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Velkommen til Liv i Skolen nr. 4/2017
Med den nye Folkeskolereforms krav om bevægelse som led i en mere varieret og længere
skoledag sætter dette nummer af Liv i skolen fokus på emnet ”Bevægelse og sundhed”.
Vi tager pulsen på udvalgte praksisser i de danske skoler og ser nærmere på, hvordan
bevægelse indgår i undervisningen. Bevægelse kan nemlig noget: Det kan først og
fremmest styrke sundheden, men det er også et led i en mere alsidig personlig udvikling,
hvor der arbejdes med det sociale, med fællesskab og samarbejde og med koncentration,
koordinering og motion.
Derudover inddrager vi i dette nummer artikler om kost og om hvordan kosten kan indgå
som et pædagogisk redskab i skolen. Temanummeret er derfor opdelt i en første del, der
tematiserer bevægelse og en anden del, der tematiserer kost og mad i skolen. Begge med
det formål at styrke både læring, kvaliteten i undervisningen og børns både fysiske og
mentale sundhed.
Læs bl.a. om begrebet arousal, om hvorfor vi skal grine hver dag, og om hvordan både
drama og yoga kan indgå som naturlige og grundlæggende elementer i en varieret dansk
skolehverdag.
Læs også om, hvordan Fødevarestyrelsen arbejder med mad og måltider. Læs om mad på
skoleskemaet, begrebet ”mad-dannelse” og om et forskningsstudie, der har undersøgt
elevernes udvikling af mad og sundhedsrelateret handlingskompetence.
Velkommen til et spændende nummer!
Med venlig hilsen
Morten Stokholm Hansen
Redaktør
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Brug for at nuancere forståelsen af
bevægelse i skolen
Som skole bør man kunne svare på, hvorfor
bevægelse er en vigtig del af skolens dagligdag. Bevægelse bør aldrig alene være
for reformkravets skyld, men fordi man
har taget et aktivt valg om gennem
bevægelse at styrke fx faglig præstation,
fysisk sundhed eller trivsel.
Af Bjørn Christensen, dokumentationskonsulent og Niels Henrik Sørensen,
kommunikationskonsulent

Vi skal grine sammen hver dag!
I juni 2017 færdiggjorde jeg min pædagogiske
diplomuddannelse som bevægelsesvejleder
med afgangsprojektet ‘Bevægelse i fokusfokus i bevægelse’. Mit fokus i nærværende
artikel er, hvordan vi kan arbejde med børns
sundhed og trivsel gennem bevægelsesaktiviteter i skolen? Hvordan kan bevægelse
styrke børns mentale sundhed i skolen?
Af Stine Grinderslev, lærer og bevægelsesvejleder

16

Bevægelse, uro og opmærksomhed i
undervisningen
Denne artikel sætter fokus på den udfordring, der ligger i at kombinere bevægelsesaktiviteter med høj intensitet med en
læringskontekst, som kræver elevernes
fokuserede opmærksomhed. Hvordan kan
man undgå, at der går for meget tid med
at få eleverne ”ned igen” efter en aktivitet,
hvor eleverne har fået både pulsen og det
sociale samspil op i intensitet?
Af Lone Wiegaard, lektor
28

Kreativ bevægelse i Den åbne skole
Når bevægelse er blevet et buzzword i
dagens skole, må vi, der arbejder i det felt,
gøre os nogle tanker om, hvilken type af
bevægelse, der passer ind i skolens hverdag. Hvad vil vi med bevægelse i skolen?
Hvad kan det tilføre eleverne og dermed
skolen, hvis vi griber det intelligent an?
Af Eva Damholt, danseformidler

46

Drama -et fantastisk valgfag!
En stor flok seje drenge fra 6.b har valgt
drama. Jeg bliver forundret. Og glad. En
tanke strejfer mig dog: Måske forestiller de
sig, at der ikke bliver stillet krav i dramaundervisningen? Her kan de nemt fise den
af i et par timer, indtil de kan komme hjem
foran computeren eller til fodboldtræning.
Jeg vender tilbage til virkeligheden, og lader
tvivlen komme dem til gode. Heldigvis.
Af Rikke Lund Gade, lærer
52

Yoga i skolen – bevægelse med mening
Denne artikel giver bud på, hvordan yoga
kan være med til at skabe en mere rolig og
afstressende dag. Det er muligt at skrue
på elevernes ”energi-knapper”, så man kan
opnå det, der er brug for ”her og nu”:
Ro, energi op, samarbejde, fokus/koncentration. Yoga er bevægelse med mening.
Af Hanne Mouritsen, underviser og Vivi
Solveig Sørensen, underviser
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En teoretisk tilgang til mad i skolen:
(Mad)Dannelse i skolen
I disse målstyrede tider er dannelse svært
at gøre op. Maddannelse er et nyt begreb
inden for mad og måltider og er derfor, om
muligt, endnu vanskeligere at gøre status
for. Til trods for den aktuelle opmærksomhed, i politik, praksis og forskningsøjemed,
hersker der langt fra konsensus omkring
en definition på begrebet maddannelse.
Af Marianne Zangenberg Lynggaard,
lektor & Sine Vind Thestrup, lektor
66

Mad på skoleskemaet
Fokus på bevægelse er allerede inddraget i
folkeskoleloven, men vi mangler et fokus på
mad og måltider. Eleverne skal være mere
fysisk aktive, men det er mindst lige så
vigtigt, at eleverne har de optimale rammer
til at få spist deres mad. Mad er en naturlig
del af børns hverdag og bør derfor også
være en del af den almene dannelse i skolen.
Af Marianne Zangenberg Lynggaard,
lektor og Sine Vind Thestrup lektor

74

Projekt LOMA-lokal mad; en innovativ og
bæredygtig model for læring og næring til
skoleelever
Mange skoleledere oplever et påtrængende
behov for integrerede løsninger, der har
skolemad som aktivt udviklings element i
løsningen af skolens kerneopgaver, herunder fremme af læring, trivsel og sundhed.
Spørgsmålet er: Hvordan fungerer en

innovativ og bæredygtig model for læring og
næring til skoleelever – og hvad betyder det
for den anvendte pædagogik og didaktik?
Af Dorte Ruge, adjunkt og Ph.d.
86

Fødevarestyrelsens arbejde med mad og
måltider i skolen
Mad og måltider i skolen har en stor
betydning for børns sundhed, trivsel og
forudsætninger for at lære. Børn, der går i
skole, spiser omkring halvdelen af dagens
måltider i skolen, hvorfor det er vigtigt,
at maden er sund og smager godt, og at
børnene har gode muligheder for at spise
og nyde maden sammen med andre. Derfor
har Fødevarestyrelsen både udarbejdet
principper for maden og råd til rammerne
omkring måltidet. Råd og principper er
udviklet med afsæt i den seneste evidens
på området og i tæt samarbejde med
praksis og relevante samarbejdspartnere.
Af Fødevarestyrelsen
94

Så er der mad!
Klokken er lidt i elleve og indenfor få minutter gjalder børnestemmer rundt på hele
skolen: “Rias gruppe spiser...”, “Susannes
gruppe spiser…”, Sørens gruppe spiser...”, for nu er der dækket bord i de 10 familiegrupper, og der er mad! Mad der er lavet i
køkkenet af vores kok Trine, medhjælper
Stine samt de 7-8 børn i alderen 6-16 år, der
er på køkkenholdet den pågældende uge.
Sådan er de fleste dage på Friskolen i
Hinnerup, - og så er der alle de andre ...
Af Susanne Lytken, lærer
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Af Bjørn Christensen og Niels Henrik Sørensen, konsulenter
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Bjørn Christensen er dokumentationskonsulent, og Niels Henrik Sørensen er
kommunikationskonsulent i Dansk Skoleidræt.

