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1 Baggrund 

”Inklusionsarbejde – i et bevægelsesperspektiv” er et delprojekt under 
forskningssatsningen ’Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige 
muligheder’, som er forankret i forskningsprogrammet Diversitet og Social 
Innovation ved Professionshøjskolen UCC.  
 

Formålet med er at bidrage til satsningens vidensproduktion om ”(…) at skabe 
inkluderende miljø, således at alle børn, unge og voksne (herunder udsatte 
grupper i udsatte positioner) kan deltage i udviklende og lærende aktiviteter” 
(Forskning og udvikling UCC 2013-2015. Politik og strategi). Her særligt med 
fokus på børn i 5-6 års alderen, men samtidigt med et mere generelt fokus på 
betydningen af bevægelse som pædagogisk redskab i skabelsen af 
inkluderende lærings – og legemiljøer. 

1.1 Delprojektets forskningsspørgsmål 

Hvilke muligheder og barrierer kan der være ved at anvende bevægelse som 
pædagogisk redskab i inklusionsarbejdet med særligt fokus på trivsel og 
sociale fællesskaber? 
Hvordan kan dette pædagogiske arbejde tilrettelægges og hvilke didaktiske 
overvejelser har særligt betydning?  

1.2 Tidsramme 

Medio februar 2015 – 1. oktober 2015. 

1.3 Deltagere 

Mathilde Sederberg. Videnmedarbejder v. forskningsprogrammet Diversitet 
og Social Innovation i satsningen ’Tværprofessionelt samarbejde om inklusion 
og lige muligheder’ og lektor ved pædagoguddannelsen inden for sundhed, 
krop og bevægelse. 
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2 Metode og design 

Projektet omfatter observationer, videofilmning samt interview med pædagog 
samt bevægelseskonsulent knyttet til en udvalgt daginstitution, hvor der 
arbejdes særligt med bevægelse som pædagogisk redskab i inklusionsarbejdet 
med små grupper af børn (5-6 år) på skift som del af støtteordningerne. Fokus 
er dels på pædagogerne og deres handlinger og efterfølgende refleksioner og 
dels på børnene under observationerne - hvad udtrykker de verbalt - og 
særligt kropsligt - i forhold til de igangsatte aktiviteter. Disse observationer af 
børnene danner udgangspunkt for interviews med pædagogen og 
bevægelseskonsulenten (der ligeledes er uddannet pædagog).  

2.1 Valg af informanter 

Institutionen og bevægelseskonsulenten blev udvalgt da de særligt er optaget 
af at arbejde med bevægelse som perspektiv i inklusionsarbejdet. Der blev 
foretaget interview med en pædagog og en bevægelseskonsulent på 
baggrund af observationer i tre dage i en bevægelsessal.  
 
1. Bevægelseskonsulent, der er uddannet pædagog og gennem mange år har 

arbejdet med idræt i pædagogisk arbejde. Dels som almindelig pædagog, 
men særligt som støttepædagog, hvor hun har arbejdet med bevægelse og 
motorik som led i de forskellige støttetiltag. Nu er hun 
bevægelseskonsulent i en forvaltning, hvor hun bl.a. samler små grupper af 
børn, der har forskellige problemstillinger, hvorfor de har fået en 
støtteordning. I samarbejdet mellem forvaltning og institution er der 
således samlet små grupper af børn, der samles og laver motorik og 
bevægelseslege med pædagogen fra børnehaven samt 
bevægelseskonsulenten. 
 

2. Pædagogen fra børnehaven, der har været med til at beslutte 
gruppekonstellationerne i forhold til motorik/bevægelsesholdene og som 
deltager de dage, hvor de tager til forvaltningen og laver 
bevægelseslegene. Hun er i gang med at uddanne sig til 
bevægelsesvejleder.  

 
Til brug i forbindelse med de to interviews var udarbejdet en interviewguide. 
Denne var tematisk orienteret omkring emnerne; Bevægelse – hvordan og 
hvorfor, Bevægelse koblet til inklusion, Pædagogens rolle/didaktik samt 
Kroppens rolle i et fænomenologisk perspektiv. Der var tale om 
semistrukturerede interviews af ca. en times varighed. De blev optaget, og 
efterfølgende lyttet igennem flere gange og udskrevet. Observationerne blev 
ligeledes optaget, set i gennem og udvalgte dele fungerede som baggrund for 
de to interviews.  
 
