på læring og pædagogik i en kritisk
psykologisk kontekst.
I forhold til at benytte kritisk psykologi har det givet menig, at jeg som forsker og som
fagperson i feltet har haft en legitim subjektivitet. Hvis man anskuer nogle af de
diskurser der er inden for læring og uddannelse er det evidensbaseret læring og ikke
subjektive betragtninger der er toneangivende i øjeblikket. I den kontekst er det måske
ikke den rette analytiske metode. Men perspektiver fra kvalitative studier, der anskuer
den enkelte aktørers betragtninger, vil altid have en gyldighed som supplement til
kvalitativ data i store evidensstudier.
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ALMENGØRELSE
Målet med opgaven er, at udvide perspektiver på erhvervsskolelærernes
handlemuligheder i undervisning i motion og bevægelse. Undersøgelsen kan almengøres,
da der er skoler og erhvervsskolelærere, der står i lignende situationer, og derved vil
nærværne materiale også kunne bruges i de sammenhænge, hvor de skal have andre
betragtninger til deres motion og bevægelsesindsats (Mørck,2006, s.219). Nærværne
undersøgelse kan almengøres, ikke kun for andre lærere og lærernes
undervisningspraksis, men også for skolers motion og bevægelsesindsats på strategisk
niveau i forhold til, hvad der er nødvendigt for at sikre en fælles diskurs og
nødvendigheden af kompetenceløft. Opgaven kan således bidrage med nye perspektiver
til lærernes og skolernes handlerum i forbindelse med motion og bevægelse(Ibid.).

DISKUSSION METODOLOGI OG METODE
Praksisforskning er den primære ramme for indsamling og behandling af empirien.
Denne tilgang til praksis og forståelsen heraf og betragtningen af informanterne som
medforskere har influeret på, hvad jeg har fået øje på i forbindelse med opgavens
undersøgelse. Hvad angår empirien, de semistrukturerede interview, bliver kvalitativ
forskning kritiseret for at mangle objektivitet og almengyldighed grundet interviewerens
deltagelse i interviewsituationen og den lave kvantitet i besvarelserne (Kvale og
Brinkmann, 2009). Interview har begrænsninger, idet jeg kun får undervisernes
subjektive opfattelse af situationen. Jeg får dermed et begrænset billede af lærernes
handlesammenhænge, og kun genfortalt i gennem lærernes subjektive opfattelse af,
hvordan praksis er. Her ville jeg kunne have styrket min undersøgelse ved at interviewe
andre deltagere, f.eks. ledere eller have benyttet en anden undersøgelsesform, f.eks.
observation af undervisningspraksis. Da min empiri kun er baseret på interview,
benytter jeg skolens implementeringskatalog til at få en forforståelse og et afsæt til
udformning af min spørgeramme. Et vigtigt perspektiv til mine interview er, at alle tre
medforskere var bekendt med, at jeg var tidligere medarbejder, og de vidste, at jeg havde
en forforståelse og et kendskab til skolen og til ledelsesgruppen. Dette kan både have
resulteret i, at de har undladt noget i interviewene, som de ikke har fundet relevant, da
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de har formodet, at jeg vidste det på forhånd. Ligeledes kan de have undladt at sige
noget, som kunne vedrøre andre medarbejdere, som de vidste jeg kendte til.

DISKUSSION AF ANALYSEN
I analyseafsnittet har fokus været at undersøge medforskernes oplevede
handlemuligheder ved at se på betingelser og betydninger. I Diskussionen vil jeg
gennemgå de muligheder og begrænsninger af erhvervsskolelærernes handlemuligheder
som er fundet i de tre analyseafsnit ud fra mine tre medforskeres udsagn. Derigennem vil
jeg i diskussionen dykke ned i de fællestræk og forskelle for erhvervsskolelærerens
handlemuligheder. I den kritiske psykologi er sigtet ikke at almengøre
erhvervsskolelærerens evner til at implementere motion og bevægelse, men at finde
almengørelse i erhvervsskolelærernes mulighedsrum (Jartoft 1996,s. 205).
Som i analysen, vil jeg i diskussionen af analysen opdele diskussionen i tre afsnit med
udgangspunkt i mine forskningsspørgsmål.