Som skole bør man kunne svare på, hvorfor bevægelse er en vigtig del
af skolens dagligdag. Bevægelse bør aldrig alene være for reformkravets
skyld, men fordi man har taget et aktivt valg om gennem bevægelse at
styrke fx faglig præstation, fysisk sundhed eller trivsel.

Forskning viser, at der er en lang række
positive effekter ved fysisk aktivitet for
børn og unge. Samtidig er kravet om 45
minutters daglig bevægelse et af de
elementer i skolereformen, som ifølge
Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram er meget populært blandt
lærere, forældre og ikke mindst blandt

eleverne selv. Men spørger man disse
grupper hver især til emnet, er der vidt
forskellige opfattelser af, hvordan verden
ser ud.
Skole og Forældre spurgte i 2015 forældrene, og blot 27 pct. angav, at de var
tilfredse eller meget tilfredse med

Liv i Skolen • 4/2017

FORSTÅELSEN AF BEVÆGELSE I SKOLEN

Det er en rigtig god
øvelse at spørge sig
selv ”hvorfor”.

bevægelsen i deres barns klasse. Samme
år spurgte SFI eleverne: 49 pct. af pigerne
og 63 pct. af drengene svarede, at de er
fysisk aktive i løbet af skoledagen. Også
i 2015 spurgte Dansk Skoleidræt lærerne,
og her vurderede 75 pct., at deres skole
opfyldte kravet om 45 minutters daglig
bevægelse.
Hvorfor viste undersøgelserne ikke et
mere ensartet billede? Og hvorfor
synliggjorde de så stor uenighed på tværs
af forskellige målgrupper? Et svar kan
være, at kvaliteten af bevægelse i skoledagen virkelig bare ikke var god nok, og at
lærerne svarede mere optimistisk end de
øvrige grupper. En anden del af forklaringen
er selvklart, at de tre grupper ikke er
blevet spurgt om helt det samme. Men en
vigtig pointe er nok også, at de tre målgrupper ikke havde en koordineret
forståelse af, hvad bevægelse egentligt er.
Fokusér på udbyttet
Nu er de omtalte undersøgelser et par
år gamle, så billedet kan have ændret
sig. Men de synlige forskelle mellem
forældre, lærere og elevers besvarelser
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belyser en problematik, som vi i stigende
omfang møder i Dansk Skoleidræt i talen
om bevægelse i skoledagen: Mange er
begyndt at tale om bevægelse og fysisk
aktivitet, som om alle faktisk har en fælles
forståelsesramme for, hvad det er.
Bevægelse, fysisk aktivitet, motion og til
dels også idræt er svært at definere, og
der er derfor stor forskel på, hvad skolens
forskellige målgrupper forbinder hermed,
og hvis det ikke kommunikeres, kan der
opstå meget forskellige oplevelser af,
hvad god bevægelse er - og om der overhovedet har været bevægelse.
Bevægelse, fysisk aktivitet og motion kan
være mange ting og have mange forskellige former, organiseringer, intensitet og
varighed - afhængig af hvad det ønskede
udbytte er. Traditionelt set er begreberne
forbundet med en sundhedspolitisk
dagsorden. I skolearenaen er der dog flere
elementer i spil, og især trivsel og læring
står højt på agendaen. Hvordan opfatter vi
så bevægelse, fysisk aktivitet og motion i
den forbindelse?
I et af Dansk Skoleidræts projekter,
Sæt Skolen i Bevægelse, som giver
inspiration til bevægelse i de boglige fag,
er der udviklet et par simple redskaber til
netop at skabe synlighed om bevægelse
og koordinere virkelighedsforståelsen:
En bevægelsesplakat og et bevægelsesur.

VIA University College

Med disse elementer hængt op på væggen
i klasseværelset kan lærer og elever
sammen notere, hvilke fag der har været
bevægelse i, og på urskiven flytte pilen de
minutter, der er tale om. Det betyder, at
læreren sætter ord på sine hensigter med
en given bevægelsesaktivitet, så eleverne
bliver bevidste om, at hensigten var bevægelse. På den måde opnår klassen en fælles
dialog om bevægelse, som sætter fokus på,
at bevægelse kan opstå i mange former.
Det er ikke kun den, der giver tårnhøj puls
og sved på panden. Det kan også være
hente-diktat i dansk, ord-stafet i engelsk,
hoppe et regnestykke i matematik, en
hurtig brain break eller noget helt femte.
Traditionel versus nuanceret forståelse
Eksemplet på nuancering og synliggørelse
af bevægelse fra Sæt Skolen i Bevægelse
er meget håndgribeligt. Men dialogen
om og afklaringen af, hvornår og hvordan
skoledagen skal indeholde bevægelse,
er afhængig af en viden om aktiviteters
organisering og dermed også en viden om,
hvad et forventet udbytte kan være.

9

I forbindelse med skolereformens krav om
45 minutters daglig motion og bevægelse
opstod også en forståelse af bevægelse
i skolen som værende et mål i sig selv.
Den kvantitative målopfyldelse blev et
fremherskende formål frem for det egentlige udbytte, man fra forskningen ved, at
bevægelse kan medføre. Den forståelse
er på mange måder uhensigtsmæssig, og
tydeligt bliver det de steder, hvor man ikke
har kommunikeret, hvad motion og
bevægelse reelt er. Målgruppen, i form af
skolens elever, optræder dermed let i en
kontekst, hvor såvel formål som de tilhørende aktiviteter og det endelige output er motion og bevægelse. Formålet
bliver således både midlet, målet og outputtet. Det bliver deraf hurtigt op til hvert
enkelt individ at tolke, hvad der ønskes
opnået med bevægelsen, og der bliver
ikke skabt et fælles udgangspunkt og en
fælles vision, man kan stræbe efter
gennem sin bevægelsesindsats.
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Der er i dag så solidt et vidensgrundlag til
rådighed inden for bevægelsens effekter,
at den traditionelle forståelse bør nuanceres
og diskuteres. En meningsfuld og veltilrettelagt bevægelsesindsats i skoledagen
kan øge den fysiske sundhed, give øget
trivsel og øge de faglige præstationer. Det
har vi i Dansk Skoleidræt illustreret i en

Figur 2: model fra Dansk skoleidræt
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model, hvor de afledte effekter af bevægelse kan ses på en let overskuelig
måde. Den yderste ring kan fungere som
dialogredskab til at fastlægge formålet
med bevægelsen – hvorfor gør vi det
egentligt? Dernæst kan man arbejde sig
ind i modellen og opnå viden om en række
potentielle forandringer ved bevægelse.

VIA University College
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Den fælles vision
Modellens illustrerede effekter er dog
afhængige af en velovervejet implementering i praksis. Der vides efterhånden en
del om, hvad der kræves for at implementere bevægelse i skolesammenhæng. Her
er tid, ressourcer, fælles vision, ledelse,
tilpasningsgrad og kompetenceudvikling
afgørende faktorer. Men for at have en
fælles vision, kræver det, at skolen kan
nuancere og svare på, hvorfor skoledagen
skal indeholde bevægelse.
En gang imellem kan det være rart med en
lynhurtig bevægelsespause for eleverne i
de boglige og traditionelt mere stillesiddende timer. Hvor formålet alene er at
få lidt luft til hovedet. Men som udgangspunkt er det klogt med et klart defineret
formål med bevægelsen – som ikke er for
reformkravets kvantitative skyld, da det
vil skabe en indholdsløs indsats uden et
velovervejet formål.
Ved at skolen – eller læreren – gør sig
klart, at eleverne måske enten bevæger
sig for at fremme faglig præstation,
fysiske sundhed eller trivslen, så kan det
anskueliggøres, hvilke aktiviteter der kan
sættes ind med, hvornår på dagen de skal
ligge og over for hvilken målgruppe, de er
tiltænkt.
I den forbindelse præsenterer Dansk
Skoleidræt nedenfor en ny model for,
hvordan bevægelse i skoledagen kan
foldes mere detaljeret ud. Med denne

skabelon gives der et redskab til en mere
koordineret og nuanceret forståelse af,
hvad bevægelse er. Det umiddelbare
udbytte skulle gerne være en fælles
bevidsthed om, hvad der sker i implementeringens forskellige stadier - det er ikke
så selvfølgeligt, som det lyder.
Lærere og pædagoger ved selvfølgelig
meget om deres egen og kollegernes
indsats. Men ved eleverne det? Ved
forældrene det? Ved lederen det? Den
viden er ofte ikke en fælles, koordineret
forståelse. Men når den fælles forståelse
er sikret, vil der alt andet lige også komme
de ønskede resultater i form af forbedrede
aktiviteter til eleverne. Men også i form af
et bedre indbyrdes samarbejde og forståelse for, hvorfor vi på vores skole gør,
som vi gør.
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Figur 3: implementering af bevægelse i forskellige faser