Grunden til at aktiviteterne blev optaget på video, er, at det derved bliver 
tydeligere, hvad der egentlig foregår. Idræt og bevægelse er karakteriseret 
ved, at det er kroppen, der er central i aktiviteterne, og derfor er kropssproget 
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vigtigt at få med i den samlede vurdering. Det bliver netop muligt, gennem 
analyser af videosekvenserne, at få blik for sammenhænge mellem 
handlinger, bevægelse og udtryk som man ikke umiddelbart fanger i den 
konkrete situation (Rønholt et al., 2003:15).  
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3 Projektets tematiske delfund 

Efter bearbejdningen af mine interviews og observationer, har jeg rubriceret 
informanternes udtalelser og det sete ud fra forhold, der gentagne gange blev 
formuleret, eller som er tolket på baggrund af de forskellige udtalelser. Der er 
altså registreret betydningsfulde begivenheder (jf. Hastrup), og de har således 
dannet baggrund for nedenstående temaer og analyser. Den 
fortolkningskontekst, jeg anvender, er de præsenterede teorier, som 
anvendes til at forklare eller forstå udsagnene. I bearbejdningen af empirien 
tegnede der sig flere temaer (meningskondensering, jf. Kvale & Brinkmann, 
2009), og jeg har valgt at udtrække nedenstående temaer af det empiriske 
materiale. 
 
Særligt tre pointer fremhæves her som væsentlige i pædagogens arbejde med 
bevægelse som led i inklusionsarbejdet. Disse tre faktorer synes i særdeleshed 
at have betydning for hvorvidt bevægelse kan bruges som muligt redskab i 
inklusionsarbejdet, så børnene kan få en oplevelse af at være accepteret i 
fællesskabet som aktive deltagere med betydning for udvikling af positivt 
selvbillede. 

3.1 Bevidsthed om sine didaktiske overvejelser 

Bevægelseslege og motorisk fokus er i sig selv ikke vidundermidlet, det er 
afgørende for udfaldet, hvordan det sættes i gang og hvilke aktiviteter der 
vælges. At kunne have en systematik omkring bevægelsesarbejdet synes 
således helt centralt. Bevægelseskonsulenten siger det meget klart, at hun 
med et ’knips’ kan få det hele til at falde til jorden. Ved at organisere det på 
en anden måde, hvor hun ikke lige har gennemtænkt, hvordan Anton fx kan 
komme i en udsat position, fordi udfordringer måske vil være for store. Så det 
handler om hele tiden at være opmærksom på hvilke mål, der skal sættes for 
hvilket børn koblet til deres forudsætninger, de metoder, der anvendes samt 
rammerne omkring de enkelte aktiviteter samt en løbende og opfølgende 
vurdering samt efterfølgende justering (Hiim & Hippe, 2007).  

3.2 Kroppen i centrum 

Jeg har netop skrevet, at bevægelse i sig selv ikke er vidundermidlet, men 
omvendt tyder det på, at det er særligt, at kroppen er i centrum i 
aktiviteterne. Der sker noget særligt; børnenes kroppe oplever, de øver sig, de 
mestrer, de samarbejder, de hopper, ruller, kaster, løber, springer og de 
udtrykker sig kropsligt og verbalt. Observationerne og de efterfølgende 
analyser af filmene i samspil med pædagogerne viser, at dét at kroppen er i 
centrum kan skabe adgang til nye fællesskaber, hvilket også Moser fremhæver 
i citatet; ”Krop og bevægelse er således ikke bare fundament for at mestre det 
fysiske miljø, men også en forudsætning for at forstå og mestre det sociale 
miljø og kulturen” (jf. Moser, 2007). Tænk bare på William, der lige pludselig 
greb bolden.   
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3.3 Fælles kultur med kolleger 

Én af udfordringerne ved den valgte organisering, hvor pædagogen tager ud af 
institutionen med en lille gruppe børn er, at det nemt kan komme til at ligge 
på hendes skuldre at få de gode erfaringer fra salen bragt med tilbage i 
børnehaven. Og ikke mindst at få sine kolleger involveret i arbejdet med 
bevægelse. Det er jo en helt klassisk problemstilling, at dele af personalet 
tager på kursus, kommer tilbage, og så falder ind i de gamle rutiner og 
glemmer alt det, de havde med fra kurset. Pædagogen er opmærksom på 
udfordringen, og hun arbejder på at få mangfoldiggjort de gode lege. Hun ser 
det dog som en udfordring, der skal udvikles på. En løsning kunne jo også 
være, at bevægelseskonsulenten arbejdede med forskellige pædagoger fra 
institutionen, så det blev mere udbredt, men vil det så få betydning for den 
særlige relation, det tyder på, at der skabes mellem pædagogen og de udsatte 
børn samt den røde tråd? Det ved vi ikke, men det er i hvert fald en 
udfordring, der er blik for. 
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4 Produkter 

Udvalgte dele af interviewmateriale og feltstudiet indgår som casemateriale i 
en artikel i ’Tidsskrift for specialpædagogik’. 
 


