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 Indmelding af projekt med henblik på registrering 
1. Projektets navn 
 

45 minutters motion og bevægelse   

2. Uddannelsens navn PSH og Innovations Labo-
ratoriet for pædagogik og 
bevægelse VIA UC  
 

3. Uddannelsens kon-
taktperson 

Ole Eliasen  
87 551 850 
oe@viauc.dk 

4. Virksomhedens 
navn 

A. Beder Skole, Beder 
B. Vorrevangskole, Aarhus 
C. Vestervang skole, Viborg 
D. Nordre skole, Viborg 

5. Virksomhedens 
adresse 
  

a. Skoleparken 6, 8330 
Beder 

b. Vorregårds allé 109, 
8200 Aarhus N 

c. Boghvedevej 26, 8800 
Viborg  

d. H C Andersensvej 5, 
8800 Viborg 

6. Virksomhedens 
kontaktperson 

a. Helle Mønster 
b. Marc Nøddesbo 
c. Poul Harald Christensen 
d. Mogens Schnejder  
 

7. Virksomhedens 
CVR-nummer 
EANnr: 
CVRnr:  
 

a. EAN:5790000421978 
CVR: 55133018 

b. EAN:5790000422418 
CVR: 55133018 

c. EAN: 5798004550946 
CVR:29189846 

d. EAN:5798004550724 
         CVR: 29189846 

8. Finansiering* 
 

Samlet budget 311.600 kr. 
VIA                     186.600 kr.   
Virksomheder  125.000 kr.  

9. Forventet projekt-
periode 

14.4.2014 – 1.10.2014 

 
10. Projektbeskrivelse 

 

Den nye folkeskolereform har på baggrund af forskningsresultateri sat fokus på 

motion og bevægelse i skoledagen, da motion og bevægelse styrker motivation, 

læring og sundhed. Alle folkeskolens klassetrin skal indgå i 45 minutters motion 

og bevægelsen dagligt, hvilket skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og 

unge samt understøtte motivation og læring i skolens fag.ii 

Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder 

idræt, og i den understøttende undervisning.  

Implementeringen af de 45 minutters motion og bevægelse varetages individuelt 

af skolerne. Dette betyder at lærere, pædagoger og andre medarbejdere i et sam-

arbejde med ledelsen har ansvaret for, at alle børn i henholdsvis indskolingen, 

mellemtrin og udskolingen i gennemsnit når 45 minutters motion og bevægelse 

om dagen. 

Der overvejes på skolerne mange mulige scenarier.  Ved en undersøgelse i Århus 

kommune tyder det på at skolernes tilgang til motion og bevægelse på nuværen-

de tidspunkt er meget forskellig. Få skoler har en tydelig struktur og færdig køre-

plan for, hvordan de 45 minutter motion og bevægelse skal implementeres.iii Af 

eksempler på tiltag nævnes f. eks. indførelse af morgenløb og såkaldte bevægel-

sesbånd, som er et fast tidspunkt på dagen, hvor bevægelsen er på programmet. iv  
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En generel udfordring i forhold til bevægelse i samfundet er, at en gruppe af børn 

ikke opfatter motion som værende en kilde til glæde og trivsel. Dette har betyd-

ning for praksis i forhold til, hvordan udfordringen gribes an og i værste fald kan 

der ske en yderlig polarisering i forhold til deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Det-

te bevirker at de børn og unge som bevæger sig i forvejen vil gøre det mere og 

dem, som ikke bevæger sig vil ikke få mere bevægelse.v Denne udfordring er også 

en udfordring skolerne står med i implementeringen af 45 minutters motion og 

bevægelse om dagen.  

Helt konkret har skolerne blandt andet følgende udfordringer: 

 Hvordan skal de 45 minutters motion og bevægelse implementeres? 

 Hvordan sikres det at implementeringen sker? 

 Hvilke aktiviteter skal anvendes, så alle børnene får en god oplevelse af de 

45 minutters motion og bevægelse?  