Formål
Langt de fleste skoler, virksomheder og
organisationer tager afsæt i spørgsmålet ”hvad” – i forhold til at beskrive den
aktivitet, de udfører. Og også ”hvordan”
de udfører den. De færreste vender det
om og tager afsæt i ”hvorfor”. I relation til
bevægelse i skolen forstået som ”Hvad
driver os?”, ”Hvad tror vi på”, og ”Hvorfor er
det i bund og grund, vi har bevægelse på
vores skole?”.
Når skolen iværksætter forskellige nye
bevægelsesaktiviteter, er det en rigtig
god øvelse at spørge sig selv ”hvorfor”
- for dermed at få klarlagt det ønskede
formål. Forskere mener, at når man taler
om ”hvorfor”, taler man til en anden del
af hjernen, end når man taler om ”hvad”.

Det kommer til at handle om følelser og
mavefornemmelser og ikke bare om en
rationel afgørelse af, hvilken bevægelse en
skoledag skal indeholde.
Dansk Skoleidræt har opstillet formål set
fra et lærer/pædagog-perspektiv i forhold
til de evidensbaserede resultater, man kan
opnå på elevniveau ved at implementere
bevægelse. Men andre formål fra andre
dagsordener kan også være i spil. Fx vil
der fra et kommunalt perspektiv kunne
fremgå ”økonomi” eller ”nedsat trafik
omkring skolerne”.
Målgruppen
I skolesammenhæng vil eleverne være
den primære målgruppe, men de kan også
nuanceres yderligere ud fra klassetrin,
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køn, socioøkonomisk baggrund, motorisk
stadie, kulturel baggrund osv.
Aktiviteter
Hvor: Skoledagen er udgangspunktet,
men det vigtigt at være sig bevidst om,
hvilke muligheder man har omkring
skolen. Dette både forstået som fysiske
rum, men også regler, dogmer, kulturer,
ressourcer og visioner.
Hvornår: Vi ved fra forskningen, at der
anbefales en helhedsorienteret indsats for
bevægelse i skoledagen. Dansk Skoleidræt har særligt via programmet Sunde
Børn Bevæger Skolen gode erfaringer
med at implementere bevægelse i hele
skoledagen. Den traditionelle forståelse
kæder typisk bevægelse sammen med
enkelte dele af skoledagen, men med
programmet opfordres skolerne til at tage
et bevidst valg om, hvilke arenaer i skolen,
de lægger deres kræfter i – og hvorfor.
Hvordan: Denne kæde er bevægelsesbegrebets DNA-streng. Alle parametre
heri vil som minimum altid være til stede
i en bevægelsesaktivitet, og outputtet er
påvirket af, hvordan man påvirker denne
kædes elementer. Der er efterhånden
meget viden at hente fra forskningen:
Kredsløbstræning med høj intensitet er
godt for et output omkring fysisk sundhed, mens små moderat intense øvelser
i et klasselokale kan tilføre en øget
mængde ilt og glukose til hjernen og en
kropsliggjort læringsaktivitet kan sikre en

konkretisering af abstrakte læringsfænomener. Og i forhold til et fokus på at øge
trivsel er det leg i trygge og sociale rum og uden sportslige logikker - som kan give
positive resultater.
Output
Hvis nuanceringen af bevægelse lykkes,
og aktiviteten justeres og planlægges ud
fra de tilknyttede organiseringsformer, vil
man nu kunne argumentere for, hvorfor
man afholder bevægelse i skoledagen, på
hvilken måde og dermed hvad udbyttet
forventes at være.
Bevægelse er ikke et vidundermiddel
Ved at nuancere bevægelse sikrer man
som skole ikke alene en koordineret
forståelse af noget måske til tider diffust.
Man sikrer også, at der er reflekteret og
talt om udbyttet i henhold til de formålsønsker, man arbejder med i resten af
skolens arenaer. Dermed skabes de
bedste rammer for bl.a. de elever, som
ikke befinder sig godt i den traditionelle
forståelse af bevægelse, hvor puls,
intensitet og konkurrenceelementer er
fremherskende.

En fælles dialog om
bevægelse.
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Figur 4: Bevægelse som et reflekteret didaktisk redskab

I ovenstående model skal bevægelse ses
som et reflekteret didaktisk redskab.
Det er vigtigt at understrege, at modellen
ikke er et vidundermiddel. Børn er ikke
maskiner, hvor man lægger en mønt i en
automat og ud kommer bevægelse på
flaske.

Med vores model ønsker vi ikke at fremme
en instrumentel tankegang, men vil
anskueliggøre, hvorfor og hvordan
bevægelse kan nuanceres. I sidste ende
er det elevens respons på lærerens
didaktiske afvikling af bevægelsen, der er
altafgørende for hvilke gavnlige effekter
der opnås.
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Fakta

Fakta

Mere viden om nuanceret bevægelse
Dansk Skoleidræt har produceret tre
bud på skoleskemaer, som de kunne
se ud, hvis det er henholdsvis sundhed, faglig præstation eller trivsel,
man som skole eller klasse ønsker
bevægelsen målrettet mod.
Skemaerne kan ses i temahæftet
”Skolebørn og fysisk aktivitet”, som
fulgte op på den store konsensuskonference i København i 2016.

Om Dansk Skoleidræt
– Er en landsdækkende non-profit
idrætsorganisation stiftet i 1946,
som er forankret i både skoleverdenen og idrætsverdenen.
– Har som overordnet mål at fremme
sundhed, læring og trivsel gennem
idræt, leg og bevægelse for alle
elever i skolen.
– Udbyder bl.a. kurser og kompetenceforløb i bevægelse til skolens
undervisere og fremstiller undervisningsmaterialer.

https://www.epaper.dk/jtoas/skoleidraet/45/

– Læs mere på www.skoleidraet.dk
Se også Dansk Skoleidræts faktaark,
der giver overblik over rækken af
positive effekter, som fysisk aktivitet
kan have på kognitiv, motorisk, social,
mental og emotionel udvikling.
https://skoleidraet.dk/sundeboernbevaegerskolen/inspiration-ogmaterialer/faktaark/
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Bevægelse, uro og
opmærksomhed i
undervisningen
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Forfatter Lone Wiegaard er uddannet fysioterapeut og Master i idræt
og velfærd og ansat som lektor ved VIA University College Efter- og
Videreuddannelse.

Denne artikel sætter fokus på den udfordring, der ligger i at
kombinere bevægelsesaktiviteter med høj intensitet med en
læringskontekst, som kræver elevernes fokuserede opmærksomhed.
Hvordan kan man undgå at der går for meget tid med at få eleverne
”ned igen” efter en aktivitet, hvor eleverne har fået pulsen, og ofte
også det sociale samspil, op i intensitet?

I mit arbejde som lektor ved VIA University
College er jeg bl.a. koordinator og
underviser for Den pædagogiske diplomuddannelse for bevægelsesvejledere.
Denne videreuddannelse retter sig mod
skolers lærere og pædagoger 1.