RAMMESÆTNING OG LÆRERNES FORUDSÆTNINGER. DISKUSSION AF ANALYSENS FØRSTE DEL
Opsummering af analysens første del. Analysen viste i forhold til overstående, at
medforskerne er positivt indstillet i forhold til motion og bevægelse på
erhvervsuddannelserne, men har forskellige syn på hvad formålet med motion og
bevægelse er. Medforskerne har ikke taget den lokale rammesætning til sig, og den
manglende rammesætning giver udover uens opfattelse også uens motion og
bevægelsesindsats. Den nye struktur i erhvervsskolernes grundforløb presser
underviserne, så de føler de må prioritere og motion og bevægelse. Den er ikke højt
prioritet hos alle, heller ikke hos ledelsen. Manglende kompetencer hos lærerne gør, at
de holder sig til enkelte kendte øvelser og føler sig usikre i forhold til at kunne instruere
eleverne. Personligt engagement og interesse kan sikre en god motion og
bevægelsesindsats.
Analysens viser, at lærernes handlemuligheder er styret af deres individuelle opfattelse
af hvad motion og bevægelse er. Det er ikke lykkedes skolens ledelse, at skabe en
rammesætning som lærerne har taget til sig på en sådan vis, at de har et fælles ståsted
52

for motion og bevægelsesindsatsen. Dette betyder at mine medforskere ikke har den
samme holdning til, hvad de skal opnå med motion og bevægelse, ikke har den samme
syn på hvordan det skal planlægges og udføres. De nærmeste ledere er ikke aktive i at
skabe samhørighed og konsensus, så indsatsen afhænger af den enkelte lærer og dennes
prioritering. Dette kan resultere i en negativ spiral. Hvis undervisere ikke får flere
handlemuligheder, er det svært at lykkedes med indsatsen. Jens ser ingen muligheder for
motion og bevægelse, grundet det tidspres han oplever på grundforløbet, og hans
handlemuligheder inkluderer umiddelbart ikke at koble motion og bevægelse til det
fagfaglige stof. Litteraturen viser et lignende billede. I kortlægningen fra 2011 er en at
tendenserne også at de lærere der har interesse for motion og bevægelse på egen hånd
skaber indsatsen. (Lassen et al.. 2011, s.26‐28). Ligeledes viser Nordins studier, at
læreres holdninger og viden påvirker hvordan der prioriteres i undervisningen (Nordin
2013, s. 204‐216). Medforskerne nævner alle, at de er udfordret af den nye struktur på
grundforløbet, hvor grundforløbet højest kan være 20 uger. Koudahl beskriver også dette
pres, erhvervsskolelærerne står overfor, når der skal implementeres nyt reformsstof, da
det i sidste ende er dem, der skal sikre at reformen implementeres i undervisningen
(Koudahl 2011, s.121). Det resulterer i, at lærerne føler, de skal prioritere. Deres
prioritering er forskelligartet og afhængige af, hvor mange handlemuligheder de oplever,
de har, og igen en individuel opfattelse af, hvad der er vigtigt. Hermed er der i analysen
fællestræk med det Cort beskriver, at der er diskrepans imellem politiske intentioner og
konkret implementering. Det kan tilføjes på baggrund af nærværende analyse, at
forskellen også er udtalt fra underviser til underviser. Det er udtalt at det faglige har
første prioriteter. Prioriteringen af motion og bevægelse hænger i høj grad sammen med
lærernes oplevede handlemuligheder og handleevner, det behandles i del tre.

ELEVERNES ROLLE I FORHOLD TIL LÆRERNES HANDLEMULIGHEDER. DISKUSSION AF
ANALYSENS ANDEN DEL.
Opsummering af analysens anden del. Overordnet viste analysen at medforskerne
oplever en restgruppe, som de har svært ved at håndtere. Opfattelsen af hvad målet med
motion og bevægelse er spiller også en rolle i forhold til, hvad lærernes ønsker, at
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eleverne skal opnå med motion og bevægelse. Et fagligt indhold i motion og bevægelsen
gør eleverne tilfredse. Motion og bevægelse giver lærerne en ny arena, hvor man kan få
et mere nuanceret billede af eleven, ligesom nogle elever får en ny arena hvor der er
mulighed for at få succes.
Medforskerne beskriver en gruppe elever, som de ikke lykkedes med at motivere,
specielt ikke når aktiviteterne har karakter af traditionelle idrætsaktiviteter. Denne
gruppe er formentlig i den gruppe, som i ungeprofilen svarer, at de er fysisk aktive under
1 time om ugen i deres fritid, det er der nemlig 35% af erhvervsskoleeleverne der gør.