 Skal de 45 min. være en selvstændig enhed, placeret i blandt andet 

bevægelsesbånd? 

 Bliver de implementeret som en integreret del af fagundervisnin-

gen i form af læringsaktiviteter eller power pauser? 

 Skal de være en del af den understøttende undervisning? 

 Hvordan kan henholdsvis lærer og pædagoger arbejde med de 45 minut-

ters motion og bevægelse?  

 Skal det være en fælles opgave på skolerne eller er det specifikke ansatte 

som facilitere de 45 minutters motion og bevægelse? 

 Mangle på faciliteter til at imødekomme de 45 minutters motions og be-

vægelse.  

 

For at imødegå disse praksisnære udfordringer vil projektet tage udgangspunkt i 

den praksis, som skal føre tiltagene ud i livet. Igennem innovative processer skal 

projektet, med udgangspunkt i de udfordringer skolerne har omkring de 45 mi-

nutter motion og bevægelse om dagen, lige fra mangfoldighed i elevsammensæt-

ningen til nedslidte faciliteter og til pædagoger og lærere, der har svært ved at se 

sig selv udføre denne konkrete opgave, komme med løsninger på at implemente-

re de 45 minutters motions og bevægelse om dagen. For at komme frem til de 

nye løsninger, er det afgørende at kigge fremad, søge viden og ”ikke viden” fra de 

involverede (her tænkes primært lærerne og pædagogerne samt skolernes ledelse 

men også eleverne og andre med tilhørsforhold til skolerne, f. eks det frivillige 

foreningsliv og forældreråd mv. ). 

Formålet er at skabe helt nye innovative løsninger på de udfordringer praksis op-

lever. De innovative løsninger har til hensigt at være værdiskabende for elever, 

lærer, pædagoger og ledelsen når de 45 minutters motion og bevægelse skal im-

plementeres. 
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Nærværende projekt vil tage udgangspunkt i de 4 involverede skolers virkelighed. 

Dette gøres ud fra følgende model:  

1: Analyse af skolens eventuelle målsætninger om indførelsen af 45 minutters 

motion og bevægelse 

2: Udvikling af idéudviklingsforløb  

3: Afvikling af idéudviklingsforløb 

4: Afprøvnings og eksperimenteringsfase  

5: Opsamling  

6: Vidensdeling af erfaringer og det videre perspektiv samt introduktion til pro-

duktet 

 

Dette uddybes nærmere under projektets forventede forløb.  

 

Deltagere i projektet:  

 

Fra skolerne er deltagerne ledelsen, lærere, pædagoger og elever. De er alle re-

præsentanter for den praksis hvor de 45 minutters motion og bevægelse skal im-

plementeres, og er derfor ”eksperter” på praksis.  

Ledelsen er afgørende for hele processen og for projektets bæredygtighed.  

Lærere og pædagoger er vigtige, da de er nøglepersoner i selve udviklingen og 

den efterfølgende implementering af tiltag.  

Elever er vigtige fordi det er dem det handler om, og uden deres synspunkter og 

involvering, risikerer man at udarbejde tiltag der ikke rammer målgruppen.  Det er 

deres ”needs” der er i højsædet hvis implementeringen skal blive en succes.  

 

Fra professionshøjskolerne er deltagerne innovationskonsulenter, medarbejder 

fra innovationslaboratoriet for pædagogik og bevægelse samt lektorer fra hen-
holdsvis lærer- og pædagoguddannelsen og studerende fra disse uddannelser.  
Disse kan med hver deres særlige viden og kompetencer indenfor en række for-

skellige praksisfelter understøtte skolernes innovative udvikling indenfor den en-

kelte skoles givne rammer. De involverede undervisere og studerende fra lærer-

uddannelsen har baggrund i faget idræt og undervisere og studerende fra pæda-

goguddannelsen i faget sundhed, krop og bevægelse.  