Formålet med uddannelsen er at uddanne
bevægelsesvejledere, der kan bidrage
til at kvalificere, koordinere, inspirere og
vejlede både skolens ledelse og kolleger
i, hvordan bevægelsen kan inddrages
meningsfuldt og med kvalitet i skolens
hverdagsliv.
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I uddannelsens faglige moduler er der
fokus på viden om sammenhænge, der
eksisterer i forhold til sundhed, læring og
bevægelse samt på udvikling af tiltagsformer, som er relevante at sætte i spil i
en aktuel dansk skolehverdag. Samtidig
beskæftiger vi os med, hvordan man som
vejleder kan formidle i dette felt til
forskellige kolleger i hverdagen.
Opgaven med at inddrage bevægelse i
skoledagen bliver løst på mange forskellige måder på landets skoler. Nogle skoler
har formuleret politikker og strategier for
hvordan udfordringen skal gribes an, der
udpeges og uddannes måske bevægelsesvejledere der kan inspirere, strukturere og
støtte kollegers praksis, mens det på andre
skoler er udlagt til de enkelte undervisere,
pædagog og teams at få opgaven løst.
I et tidligere temanummer af Liv i skolen,
nr.1/2014 2 satte vi i redaktionen et bredt
fokus på motion og bevægelse i forhold til
indførelsen af den nyeste skolereform.
I mit bidrag til dette temanummer 3 gav
jeg et bud på, hvordan man kan tolke
sundhedsbegrebet i skolen, og hvordan
man kan omsætte de forskellige forståelser til bevægelsespraksisser på
måder, der søger at inkludere og berige
alle børn i skolen.
Der er nu gået nogle år med udvikling af
mere og nuanceret viden i feltet ”Motion
og bevægelse i skolen” samt med
udvikling af mangeartede nye praksis-
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former 4, der kan inddrages i denne opgave.
Samtidig har lærere og pædagoger indhentet erfaringer med dette arbejde og de
udfordringer, som det kan medføre.
Det er sådanne beretninger fra praksis
som er denne artikels tema.
Bevægelse skaber liv og uro.
Forskning viser, at vi mennesker, både
vores krop og hjerne, fungerer bedst når vi
bevæger og anstrenger os i korte og længere
perioder i løbet af en dag. Bevægelsen kan
styrke både vores fysiske og psykiske
sundhed samt vores læringsevne og
kognitive præstationer. Disse sammenhænge er både direkte og indirekte samt
komplekse og specifikke. Denne artikels
omfang tillader ikke at gå i detaljer med
disse mangfoldige forståelses- og forklaringsmodeller, men de kan findes i
andre kilder.5
Som konsekvens af den stadig voksende
viden om sammenhænge6 følger folkeskolelovens krav om, at vi i skolen skal
skabe rammer og aktiviteter, der sørger
for at børnene i kortere eller længere
tidsintervaller kan bevæge sig, bl.a. med
høj intensitet 7, med det formål at styrke
både børnenes sundhed og læring.
Så hvor ansvaret for børns kropslige
bevægelsesudfoldelser tidligere var pålagt
specifikke fags undervisere med dertilhørende uddannelse med fagdidaktik og
praksisformer, er det nu blevet et anliggende
for alle skolens fag og undervisere at
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inddrage kropslig aktivitet i skoledagen8.
Bevægelsen anbefales bl.a. at indgå
som brain-breaks i undervisningen, som
aktiviteter der ligger uden for den faglige
undervisning eller som en del af den
faglige undervisnings indhold, læringsform eller organisering.
Både børn og voksne har forskellige forudsætninger og motivationer for aktivt
at bringe kroppen ind i styrede og fælles
bevægelsesaktiviteter, og ikke alle lærere
og pædagoger har erfaringer med at
inddrage bevægelse i læringsaktiviteter.
Det er derfor heller ikke underligt, at nogle
undervisere ikke føler sig komfortable i
rollen som bevægelsesunderviser eller
fagligt godt nok klædt på til at håndtere
opgaven. Hvis man er vant til, at ro i
klassen er tegn på kompetent klasseledelse og god undervisning, så vil fysisk
aktivitet skabe uro og derfor opleves som
en forstyrrelse, der tager tid fra den gode
undervisningstid med klassen. En ting er
altså at kunne sætte en energisk aktivitet
i gang, hvor børnene får brugt kroppen,
men hvordan får man ro på eleverne igen,
uden at det kan opleves som en konflikt
eller irettesættelser?
Bevægelsesaktiviteter med en relativ
høj intensitet kendetegnes ved at pulsen
kommer op og man bliver forpustet. Det
kan være aktiviteter som dans, kamplege,
boldpil og løbeaktiviteter. Disse aktivitetsformer giver ofte mulighed for, at eleverne
oplever et berigende socialt samspil, men
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kan også fremkalde frustration og konflikter
for nogle børn. Under alle omstændigheder vil både stemmelejet og stemningsniveauet stige og vil opleves både som en
forøgelse, og en udløsning af kropslig og
mental energi.
Det vil derfor ofte kræve endnu et tiltag at
få eleverne bragt i en kropslig, emotionelt
og mental tilstand, der vil være hensigtsmæssig for den læringsaktivitet, der
kommer bagefter. Hvordan kan man
arbejde med at reducere denne utilsigtede effekt af bevægelsesaktiviteterne?
For at kunne vælge en virksom handlestrategi, kan man drage fordel af at forstå
scenariet gennem det fysiologiske og
psykologiske fænomen arousal.
Hvad er arousal?
Arousal er et fysiologisk-psykologisk
fænomen, som har indflydelse på vores
grad af vågenhed, vores parathed til handling og tendens til at modtage og reagere
på stimuli fra omgivelserne. Vores arousal
reguleres gennem forskellige nervenetværk,
som spænder sig helt fra hjernestammeniveau (sanser, overlevelsesinstinkter) og