Ligeledes svarer eleverne i undersøgelsen på, hvorfor de ikke er mere aktive i deres
hverdag, her svarede 6,6 % af erhvervsskoleeleverne at de har en skade eller et
handicap, 19 % angiver at de er i dårlig form og 21 % angiver, at det ikke interesserer
dem (Ungeprofilen 2014,s.25‐28). Der tegner sig et billede af nogle elever, som ikke er
idrætsvante, og hvor det for nogles vedkommende kræver en specifik indsats grundet et
handicap eller dårlig form. Her er lærerne ikke umiddelbart kompetente til at håndtere
elevgruppen. Medforskerne beretter også, at de lader eleverne slippe, da de ikke oplever
at have handlemuligheder overfor denne elevgruppe, hvilket resulterer i, at de ikke
deltager i motion og bevægelse. Analysen viser at medforskerne oplever, at de ved
motion og bevægelsesaktiviteter får gode relationer til eleverne og får en mulighed for at
se eleverne i en anden kontekst. I litteraturstudiet konkluderes det samme hos
Zarrett(2011, s. 422‐423). Dette illustrere et succesfuldt billede af den dobbelthed, som
erhvervsskolelærernes har i sit job og som Lippke beskriver som både at skulle være
fagmand og skulle have en pædagogisk funktion. (Lippke 2011,s.107). I analysen
beskriver medforskerne, at motion og bevægelse kan være et frirum, hvor man kan løsne
op for rollerne og være sammen på en anden måde. Medforskerne beskriver til gengæld
ikke, at de mister faglig autoritet over for eleverne ved motion og bevægelse ligesom
Lippe beskriver, at der kan være risiko for(Lippke 2011, s.110‐111). Morten mister
heller ikke fagfaglig autoritet hos eleverne, på trods af at han i stedet for at have motion
og bevægelse afskilt fra den fagfaglige undervisning kobler det sammen. I stedet
beskriver han, at han i højere grad oplever, at eleverne accepterer motion og bevægelse
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når det er koblet sammen med den fagfaglige undervisning. Det kombineret med at han
beskriver, at han ofte ikke introducerer motion og bevægelsesaktiviteterne, men sætter
dem i gang som en hvilken som helst anden undervisningspraksis viser, at han er
lykkedes med at gøre motion og bevægelse til et effektfuldt didaktisk redskab, hvor
eleverne tydeligt kan se formålet, idet det fagfaglige indhold er tydeligt for dem. Dermed
er denne undervisning et eksempel på den undervisning som i rapporten Læring i
bevægelse giver deltagene elever.(Dam et al,2015, s.174)

FAGFAGLIGHED OG PRIORITERING. DISKUSSION AF ANALYSENS TREDJE DEL
Opsummering af analysens tredje del. Analysen viser, at medforskerne har forskellige
måder at inddrage deres fagfaglighed og at deres forskellige måder at se og benytte
motion og bevægelse på spiller en afgørende rolle i forhold til om de lykkedes med
motion og bevægelsesindsatsen.
Som nævnt i første del af diskussionen af analysen er prioriteringen af motion og
bevægelse centralt for både motion og bevægelse, men også et billede på lærerens
handlemuligheder. Alle tre medforskere føler sig pressede af det nye 20 ugers
grundforløb og de føler, at de har travlt med at nå det fagfaglige stof. For to af mine
medforskere ser de motion og bevægelse som selvstændige aktiviteter, som tager tid fra
den fagfaglige undervisning. Det betyder, at de står i en situation, hvor de skal prioritere
mellem motion og bevægelse og fagfagligt stof. Det resulterer i, at Jens i sin undervisning
ikke har prioriteret motion og bevægelse, og at Per inkluderer motion og bevægelse i det
omfang, som han finder, der er tid til. Det er ikke en diskussion af, hvad der er den bedste
måde at benytte motion og bevægelse, men et perspektiv på at motion og bevægelse, som
ikke er knyttet til den fagfaglige læring bliver betragtet som undervisningstid, som går
fra den fagfaglige undervisning. I litteratur er der flere betragtninger på hvorfor
fagfagligheden bliver prioriteret(Nordin 2013 Jourdan2011), og det er sådan svær at
argumentere for andet, idet det er uddannelsernes kernestof. Derfor er det interessant at
se på at den sidste medforsker Morten, som benytter motion og bevægelse som et
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didaktisk værktøj ikke på samme måde beskriver, at han skal prioritere sin tid mellem
det fagfaglige stof og motion og bevægelse, men i stedet ser det som en egnet måde for
erhvervsskoleelever at lære på. Samtidig bruger han sin egen måde at lære på, til at
identificere sig med den elevtype han underviser nu. Morten inddrager sin faglighed i ud
fra en opfattelse af, hvordan han selv lærte bedst som kokkeelev, er håndgribelig og
nærværende for eleverne. De to andre medforskere kobler motion og bevægelse til
fagfagligheden på et mere overordnet plan, hvor det er nødvendigt at være i god form,
for at kroppen kan klare erhvervet. Det er et perspektiv som eleverne kan relatere sig til i
nogen grad. Men de elever, der er svære at motivere, har også svært ved at følge den
kobling. Ligeledes kan man inddrage den betragtning som i litteraturen anførtes af Keld
Secher, at der på nogle erhvervsuddannelser hersker en Tarzan kultur, og at der i det
perspektiv ikke er nødvendigt at forberede fysikken til at klare erhvervet (Lassen et
al.,2011, s.22). Det kan forståeligt nok være svært for eleven at se sig selv være nedslidt
om 40 år, hvis de ikke spiller høvdingebold i deres grundforløb.