 

De studerende fra pædagog- og læreruddannelsen deltager med henblik på at 

udvikle innovative resultater og produkter til skolen, således at udfordringen med 

”45 minutters motion og bevægelse” løses med størst mulig faglig innovation. De 

studerende er ikke en del af den daglige kulturelle praksis på skolerne, og kan 

derfor gå til opgaven med andre øjne.  
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11. Projektets forven-
tede forløb 

Forløbet skal gennemsyres af innovation og inddragende processer, som både 

giver muligheder, men også giver retning. De forskellige partnere skal i starten 

medvirke til at definere det praksisnære behov og derudfra sættes processen i 

gang. Efterfølgende skal de forskellige partnere bidrage via de nuværende kompe-

tencer og derved kan projektet medvirke til praksisnær innovation. Da processen 

er innovativ skal processen være åben og udvikles i fællesskab. 

 

Det samlede projekt har seks elementer: 

1: Forudgående analyseproces:  

- En analyse af skolens eventuelle målsætninger om indførelsen af 45 mi-

nutter motion og bevægelse om dagen 

- En beskrivelse af eventuelt allerede igangsatte aktiviteter.  

- Analyse af særlige muligheder, forudsætninger og potentialer for den en-

kelte skole i implementeringen af 45 minutters motion og bevægelse om 

dagen, særligt i forhold til pædagogernes og lærernes involvering 

- Hvilke særlige udfordringer har netop denne skole i implementeringer af 

45 minutters motion og bevægelse om dagen særligt i forhold til lærernes 

og pædagogernes involvering 

 

2: Udvikling af idéudviklingsforløb: 

På baggrund af indsamlede materiale fra den foregående analyseproces arbejder 

professionshøjskolerne med at udvikle et relevant teoretisk afsæt for at pædago-

ger og lærere i samarbejde med professionshøjskolerne kan udvikle praksisnær 

innovation. Dette sker i tæt dialog med skolernes ledelse. I udviklingen af idéud-

viklingsforløbet inddrages de studerende, som en central del af processen. Det er 

essentielt at idéudviklingsforløbet fokuserer på at deltagerne (pædagogerne og 

lærerne) selv er med i udviklingen af de tiltag, som skal ske i fase tre, på baggrund 

af viden og inspiration fra professionsuddannelserne. Dette skal sikre at produktet 

bliver et praksisnært innovativt materiale.  

 

3: Afvikling af idéudviklingsforløbet: 

1) En inspirationsfase initieret af professionshøjskolen  

2) idéudviklingsfase, hvor viden omsættes til værdi i det konkrete arbejde 

for lærere og pædagoger med de 45 minutters motion og bevægelse om 

dagen.  I idéudviklingsfasen skal eleverne inddrages for at sikre koblingen 

til målgruppen for indsatsen.  

 

4: Afprøvnings og eksperimenteringsfase 

I denne fase skal skolerne arbejde med at omsætte de idéer, der blev fostret i 

idéudviklingsforløbet. Skolerne afprøver tiltagene i en afgrænset periode med 

henblik på at indsamle nyttige erfaringer og viden i den videre proces med indfø-
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relsen af 45 minutters motion og bevægelse om dagen. Disse erfaringer skal ende 

ud i et produkt som kan anvendes af skolerne i forbindelse med implementerin-

gen af de 45 minutters motion og bevægelse om dagen.  

 

5: Opsamling  

Professionshøjskolens medarbejdere og studerende tager ud på de enkelte skoler 

til opsamling af de afprøvede tiltag. Der fokuseres her på følgende dele:  

- Tiltag der var specielt vellykkede og hvorfor  

- Tiltag der gav specielle udfordringer og hvorfor  

- Ny erkendelse af hvad der er af behov i den videre proces  

På baggrund af ovenstående indsamles ny viden som samles i et inspirationskata-

log, som peger på forskellige typer af nye innovative praksisser omkring imple-

menteringen af de 45 minutters motion og bevægelse om dagen.  