Det fysiologiske og
psykologiske fænomen
arousal.
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det limbiske system (følelser, affektreaktioner) og til hjernebarken (tanker og
bevidste handlinger). Arousal kan veksle
mellem at være høj og lav og befinde sig
i alle de stadier, der ligger i et kontinuum
derimellem.
Arousal påvirker på en og samme tid vores
kropslige, følelsesmæssige og kognitive
funktioner og funktionsevne gennem det
autonome nervesystem. Omvendt påvirkes
vores arousal også af de sansemæssige
input, vi konstant modtager eller selv
opsøger. Vores følelsesmæssige tilstand
er altid ubrydeligt forbundet med arousal,
ligesom vores arousal påvirkes af det, vi
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tænker og modtager af kognitive inputs.
Arousal styres ubevidst af det autonome
nervesystem, og man kan sige at der til
enhver situation og præstation tilhører et
passende arousalniveau. Hvis vi er opsatte
på at ville præstere, bliver forskrækkede
eller er meget spændte i en situation, vil
vores arousal lynhurtig kunne stige, og vi
vil opleve det som en høj grad af parathed
og måske en kropslig uro. Vi vil befinde
os i en situation præget af energi, glæde
og spændthed eller måske i en tilstand af
stress, kamp eller flugt. Modsat kan det
at befinde sig i et roligt og forudsigeligt
miljø, som ikke forbavser eller stiller krav
til os, bevirke, at vores arousale niveau vil
falde og blive relativt lavt. Vi kan i denne
tilstand slappe af, være nærværende i nuet
og nyde. Hvis arousal bliver tilstrækkelig
lav, vil vi falde i søvn. For at være et
velfungerende menneske og opleve at
kunne trives, skal der være balance og
fleksibilitet mellem disse
tilstande i vores liv.
Arousal og evnen til selvregulering
Efterhånden som vi igennem opvæksten
modnes og får sociale samspilserfaringer
med andre mennesker, der drager omsorg
for os, kan vi i stigende grad blive i stand
til selv at regulere vores arousale tilstand
både bevidst og ubevidst. Derfor kan vi
også i stigende grad afstemme vores
følelser og adfærd, så vi kan agere passende
i forhold til de aktuelle omgivelser og
indgå i et konstruktivt samspil med
mennesker omkring os.
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Denne evne til selvregulering muliggør
også, at vi kan rette opmærksomheden
hensigtsmæssigt i forhold til den situation
vi er i eller ankommer til 9. Nogle børn
lærer at kunne det rimeligt godt ret tidligt
i livet, mens andre har brug for hjælp til
udvikling af denne evne til selvregulering
langt op i livet. Alle kan dog have gavn af
støtte fra de miljøer de færdes i, og ingen
har fuldkommen magt over sine arousale
tilstande eller sine reaktioner.
Støtte til udvikling af børns evne til selvregulering gives blandt andet gennem
omsorgspersoners kropsholdninger,
ansigtsudtryk, øjenkontakt, kropskontakt,
stemmebrug og gestik. For at være god
til at støtte mennesker i at regulere sig,
skal man som professionel kunne regulere
sig selv. At være bevidst og fleksibel i sin
egen arousal i kontakten med børnene er
et vigtigt redskab til at kunne fremme den
ønskede atmosfære i læringsrummet.
Bevægelse og arousal
En aktivitet med bevægelse vil altid
være forbundet med en påvirkning af det
arousale niveau, ligesom vores aktuelle
arousale niveau påvirker den måde, vi
oplever og bevæger kroppen på. Hvis man
bevæger sig fra at være stillesiddende
til at være i aktivitet, vil arousal stige, og
omvendt vil arousal falde, hvis man går fra
at være i bevægelse til at være i en lavere
grad af fysisk aktivitet. Hvis arousal er høj,
er alle ”antenner” ude, og vil vi have svært
ved at forholde os i ro. Er arousal lav, er vi
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relativt indadvendte og det kræver
selvovervindelse eller et stærkt motiv
at bevæge sig kropsligt og forholde sig
aktivt til omverden.
Arousal og opmærksomhed.
Inden for fysiologisk psykologi omfatter
arousal en række bevidsthedstilstande, fra
bevidstløshed til vågen opmærksomhed.
Evnen til god og fleksibel opmærksomhed
styrker elevernes læringsevne. Opmærksomhed handler dels om at orientere os
om, hvad vi befinder os i og dels om fokus
og bortsortering af det, der ikke opleves
som væsentligt i situationen, så vi kan
koncentrere os om de fænomener, som
vi finder betydningsfulde i ”rummet”.
Opmærksomheden styres i den aktuelle
situation i samspil mellem hhv. de ydre
påvirkninger samt vores indre arousale
tilstand, tanker, følelser og motivationelle
rettethed.
Opmærksomhedens rettethed kan optimalt veksle mellem den store helhed
(global opmærksomhed) og den lille
detalje (fokuseret opmærksomhed).
Opmærksomhedsmæssigt reagerer vi
mest på sensoriske forandringer, og især
det uventede, ukendte og ubehagelige
kan direkte forstyrre os, hvis vi forsøger at
koncentrere os om noget andet 10.
Arousal og undervisning
Til ethvert ønske om præstation er der et
arousalniveau, der er optimalt (se figur 1),
og forskellige situationer og aktiviteter
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Figur 1: ”The Yerkes–Dodson law” 11

fremkalder forskellige arousalniveauer.
Som undervisere kan vi med ydre påvirkninger og forskellige opgaver og aktivitetsformer have indflydelse på, hvad børnenes
sanser og opmærksomhed rettes mod og
dermed, hvordan deres arousal sandsynligvis påvirkes. Det handler ikke kun om,
hvad vi siger og stiller af opgaver, men
også hvordan rummet indrettes, samt
hvem man er og er sammen med.
Det drejer sig som undervisere om at
variere og komponere de forskellige
elementer i undervisningen på en måde,
der kan styrke elevernes mulighed for at
rette opmærksomheden hensigtsmæssigt.
At bidrage til at børnenes arousale niveau
kan variere og følges på vej til det næste,
der skal ske, er en god vej til et godt
læringsmiljø.

Arousalregulering gennem krop og
bevægelse
Bevægelse og kropslige aktiviteter med
forskellige intensiteter og rettetheder
er en effektfuldt værktøjskasse at have
med sig, hvis arousal skal reguleres. Nogle
kropslige aktiviteter kan få arousal til at
stige efter en opmærksomheds-sløvende
periode som f.eks. efter tavleundervisning,
hvor eleverne ikke er inddraget så aktivt
eller efter relativt lange perioder med
kroppen i ro. Derimod vil andre kropslige
aktiviteter kunne virke sænkende på det
arousale niveau efter en højaktiv periode.
F.eks. efter et aktivt frikvarter, boldspil og
andre konkurrerende aktiviteter. Kunsten
er at kombinere aktiviteterne hensigtsmæssigt. Man kan hurtigt løfte arousal
med bevægelse, og det behøver faktisk
heller ikke at tage lang tid at få sænket
niveauet igen, hvis man gør en
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målrettet indsats. Man kan tænke det
som en idrætspræstation, der kræver både
opvarmning og fokus inden konkurrence,
at holde den rette tænding og parathed
undervejs samt en form for nedkøling
bagefter inden man begiver sig videre i
dagens gøremål. Så vil både krop,
koncentrations- og præstationsevne
kunne fungere optimalt.
Vejrtrækningen er en anden kropslig
funktion, der i høj grad er forbundet med
vores arousale niveau. Et højt arousalniveau medfører som regel et hurtig og
højplaceret vejrtrækning, mens et lavt
arousalniveau er præget af en dybere og
roligere vejrtrækning. I denne sammenhæng er det imidlertid interessant, at man

også kan påvirke sit arousalniveau ved
bevidst at ændre på sin vejrtrækning. Og
i forhold til et ønske om relativt hurtigt at
opnå et lavere arousalniveau kan øvelser
med rolige og enkle bevægelse, dybe
vejrtrækninger og et primært fokus rettet
mod egen krop være virksomme. Det har
man længe erfaret bl.a. gennem øvelser
med afspænding og meditation, og nu er
sammenhængen også neurovidenskabelig
identificeret 12 .
Når vi trækker vejret helt ned i maven, kan
vi berolige os selv. Diagrammet herunder
viser vejen (i grønt), som direkte forbinder
hjernens vejrtrækningscenter til arousalcentret og resten af hjernen med betydning
for vores opmærksomhed.

Figur 2: Forbindelser mellem vejrtrækningsmuskler, arousaljustering og
opmærksomhedsevne. Ref: Courtesy of the Krasnow lab.
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Hvis arousal er høj er
alle ”antenner” ude.

Man vælger så at igangsætte en aktivitet
der kan trække arousal i den ønskede
retning. Når man har øvet sig i denne
tænkemåde og får udviklet et repertoire
af forskellige aktiviteter, som man kan
sætte i gang og styre, vil man ret hurtigt
kunne påvirke deltagernes grad af nærvær
og evne til at fokusere i undervisningen.

At blive klar til det næste
Beskrivelsen af disse forskellige sammenhænge har i denne artikel til formål
bidrage til at guide valgene mellem
bevægelses og aktivitetsformer, så de kan
understøtte det, man ønsker at opnå for
klassens læringsparathed, at løfte eller
sænke arousal. Jeg har derfor konstrueret
nedstående skala. Den er formet som en
stige med forskellige aktivitetsformer,
som på forskellig vis kan påvirke elevernes
puls og arousal op eller ned i forhold til
det niveau, de aktuelt vurderes at befinde
sig på.

Håbet er, at denne tænkemåde kan øge
sandsynligheden for, at børnene både kan
få pulsen op for styrkelse af sundheden,
trivsel og læringsparathed, samt at alle
børn får pulsen og arousal sænket igen,
når fokus og kropsligheden skal rettes på
en anden måde i undervisningen, mens de
er i skole.