Alle tre medforskere betragter motion og bevægelse som værende et element i
teoriundervisningen. Det er interessant, at ingen af medforskerne ser motion og
bevægelse som værende passende til værkstedsundervisningen. Her kan de traditionelle
aktiviteter som to af medforskerne benytter være afgrænsende for deres oplevede
handlemuligheder, fordi øvelserne er udformet til ude eller idrætsmiljøer. Ligeledes kan
deres faglighed være en faktor her, idet deres fagfaglige viden om sikkerhed og
værksstedskultur gør, at de finder det uforlignelig med motion og bevægelse. Ligeledes
kan det med afsæt i Lippkes beskrivelse af, at faglæreren mister noget af sin fagfaglige
identitet, når han iværksætter pædagogiske tiltag, betragte at lærernes fagfaglighed er
mere synlig, når de står som faglærer i værkstedet frem for i undervisningen(Lippke
2011, s.2011). Et andet perspektiv kan være fra Nordins feltstudie, at lærerne begrænser
projektets omfang for at kunne overskue og lykkedes med det (Nordin 2013, s.192‐194).
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KONKLUSION
Jeg har i opgaven arbejdet ud fra problemformuleringen; ”Hvordan oplever lærerne
deres handlemuligheder i forbindelse med undervisningen i motion og bevægelse i
erhvervsskolernes grundforløb, som det er beskrevet i aftale om “Bedre og mere
attraktiv erhvervsuddannelse”. Problemformuleringen er afstedkommet fra et rationale
om, at det nødvendigt at blive klogere på, hvordan erhvervsskolelærerne oplever deres
mulighedsrum i motion og bevægelsesundervisningen. Dette nye område kan ikke
forventes at kunne integreres gnidningsløst, når man ser på målgruppen og de generelle
kompetencer hos lærerne. I lyset af det rationale har erhvervsskolelærerne en central
position i implementeringen af motion og bevægelse. Problemformuleringen er besvaret
i en kritisk psykologisk teoriramme. Dette har resulteret i et fokus på medforskernes
oplevede handlemuligheder i forbindelse med deres undervisning i motion og bevægelse.
Formålet med opgaven har været at indfange medforskernes perspektiver på deres
handlemuligheder igennem deres forståelse af hvilke betingelser og betydninger, der
ligger til grund for handlemulighederne. Litteraturdelen af opgaven indikerede, at
lærernes holdning, viden og kompetencer i høj grad influerer på motion og
bevægelsesundervisningen, ligesom afsnittet pegede på at erhvervsskolelærerne i en
dobbeltfaglig kontekst er presset af at skulle undervise fagfagligt samtidig med at skulle
varetage en pædagogisk opgave.
For at besvare problemformuleringen ”Hvordan oplever lærerne deres
handlemuligheder i forbindelse med undervisningen i motion og bevægelse i
erhvervsskolernes grundforløb, som det er beskrevet i aftale om Bedre og mere attraktiv
erhvervsuddannelse” formulerede jeg tre forskningsspørgsmål. Det første spørgsmål ”
hvordan oplever lærerne deres handlemuligheder inden for den politiske og
institutionelle rammesætning? ”
” I analysen fandt jeg at lærernes egen opfattelse af hvad formålet med motion og
bevægelse er, rammesætter deres handlemuligheder og indholdet i deres motion og
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bevægelsespraksis. De institionelle rammer har i bemærkelsesværdig lille grad påvirker
lærerne i undersøgelsen, og det bevirker, at der er stor forskel på lærernes undervisning.