 

6: Vidensdeling af erfaringer og det videre perspektiv.  

På baggrund af de tre skitserede foki, udarbejder den enkelte skole i samarbejde 

med professionshøjskolerne et oplæg om dette, som præsenteres for de øvrige 

deltagende skoler i projektet samt studerende fra professionshøjskolerne. 

Produktet ”Inspirationskatalog – Innovative løsninger til implementeringen af 45 

minutters motion og bevægelse om dagen i folkeskole” præstenteres af professi-

onshøjskolerne.  

Tidsplan: 

Projektopstart med foregående analyse vil foregå i maj. I maj/juni vil idéudvik-

lingsforløbet afvikles. Afvikling af idéudviklingsforløbet vil ske ved skoleopstart 

primo august. Afprøvnings og eksperimenteringsfasen vil foregår i au-

gust/september. Medio september afvikles opsamlingen og ultimo september 

afvikles videndeling af erfaringer og projektet afsluttes pr 1/10-14.  

2. Forventede effekter  Det forventes at:  

- Skolerne har i samarbejde med professionshøjskolerne fået styrket deres 

erfaringer med at skabe innovative løsninger på udfordringer i forhold til 

implementeringen af ”45 minutters motion og bevægelse om dagen”. 

Endvidere har de involverede ledere, pædagoger og lærere fået øget deres 

handlekompetencer indenfor feltet.   

- Undervisere og studerende har igennem arbejdet praksisnær innovation 

styrket de studerendes innovative kompetencer. Dette har de fået ved at 

deltage i projektets forskellige faser. 

- Der sker en gensidig udveksling af viden mellem professionshøjskolerne og 

de implicerede skoler.  

- Produktet: Et inspirationskatalog, som peger på forskellige typer af nye in-

novative praksisser omkring implementeringen af de 45 minutters motion 

og bevægelse om dagen, som kan anvendes af folkeskolen.  
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Endelig afrapportering af projekt 
13. Endelig projektpe-
riode 

Projektperioden forløber fra 1.5.14-1.10.14 

14. Projektets forløb Beskrivelse af den gennemførte proces for projektet, herunder udfordringer og/eller 

barrierer. 

Projektet blev gennemført ud fra ovennævnte procesplan, og bilag 1 viser den 
procesplan, skolerne fik udleveret. Det har været er stor udfordring for planlæg-
ningen og gennemførelsen af projektet, at sommerferien lå midt i projektperio-
den. Dette havde stor betydning for vores tanker om opstart og progression. En 
yderlig udfordring har været, at skolerne netop stod midt i en stor forandrings-
proces i forbindelse med den nye skolereform og dermed oplever et stort pres, og 
mange nye elementer de skal forholde sig til. Undervejs i processen har deltager-
ne dog givet udtryk for, at netop dette projekt har bidraget med øget fokus og 
udvikling af praksis til trods for, at de har følt sig presset.  
Vi er i projektgruppen enige om, at sommerferien har haft en negativ indvirkning 
på den måde, hvorpå vi kunne arbejde i dybden i de forskellige faser samt at ska-
be en tydeligere råd tråd. Projekt perioden har simpelthen været for presset både 
for os, men i høj grad også for skolerne.  
Som innovativt projektværktøj har vi anvendt 4 fase modellen som metodisk 
værktøj. Denne anvendes i Innovationslaboratoriet i VIAUC.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ovenstående model har været udgangspunktet for indholdet i de afholdte work-
shops. Modellen har fungeret godt i praksis som et didaktisk redskab, men der har 
været udfordringer i forhold til den tid, vi har haft til rådighed med deltagerne og 
deres videre arbejde ude på skolerne.  
I projektet ønskede vi, at alle klassetrin skulle inddrages. Det har vi opnået, men 
fordelt på de 4 skoler. Det har været interessant at følge og være en del af, hvor-
dan de 45 minutters motion og bevægelse kan implementeres, og hvilke udfor-
dringer, der er i forbindelse hermed. Ønskescenariet havde været, at hver skole 
var repræsenteret med alle klassetrin, men grundet projektets budgetramme var 
det ikke en mulighed.  
Der har i projektet deltaget 4 skoler – 2 fra Viborg og 2 fra Århus. Vi har grundet 
geografiske afstande valgt at dele os op i to grupper – henholdsvis en Viborg- og 
en Århus-gruppe. Set i bakspejlet ville det have været hensigtsmæssigt at vælge ét 
område med flere skoler, da deltagerne har givet udtryk for hvor givende, det har 
været at gennemgå de innovative processer med andre skoler. Den gevinst har de 
oplevet på trods af, at deres struktur omkring organiseringen er meget forskellig 
på skolerne.  
De studerende har igennem hele processen været deltagende (dette uddybes i 
punkt 16). Det har haft stor værdi for de studerende at være en del af en innova-
tivproces i form af erhvervelse af ny viden og kompetencer. De studerende giver 
dog udtryk for, at det kan være vanskeligt at passe det ind med andre studieakti-
viteter såsom praktik, eksamensperioder og undervisning på de dage, hvor der 
eksempelvis er placeret workshops. Vi har i projektgruppen reflekteret over, 
hvorvidt der skal være krav om, hvor langt de deltagende studerende er i deres 
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uddannelse i forhold til den viden/erfaringen, de kan byde ind med.  
 