Jo højere oppe på stigen en aktivitet er
placeret jo højere arousal, puls og tendens
til reaktion, vil den kunne fremkalde, og
jo lavere aktiviteten ligger på stigen jo
større er muligheden for, at den kan virke
sænkende på elevernes arousal, puls og
tendensen til at reagere på impulser.
Når man som underviser bruger stigen,
skal man først vurdere hvor børnenes
arousal aktuelt befinder sig, og derefter
gøre sig klart i hvilken retning man ønsker
at regulere klassen som helhed.

Skabelon til en kort og enkel øvelse i
at ”lande” i klasselokalet og at blive
nærværende og opmærksom.
Det fungerer bedst, hvis børnene har lidt
plads omkring sig. Som underviser skal du
selv sætte dig foran børnene, så du også
kan lave øvelsen.
Brug dit rolige og venlige stemmeleje
til at være ”piloten”, der guider børnene
igennem ”landingen”. Brug den
samme øvelse mange gange. Det øger
forudsigeligheden og dermed børnenes
mulighed for at komme ned i arousal.
”Gå hen til en/din siddeplads i lokalet.
Sæt dig godt på stolen” (eller bænken,
kassen, bordet, gulvet….)
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Arousalskala

Global opmærksomhed, høj puls og energi

Kampaktiviteter, boldspil med høj
intensitet for alle deltagere
Konkurrenceaktiviteter med løb, stafetter,
forhindrings baner, fangelege uden helle
Gymnastiklignende aktiviteter og dans
Transportaktiviteter af i form af løb og cykling
Aktiviteter med vekslende intensitet for det
enkelte barn, f.eks. rundbold, fangelege med
”helle”

Transportaktiviteter i form af løb og cykling

Koordination, motorik, styrke fokuseret
opmærksomhed og velvære
(sænker arousal efter høj aktivitet eller
øger arousal efter kropslig inaktivitet)

Koordinative udfordringer med fokus på
kvalitet i bevægelserne
Aktiviteter på stedet, i klasselokalet
brain breaks/bevægelsessnacks,
Bevægelse som en organisering af
undervisningen, f.eks. collaborative learning,
Læringsaktiviteter med kropslig handling
og multimodal sansning
Gang i jævnt tempo

Yoga og yogalignende aktiviteter hvor fokus
er rettet på egen krop.
Afspændings/mindfulness øvelser med
bevægelse, massageaktiviteter.
Kropsforankring og indre opmærksomhed

Afspænding/mindfulness øvelser uden
bevægelse, fantasirejser, meditationslignende
øvelser.
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”Sid med rank ryg og mærk kontakten til
stolen.”
”Sæt fødderne på gulvet og mærk at
benene hviler på gulvet gennem fødderne.”
”Mærk at din krop hviler på stolen, og lad
hænderne hvile afslappede på dine lår.”
”Tag en dyb indånding og pust roligt ud
igen, mens du mærker, at din krop hviler
ned mod stolen og gulvet.”
”Kig på et roligt sted foran dig uden at
anstrenge dig.”
”Sid nu roligt, mærk din krop, men du
trækker vejret…..helt…..roligt.”
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”Du kan prøve at føre armene roligt frem
og op over hovedet, når du ånder ind og
sænke dem igen, når du ånder ud. Hold en
lille pause, inden du automatisk får lyst til
at tage en indånding. Følg dit eget tempo i
3-7 åndedræt.”
”Mærk hvordan din krop hviler mod underlaget.”
”Mærk dine hænder. Prøv at bøje og
strække fingrene. Føles hænderne varme
eller kolde? Spændte eller afslappede? ”
”Du skal nu til at rette din opmærksomhed
mod klasseværelset igen. Bevæg kroppen
stille og roligt på stolen, så du er klar til at
følge med og deltage i undervisningen.”
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Eva Damholt er læreruddannet og uddannet cand.mag. i dramaturgi fra
Aarhus Universitet og arbejder som danseformidler

Når bevægelse er blevet et buzzword i dagens skole, må vi, der
arbejder i det felt, gøre os nogle tanker om hvilken type af bevægelse,
der passer ind i skolens hverdag. Hvad vil vi med bevægelse i skolen?
Hvad kan det tilføre eleverne og dermed skolen, hvis vi griber det
intelligent an?

I de sidste cirka tre år har jeg været rundt
på skoler i Aarhus Kommune som freelance
danseformidler udsendt gennem Teaterhuset Filuren. Det vil sige, jeg kommer
rundt med kortere eller længere forløb med Kreativ dans. Kreativ dans er i
udgangspunktet en dansemetode, hvor
børn, unge og lærere guides gennem
øvelser og rammer til at skabe små danse
eller teaterscener ud fra elevernes egne
bevægelser og ideer.
Kreativ dans er først og fremmest møntet
på motion, motorik og kreativitet, men der

er altid en ”bi-effekt”, som ofte viser sig at
være den gevinst, der er mest værdsat af
lærerne. Gennem basale danse- og
teaterøvelser kommer eleverne nemlig
også til at lære mere om deres egen krop
og relationerne til de andre i klassen;
almene, sociale kompetencer. Dans og
teater træner også helt automatisk en
kreativ tankegang, der kan have en
afsmittende effekt i andre fag. Dertil
kommer, at det er muligt at lægge et fagligt tema ind i øvelserne, der retter
læringen mod et bestemt fag. Det kan
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Kropskommunikation
og kropsregulering.

være alt fra tekstfortolkning i dansk,
sprogtilegnelse og matematiske begreber
til undersøgelser af insekter i biologi.
På den baggrund er det min holdning, at
bevægelse i skolen kan indeholde langt
mere nuanceret læring end ”blot” at få
eleverne op fra stolene for at få motion.
Mit ærinde med dette indlæg er at
synliggøre, hvilke gevinster Folkeskolen
kan høste ved at invitere dans og teater
ind i Den åbne skole som en (måske)
alternativ vinkel på bevægelse.
Et bredt syn på bevægelse
En refleksion over, hvad bevægelse i Den
åbne skole skal indeholde, kan starte med
spørgsmålet: Hvorfor er det vigtigt at give
børn lærdom om at mærke og bruge deres
krop bedre? Det er simpelt: Fænomenologi.
Mennesket lever og oplever i og ud fra
kroppen – hele kroppen, ikke blot hjernen.
I min optik er hovedet kun toppen af
isbjerget.
Kropssprog bruger vi mere end det talte
sprog. Alligevel undervises der ikke i,
hvordan vi taler dette fysiske sprog; det
må vi langt hen ad vejen gætte os til og
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lære ”by doing”. Vi kender selvfølgelig
alle nogle usagte signaler, og op gennem
barndommen øver vi os i at navigere i
det utalte sprog. Men man kan ikke altid
tage den tavse viden om kropssproget for
givet. Derfor: hvis vi italesætter en del af
den kropsbevidsthed, vi tager for givet, så
vokser der trods alt en mere reflekteret
bevidsthed frem – måske især hos
børnene og de unge. Bevægelse i skolen
skal derfor efter min mening ikke bare få
pulsen op, men også lære børn noget om
at kende sig selv og at kunne aflæse de
andre. Det handler om kropskommunikation
og kropsregulering. Bevægelse set som en
kreativ kompetence giver muligheder for
at implementere noget af det, konkurrencestaten ser ud til at have mistet grebet
om: den grundtvigianske tanke om det
hele, dannede menneske og det kollektive
ansvar.
Motorisk kompetence og forståelse er
ikke en selvfølge
I nogle af mine forløb har jeg samarbejdet
med idrætslærere, som efterfølgende har
kommenteret, at det var inspirerende at
observere mig benævne øvelser ud fra
hvilken kropsdel, vi var i gang med at
opvarme, eller hvilken følelse eller
mennesketype, vi var i gang med at
undersøge fysisk. Jeg blev paf. Er det ikke
normalt i skolen at fortælle børn, hvorfor
de skal lave en bestemt kropslig øvelse?
I matematik siger man, at nu skal vi øve
plus og minus. Vi fortæller dem også trin
for trin, hvordan det skal gøres, og hvad
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det kan bruges til. I idræt siger man måske
lidt for ofte: ”Løb en tur rundt om banen
og sving med armene. Og så vælger vi
hold til stikbold”. Måske er det stereotypt
og fordomsfuldt sat op, men ikke desto
mindre møder jeg et utal af børn, også
børn der går til sport og gymnastik i
fritiden, der stiller sig uforstående overfor,
hvorfor vi for eksempel skal opvarme rygsøjle
og benmuskler, før jeg vil lade dem lave
split og gå i bro, som de så gerne vil.