Medforskerne har ikke fået formel kompetenceudvikling, hvilket bevirker at deres
handlemuligheder og handleevner i høj grad er styret af de muligheder som lærerne selv
finder frem til med afsæt i egne interesser og viden.
Det andet forskningsspørgsmål ” hvilke handlemuligheder og begrænsninger oplever
lærerne i mødet med eleverne?”
Gennem medforskerne ses det, at der er forskel på de handlemuligheder lærerne oplever
i forhold til eleverne. Medforskerne oplever, at hovedparten af eleverne tager godt i mod
motion og bevægelsesundervisningen. Men medforskerne oplever begrænsede eller
ingen handlemuligheder overfor 5‐10 % af eleverne, som ikke vil deltage i motion og
bevægelsesundervisningen. En af medforskerne formår dog at få alle elever til at deltage
når motion og bevægelsesundervisningen er integreret i den fagfaglige undervisning. Når
motion og bevægelse er integreret i fagfagligheden, oplever denne medforsker generelt
kun positive og deltagene elever. Lignende resultater er fundet i (Læring i bevægelse
2015). I forhold til eleverne har lærerne i undersøgelsen alle oplevet at motion og
bevægelse giver en anden og mere uformel handlesammenhæng med eleverne, som
fordrer bedre social interaktion og som giver læreren mulighed for at se og opleve
eleverne i en anden kontekst og deraf få et mere nuanceret billede af eleven. I studiet
fandtes ingen tegn på at lærerne mistede faglig identitet eller respekt hos eleverne, som
litteraturstudiet ellers indikerede kunne være en risiko(Lippke 2011, s.2011).
Det tredje forskerspørgsmål ”hvilke andre betingelser oplever lærerne gør sig gældende
for handlemulighederne i undervisning i motion og bevægelse?”
Det er tydeligt at prioritering af motion og bevægelse har en afgørende betydning for
lærerens oplevede handlemuligheder. Den nye grundforløbsstruktur med reduceret tid,
begrænser i høj grad medforskernes handlemuligheder, det fagfaglige stof prioriteres
højest og derfor er integrationen af motion og bevægelse afhængig af om lærerne finder
tid til det. Om læreren finder tid til det, er afhængig af om han formår at integrere motion
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og bevægelse i den fagfaglige undervisning eller om den er et supplement til den
fagfaglige undervisning. Medforskerne ser kun motion og bevægelse integreret i
teoriundervisningen. De finder værkstederne uegnede og finder det svært at passe
motion og bevægelse ind i værkstedsundervisningen. Overordnet havde de svært ved at
forestille sig motion og bevægelse i værkstedet, som medforskerne med deres fagfaglige
baggrund forbinder med noget andet som de har svært ved at koble med motion og
bevægelse.
Analysen fremskriver behov for at erhvervsskolerne meget tydligt rammesætter motion
og bevægelsesindsatsen, med afsæt i dette studie er et katalog ikke fyldestgørende.
Ligeledes skal ledelses engagere sig i indsatsen for at få en homogen indsats. For at
lærerne skal kunne lykkedes med at implementere motion og bevægelse, skal
mulighedsrummet udvides så det ikke kun inkluderer traditionelle idrætslignende
aktiviteter. Lærernes handlemuligheder skal indeholde aktiviteter, som skal integreres i
den fagfaglige undervisning, så motion og bevægelse ikke ses som et tidskrævende
supplement til den fagfaglige undervisning. Ligeledes skal erhvervsskolebranchen
acceptere at motion og bevægelse ikke er hurtigt implementeret, men kræver tid til at
vokse en erhvervsskole motion og bevægelseskultur, som kobler motion og bevægelse
med erhvervsfaglighed.
At medforskerne ikke har forholdt sig til erhvervsskolereformens fire klare mål, og
motion og bevægelses som middel til et godt ungdomsuddannelsesmiljø er ikke så
underligt, da det næppe er det helikopterblik, de antager i deres dagligdag. Men på
baggrund af analysen er det dog værd at betragte at medforskerne finder potentiale i
motion og bevægelse i forhold til at skabe en bedre socialisering og kammeratskab og
skaber muligheder for at se eleverne i en anden sammenhæng. Ligeledes må det antages,
at når undervisningen er alsidig og inddragende med motion og bevægelse som en
integreret del, så vil det også være et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø .
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PERSPEKTIVERING
I rammesætningen af opgaven og i forhold til lærerens handlemuligheder har jeg
allerede beskæftiget mig med ledelsens rolle. Ledelsen udfylder selvfølgelig en meget
interessant rolle i den samlede motion og bevægelsesindsats på erhvervsskolerne.
Konklusionerne i denne opgave er interessante at perspektivere til lederne, fordi deres
indsats i forhold til at planlægge og rammesætte motion og bevægelsesindsatsen, bygger
på en forforståelse af hvad motion og bevægelse er og hvad der er brug for. Hvis vi
formoder at ledere på en given erhvervsskole, har ligeså forskelligartede syn på hvad
målsætningen med motion og bevægelse er, vil det formentligt resultere i meget
forskelligartede indsatser fra skole til skole og fra afdeling til afdeling. Den overordnede
ledelse har på skolen for vores undersøgelse, beskrevet hvad man som skole forstår med
motion og bevægelse fx i gennem dette citat fra bevægelseskataloget ”Som det sikkert vil
komme til udtryk i dette katalog definerer vi ”Motion og Bevægelse” bredt, og med særlig
vægt på bevægelse” (Motion og bevægelse på MIDTTEK 2015, s.3). Men lærernes
nærmeste leder nævnes ikke som en deltager i indsatsen, en af medforskerene beretter
at den nærmeste leder ikke interesserer sig for motion og bevægelse
”Min daglige leder, vil jeg ikke sige kommer ind med de vilde indspil på det her punkt”
Interviewer ”Interesserer han sig for det?”
Morten: ”Nej”
At Per og Morten er I samme afdeling, er svært at se ud fra analysen. Deres motion og
bevægelsesundervisning er meget forskellig og de har en forskellig opfattelse af hvad
motion og bevægelse er. Hvis eleverne skal have en oplevelse af at motion og bevægelse
er en del af hele deres grundforløb, er kontinuiteten fra lærer til lærer og fra time til time
nødvendig. Det er en ledelsesopgave at sikrer kontinuiteten via rammesætning og
skabelse af rum til lærersamarbejde og videndeling(Ansel‐Henry 2011) s.20‐25).
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Alle medforskere beskriver en gruppe af elever som ikke vil motion og bevægelse, og at
disse elever forsøger at undgå motion og bevægelse. Alligevel bringer ingen af
medforskerne elevernes perspektiv i spil. Det er et interessant perspektiv, at de
kommende årgange af eleverne på erhvervsskolerne kommer fra en folkeskole hvor 45
minutters motion og bevægelse er en del af dagligdagen. Erhvervsskolens elever er
primært unge mennesker, som i medforskernes betragtning har en mening om motion og
bevægelse. Alligevel er der ingen af medforskerne, som beretter om medinddragelse af
eleverne i planlægning og udførsel af motion og bevægelse. Per beskriver at han nogle
gange føler at han forklarer noget til nogle elever, hvor de formentlig ved mere om
aktiviteten end ham. Det kunne jo være, at han blandt sine elever havde nogle
kompetencer, som han kunne benytte i undervisningen, det kunne være
fitnessinstruktører eller sportsudøvere på et højt niveau, som ville kunne give et indblik i
en bestemt sportsgren. Ligeledes kan de elever der har haft en hverdag med motion og
bevægelse i folkeskolen, kunne komme med idéer og forslag til hvordan man kan være
aktiv i undervisningen. Et øget elevperspektiv på motion og bevægelsesindsatsen kunne
medføre et mere nuanceret blik på gruppen. Medforskerne taler om 5‐10 % som de føler
sig udfordret af, og resten af eleverne kommer så i en stor gruppe. Et
differentieringsperspektiv kunne gøre undervisningsindsatsen mere målrettet, både for
den store gruppe, men også får de 5‐ 10 % som medforskerne udpejer som udfordrende.
Grønborg beskriver at fastholdelse gennem motion og sundhedsinitiativer ligeså vel kan
generere, at eleverne finder identifikation i ikke at deltage i motion og bevægelse, og at
usundhed er det der stræbes efter(Grønborg 2011 s. 57‐59). Ikke desto mindre har
denne marginaliserede gruppe som ifølge ungeprofilen formentligt også inkluderer
bevægelsessvage et behov for et differentieret tilbud for at give dem succesoplevelser
med motion og bevægelser (Ungeprofilen 2014, SI Folkesundhed, 2015).
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