15. Inddragelse af stu-
derende 

Antal deltagende studerende samt fra hvilke uddannelser. 

 
Der har deltaget  
6 studerende fra VIA UC Pædagoguddannelsen JYSK i Århus alle med linjefaget 
Sundhed, krop og bevægelse. 
4 studerende fra Pædagoguddannelsen i Viborg alle med linjefaget Sundhed, krop 
og bevægelse. 
4 studerende fra Læreruddannelsen i Århus alle med idræt som linjefag. 

16. Studerendes akti-
viteter 

Beskrivelse af den type aktiviteter, de deltagende studerende har været involveret i. 

 
De studerende har været med i hele projektperioden i følgende tiltag: 

 De har deltaget i formøderne  
 De har deltaget på de afholdte workshops og deltaget i de innovative pro-

cesser 
 De har modtaget undervisning i innovation og undersøgelsesmetoder (in-

terviews og observationer) 
 De har været ude på skolerne og deltaget i planlægningen, gennemførel-

sen og evalueringen af aktiviteter. 
 De har været ude på skolerne og observere samt gennemført børneinter-

views. 
 De skal deltage i den afsluttende konference og dertilhørende workshops i 

samarbejde med praksis.  
 Flere af de studerende forventer at anvende deres erfaringer og kontakter 

til skolerne i forhold til deres bachelorprojekt.  
 

17. Inddragelse af un-
dervisere 

Antal deltagende undervisere samt fra hvilke uddannelser. Desuden angivelse af, hvor 

mange af de deltagende undervisere, der inden for projektets varighed har anvendt 

mindst 5 pct. af arbejdstiden på projektet. 

 
4. undervisere fra VIAUC samt én konsulent har deltaget i projektet.  
1 underviser fra Pædagoguddannelsen Viborg, 1 underviser fra Pædagoguddan-
nelsen Randers og 2 undervisere fra Læreruddannelsen i Århus.  
Herudover har der været tilknyttet en gennemgående konsulent/facilitator fra 
Innovation & Karriere, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling afdelingen. Alle 
har anvendt mere en 5 pct. af arbejdstiden på projektet.  
 

18. Underviseres akti-
viteter 

Beskrivelse af den type aktiviteter, de deltagende undervisere har været involveret i. 