I dans er det væsentligt, at du har kontrol
over din krop og ansigtsmimik og kan
anvende den varieret alt efter, hvad du
vælger at udtrykke. I scenekunsttræning
fokuserer man på kropslig kontrol for at
kunne udtrykke en karakter eller en
stemning. Når jeg tager sådanne grundøvelser med i et klasserum, er det meget
ofte halvdelen af en klasse, der ikke formår
at udsende et kropsudtryk eller et
ansigtsudtryk, som deres kammerater

Liv i Skolen 4/2017

KREATIV BEVÆGELSE I DEN ÅBNE SKOLE

kan aflæse. Ked af det bliver til vred eller
omvendt. Ofte er der endda blot et ret
udtryksløst ansigt, hvor ingen kan gætte
intentionen, selvom eleven troede, han/
hun tydeligt udtrykte en følelse.
Det kan også være motorik i hele kroppen,
som det er galt med. Ganske mange børn
har i større eller mindre grad svært ved at
variere deres motoriske vaner; enten er de
overgearede eller nærmest stivnede i en
slaphed, der er svær at sætte krudt i.
Personligt synes jeg, at de slatne børn er
lige så bekymrende som de børn, der ikke
kan selvjustere deres energiudladninger.
Nogle kan ikke bøje ned i knæ, og andre
har svært ved at sidde på gulvet. Mange
børn og unge mangler muskelmasse,
smidighed og finmotorisk muskelkontrol.
Mange er slet ikke opmærksomme på
deres krop på et bevidst plan. Der er
heldigvis flest børn, der er motorisk og
udtryksmæssigt rigtig godt klædt på, og
for dem er det kreative legende aspekt
blot en gave i form af en kærkommen
afveksling fra mere stillesiddende læringsformer.
Social dansedannelse
I mine dansetimer vægter jeg mindre og
mindre at danse fastlagte dansekoreografier, hvor sjovt og fornøjeligt det
end er. Vi danser selvfølgelig hver gang vi
mødes, men ikke hele timen. I stedet er
jeg begyndt at stille spørgsmålstegn ved,
hvad der egentlig er vigtigst at give
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eleverne med i den korte stund, jeg har til
at vise dem en anden tilgang til kroppen
end den, de møder i resten af deres skoletid.
Det er en pointe for mig, at det at danse er
ren glæde i sig selv, og det giver resten af
hverdagen en helt anden glød. Men barnets
egne bevægelser synes jeg er mere
interessante end fastlagte fysiske former,
som jeg som danser kommer og beder
dem kopiere. Det er allermest vigtigt for
mig, at eleverne lærer selv at kunne bruge
deres egen krop varieret og nuanceret.
Hvad enten det er til æstetisk dans, sport
eller kropssprog. Så i stedet træner vi nu
også basal motorik og at kunne bevæge
forskellige kropsdele uafhængigt af
hinanden. At stå og gå så det ikke skader
kroppens led og knogler gennem et langt
skoleliv. Vi træner også at trække vejret
dybt og roligt. Vi træner at turde stå ved
siden af en anden og røre ved hinanden
uden at være så akavede, at vi bliver nødt
til at fjolle og grine og skubbe eller mose.
Vi træner at lytte i ro og se hinanden. Jeg
møder børn, der elsker at blive set og
mærket af mig og af hinanden. Børn, der
nærmest smelter i saglighed, når de får lov
at ligge ned og falde til ro. Det er måske
”langhåret”, det jeg vægter som fysisk
træning. Men jeg møder børn, der kommer
og husker mig på: ”Vi har ikke lavet vores
klasse-gruppekram i dag”. Jeg møder dog
også børn med vanskeligheder, der har
stor modstand mod de her typer af øvelser.
De kan ikke ligge stille, stå stille, eller
bevæge sig, når der er fuld fart på. De kan
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i det hele taget ikke gøre, som der bliver
sagt, når det bliver sagt. Alt i dem går ud
på at følge deres egne impulser, og de
mærker enten sig selv for meget eller slet
ikke. Det er ok. Det er derfor, vi øver det.
Men de fleste af de børn vil også gerne
deltage, når de først er trygge i de uvante
øvelser, og de øver sig på deres niveau
med deres forudsætninger.
Meget af det vi laver, kunne jeg betegne
social dannelsestræning – social dansedannelse. I dans lærer vi at følge hinanden,
se hinanden, mærke hinanden, respektere
hinanden og samarbejde om andres ideer.
At give slip på sig selv, og gå med en fælles
energi. At sige ja og følge med en skør ide,
der ikke giver mening, før vi mærker, at det
gør den alligevel. I dans arbejder vi med
grounding. Jordforbindelse. Kreativt flow.
Energi. Stamina. Udholdenhed. I skolens
terminologi kunne jeg kalde det innovation. Wellness. Demokrati. Selverkendelse.
Dannelse. Livsduelighed. Kært barn har
mange navne.
Forskellige læringsaspekter
Der er i min optik mindst fire aspekter af
bevægelse, som alle bør involveres, for
at bevægelse i skolen giver størst mulig
mening.
1: Bevægelse som kreativitet:
En legende attitude til motion og læring.
Der er nogle børn, der i starten har svært
ved at finde på noget kreativt selv. De
afventer regler og instrukser. Her sætter
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jeg aktiviteter i gang, hvor børnene guides
til først at træne at komme på en lille
fysisk bevægelse - en simpel fysisk ide. Så
en ide mere, og så skal de sættes sammen;
individuelt eller i grupper.
Til sidst står vi med en fælles dans - et
kreativt produkt vi alle er stolte af. At
bygge små ideer sammen som legoklodser,
der har utallige kombinationsmuligheder,
er én af måderne at træne kreativitet på.
Dans og teater er et nemt sted at øve sig
i det, alle ønsker at lære de nye generationer: hitte-på-som-hed. En kreativ tankegang er, på lige fod med andre faglige
kompetencer, noget man skal træne for at
blive bedre til det.
2: Bevægelse som social kompetence:
Dans og teater handler implicit om sociale
spilleregler. Hvis man skal lave teater, skal
man kunne udsende et tydeligt kropssprog og være i stand til at samspille i et
godt flow med medspillerne. At lytte til
medspillerne er alfa og omega for et godt
resultat. Det samme har vi brug for i dagligdagen. Vi træner derfor kropssprog og
samarbejde. For nogle elever er det rart, at
vi italesætter og undersøger adfærd, uden
at det bliver personligt. Man kan prøve
grænser af og tale om det, uden at det
bliver rigtig konflikthåndtering i virkelige
konflikter, for her er blot tale om, at vi
leger teater. Det er et trygt sted at lære
nyt om, hvad der er acceptabel opførsel.
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3: Bevægelse som fysisk kunnen:
Danselæreren ser – hvis det er en god
danselærer – på alle delelementer af
kroppen og fysisk bevægelse: Motorik,
balance, koordination, kondition, rytmesans, sansesystemet og styrkeforhold; er
barnet for slap eller for overgearet?
En dansetime kommer ret grundigt
gennem basale fysiske kompetencer.
Men dans er også vigtigt som bevægelse
uden konkurrence og ”rigtigt og forkert”. I
skoleidræt kan faget ofte blive noget med
sport og holdkonkurrence. Det giver
vindere, men også tabere. Ikke alle elever
har fordel af motion og bevægelse, der
vægter konkurrenceelementet højt. Her
kan æstetiske værdier i kreativ bevægelse
være et godt alternativ. Her er der plads
til individuelle særpræg, og at den ene
løsning kan være lige så innovativ og
”rigtig” som en anden. Her er der en anden
værdi-rangstige på spil. Fantasi har højere
værdi end for eksempel boldsnilde.
4: Bevægelse som selvudvikling og
menneskelig væren.
At kende kroppen er en vej ind til dig selv.
Eleverne bliver præsenteret for en verden,
hvor et sundt selvværd og det at have et
solidt ståsted i sig selv skaber ro. Der
trænes at kunne ”blive hjemme hos sig
selv” frem for at være ovre og miste sig
selv i andre.
Vi bruger åndedræt og mindfullness til at
finde ro, og langsomhed til at mærke