 Underviserne og konsulenten har planlagt projektforløbet i detaljer.   
 Underviserne har haft en tæt kontakt til de studerende og skolerne igen-

nem hele projektperioden – dette har været afgørende i forhold til både 
en føling med skolerne igennem processen, samarbejdet mellem skoler og 
studerende og indsamling af materiale. 

 Underviserne har udarbejdet spørgeskema til skolerne inden det første 
formøde for at afdække hvor den enkelte lærer, pædagog og leder stod i 
forhold til implementeringen af de 45 min. motion og bevægelse.  

 På baggrund af spørgeskemaerne holdt underviserne et fagligt oplæg som 
inspiration og til udbredelse af ny viden.  

 Underviserne har afholdt formøderne, hvor pointen var af få debatteret 
formålet med de 45 minutters motion og bevægelse på skolerne. Undervi-
serne forestod her en faciliteringsproces. 

 Underviserne har været en del af de afholdte workshops og fungeret som 
medfacilitatorer i processerne især i forhold til at lave ”benspænd”. Har li-
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geledes haft en vigtig rolle i forhold til at støtte og kvalificere dialogen 
mellem deltagerne (studerende, lærere og pædagoger). 

 Underviserne har sørget for tydelig kommunikation mellem de forskellige 
skoler og studerende i forhold til projektets progression for at nå i mål  

  
19. Vurdering af effek-
ter 

Beskrivelse af udbytte af projektet i forhold til de forventede effekter, samt: 

a. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til konkrete løsninger eller 

udvikling hos de(n) deltagende virksomhed(er). 

b. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til at koble den almindelige 

undervisning med praksis. 

c. Hvordan og i hvilket omfang projektet har bidraget til at udvikle og styrke de 

studerendes innovative kompetencer. 

 
A: 
Skolerne er i processen blevet klogere på eget praksisfelt, hvilke muligheder og 
udfordringer de har i forhold til eksempelvis skolens faciliteter og struktur, børne-
grupper, udfordringer på viden og færdigheder blandt det pædagogiske personale 
(lærere og pædagoger) på skolerne. 
Der er blevet sat fokus på formålet med de 45 minutters motion og bevægelse på 
skolerne, hvilket har været styrende for de aktiviteter og måden, man har arbej-
det med motion og bevægelse på skolerne.  
De har fået et rum til at kunne arbejde med implementeringen af de 45 minutters 
motion og bevægelse, sådan som det kan udformes på netop deres skole. Det har 
haft stor værdi, at den deltagerne på den enkelte skole igennem processen er 
blevet opmærksom på egen praksis og herigennem har arbejdet konkret ud fra de 
muligheder og udfordringer, der har været på skolerne. På baggrund af dette har 
de arbejdet med tiltag både individuelt, men også på tværs af fag og professioner.  
Lærere og pædagoger har i processen givet udtryk for, at forandringer i hverda-
gen kræver tid og sparring kollegaer imellem og gerne med input udefra for at 
flytte tiltag et skridt videre.  
Ledelsen er blevet opmærksom på, at der fra ledelsens side skal skabes rum til 
udvikling og fordybelse og dermed forandring af praksis. Vi har i projektet haft 
krav om, at ledelsen tog del i hele projektet, da vi forventede, at dette ville have 
en afgørende betydning for udfaldet. Dette kan bekræftes på følgende punkter: 
Ledelsen fik øjnene op for flere af de udfordringer, lærere og pædagoger stod 
med. De fik fagfaglig viden om betydningen af fysisk aktivitet og de rammer sko-
len sætter herfor. De fik øje på, at der fra ledelsens side skal skabes rum til udvik-
ling og fordybelse for at skabe forandring i praksis, at de skal skabe rum for vi-
densdeling og at der skal stilles krav og tydelige rammer i forhold til implemente-
ringen af de 45 minutters motion og bevægelse om dagen.  
 
Pædagoger og lærere har arbejdet tæt sammen igennem workshops og fået øje 
på hinandens professioner og den faglighed, der knytter sig hertil.  
Der er udviklet og afprøvet aktiviteter på den enkelte skole af både lærere, pæda-
goger og studerende på de forskellige klassetrin og inden for de forskellige formål: 
Understøttende undervisning, power breaks eller som en integreret del af den 
faglige undervisning (se bilag 2.a – 2.q). 
Pædagogerne har fået indsigt i, hvordan deres profession kan bidrage ind i den 
nye skolereform.   
Pædagoger og lærere har oplevet et professionsløft igennem processen ved at 
tilegne sig ny viden og færdigheder omkring 45 minutters motion og bevægelse. 
Det har været afgørende, at deltagerne i projektet ikke alle havde en fagfaglig 
idrætsbaggrund, da kravet om 45 minutters motion og bevægelse i princippet 
involverer alle lærere og pædagoger på den enkelte skole. Dette mål har vi opnå-
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et, da mange af deltagerne ikke havde en idrætsfaglig baggrund.  
Målet med den innovative proces ifølge 4 fase modellen er netop implementerin-
gen af værdiskabelse. Skolerne har udviklet, afprøvet og evalueret forskellige til-
tag. Dette har ført til nye forståelser og erfaringer i praksis, hvilket vi forventer på 
længere sigt vil skabe værdi på skolerne og deltagerne. Deltagerne giver udtryk 
for, at det at være en del af den innovative proces, som netop tager udgangs-
punkt i deres virkelighed, har skabt stor værdi for dem i praksis.  
 
 
B: 
Det at vi i projektet har arbejdet tværprofessionelt i arbejdsgruppen har en værdi 
i undervisningen på grunduddannelserne, da vi har fået blik for hinandens profes-
sion i forhold til praksisfeltet og dette kan vi tage med i vores undervisning.  
Derudover har vi som undervisere fået erfaringer med, at anvende innovative 
processer, hvilket vi i højere grad skal implementere i undervisningen på de nye 
uddannelser.  
De studerende har fået indsigt i og erfaring med at anvende børneinterview og 
observation og har herigennem indsamlet empiri til deres bachelorprojekt.  
De 4 pædagogstuderende fra Viborg har i denne periode haft deres linjefag Sund-
hed, krop og bevægelse, og de giver udtryk for, at det har været interessant at se, 
hvordan faget kan anvendes i praksis. Undervisningen har dog ikke taget ud-
gangspunkt i projektets tema, da undervisningen skal tage udgangspunkt i fagets 
centrale kundskabs færdigheder og derfor har de studerende sammen med un-
derviseren skulle koble teori og praksis. De studerende, som er på 6. semester har 
fået ny viden og erfaringer, som de ønsker at inddrage i deres bachelorprojekt. Og 
de har fået lyst til at komme ud i praksis og gennemføre flere tiltag samt at under-
søge praksisfeltet.  
Generelt har de studerende fået indsigt i deres professions rolle i den nye skolere-
form, samt hvordan de kan bidrage fagfagligt. De pædagogstuderende har fået en 
forståelse for, hvordan de kan få deres kompetencer i spil.  
Studerende fra læreruddannelsen har ligeledes indsamlet empiri til deres bache-
lorprojekt. De er i gang med deres 7. semester. De lærerstuderende giver udtryk 
for, at de har haft for kort tid i projektet, og de vil derfor fastholde samarbejdet 
med skolerne for at kvalificere og udbygge empiriindsamlingen. I januar/februar 
vil de igen interviewe børn og lærere på skolerne med henblik på at få et tydelige-
re billede af udviklingen af arbejdet med de 45 minutters motion og bevægelse. 
 
C: 
De studerende har fået indsigt i kvaliteten i at anvende en innovativ tilgang til at 
skabe forandringer i praksis. De har fået viden om innovation samt erfaringer med 
at være en del af en innovativ proces.  
  
  

*Udspecificeret budget vedlægges 
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