følelser og tanker; ”Hvem er jeg? Hvor går
mine grænser? Hvad er mine personlige
styrker egentlig? Tør jeg være mig selv?”.
Refleksion over intelligent integration af
bevægelse
For at opsummere ønsker jeg med denne
artikel at opfordre til, at der i disse år,
hvor det er blevet et lovkrav, at børn skal
have motion i deres skolehverdag, bliver
reflekteret over intelligente måder, hvorpå
bevægelse kan implementeres, så det er
til størst mulig gevinst for dem, der skal
udføre opgaverne; børnene.
Her vil jeg også gerne inspirere til, at Den
åbne skole ser sig godt om, når der
inviteres gæster ind i børnenes hverdag.
Måske er det nu, der er en unik mulighed
for, at bevægelse i timerne ikke hovedsagelig udmøntes som løb rundt om
multibanerne og diverse sportsrelaterede
lege. Det føles som om, tiden og Folkeskolen er moden til at invitere andre
professionelle krops-faggrupper ind, så
alternative sider af bevægelse også bliver
vægtet til gavn for almen læring og
dannelsen af det hele menneske.

Kropskommunikation
og kropsregulering.
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Vi skal grine
sammen
hver dag!
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Stine Grinderslev er uddannet lærer med linjefagene dansk, musik og idræt og har
en diplomuddannelse som bevægelsesvejleder. Hun er ansat som lærer på Skibet
Skole i Vejle Kommune

I juni 2017 færdiggjorde jeg min pædagogiske diplomuddannelse som
bevægelsesvejleder med afgangsprojektet ‘Bevægelse i fokus - fokus
i bevægelse’. Mit fokus i nærværende artikel er, hvordan vi kan
arbejde med børns sundhed og trivsel gennem bevægelsesaktiviteter
i skolen? Hvordan kan bevægelse styrke børns mentale sundhed i
skolen?

Hvad er sundhed?
‘Er det overhovedet skolens opgave at
arbejde med sundhed’? ‘Sundhed er vel
noget, som idrætslærerne tager sig af’?
Foregående udsagn har jeg hørt i flere
skolekontekster. Jeg mener, at skolens
sundhedsopgave er en opgave for hele
det pædagogiske personale, og man kan
arbejde med sundhed på mange forskellige måder.

Sundhed rummer mange dimensioner og
denne artikel er skrevet med udgangspunkt i det brede positive sundhedsbegreb,
hvor livskvalitet og velvære er centrale
begreber, og hvor det ikke blot drejer sig
om fravær af sygdom som i andre og mere
snævre sundhedsopfattelser.
’Mental sundhed er en tilstand af trivsel
hvor individet kan udfolde sine evner,
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Bevægelsesaktiviteter
kan tilgodese de
idrætsusikre børn.

kan håndtere dagligdags udfordringer og
stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt,
samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet’(Sundhedsstyrelsen, 2017).
Mental sundhed lægger sig tæt op af
begrebet trivsel, som er helt centralt at
arbejde med i en pædagogisk kontekst i
skolen. I faghæfte 21 ‘Sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab’
fra 2009, står der endvidere: Stk. 3:
‘Undervisningen skal i enhver henseende
bidrage til, at eleverne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med andre
og hver for sig kan tage kritisk stilling
og handle for at fremme egen og andres
sundhed’.
Det vender jeg tilbage til i afsnittet
Handlekompetence og refleksion.
Børn i bevægelse
Alle børn i den danske folkeskole skal
bevæge sig 45 minutter om dagen.
Reformens krav om 45 minutters daglig
bevægelse kan noget andet og mere end
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den skemalagte idrætsundervisning og
giver mulighed for at lave andre typer af
bevægelsesaktiviteter.
Hvad er det, som får børn til at bevæge
sig? Hvordan kan bevægelse være med til
at give en plads i fællesskabet?
Bevægelsesaktiviteter som er bevidst
tilrettelagt i forhold til at styrke børns
mentale sundhed kan give børn positive
oplevelser med deres krop, give dem
bevægelsesglæde og motivere dem til
endnu mere fysisk udfoldelse. Bevægelsesaktiviteter kan på den anden side også
virke ekskluderende, hvis den voksne
ikke er bevidst om holddeling, eller hvis
børnene ikke kender legens formål. Det
skal være sjovt og lystfyldt at bevæge sig.
Vi skal som pædagogisk personale følge
børnenes drivkræfter som lyst, mestring
og motivation.
Motivation
Ofte bliver indre motivation fremhævet
som værende den mest optimale form for
motivation. Men som lærer i folkeskolen er
jeg ofte vidne til, at det er ydre motivation,
der er den styrende drivkraft hos eleverne.
Nogle gange kan aktiviteten være styret
af ydre motivation, fordi vi skal lære noget
eller fordi vi skal holde os sunde.
Hvis målet er at styrke elevernes mentale
sundhed og trivslen i klassen, handler det
i høj grad om glæden ved bevægelse, hvor
det legende er i centrum. Indre motivation
handler også om at ville aktiviteten, fordi
den i sig selv er en god oplevelse.
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Konkurrence på godt og ondt
Der er groft sagt to måder at tilrettelægge
idrætsundervisning på. Jeg tillader mig
her at overføre de to måder til at gælde
for bevægelsesaktiviteter. Det er opgave eller ego-orientering.
Overfor mere ego-orienterede og konkurrenceprægede aktiviteter er der i aktiviteter
med opgaveorientering mere fokus på
personlig udvikling og mestring. Der er
bedre muligheder for, at eleverne oplever
positive relationer, større trivsel og dermed
motivation for selve aktiviteten.
Konkurrenceelementet kan med fordel
tages væk eller mindskes kraftigt, hvis
man ønsker, at alle børn skal opleve
bevægelsen som værende meningsfuld.
Relationer og fællesskab
I mit arbejde som lærer er jeg meget
optaget af, hvordan mine klasser fungerer
sammen og af, hvordan jeg kan medvirke
til at påvirke og/eller ændre faste vaner og
rutiner i deres måde at være sammen på.
Klassen skal være et fællesskab, hvor alle
tager ansvar for hinanden, men det afgørende er lærerens vilje og evne til at
tage lederskabet på sig og derigennem
sikre kvaliteten i fællesskabet og relationerne.
Relationer der er båret af værdier som
tolerance, interesse, respekt og empati.
Min erfaring med bevægelsesaktiviteter
er, at man med fordel kan nedtone
konkurrence-elementet, hvis fokus er, at
det er børnenes mentale sundhed, der

skal styrkes. At konkurrence i idrætssammenhæng kan virke motiverende, kan
mange skrive under på. Men der findes
mange børn, for hvilke konkurrence og
fokus på præstation kan virke stik modsat.
Sådanne præstationsmiljøer kan skabe
mistrivsel og nedsætte elevers motivation
for deltagelse i en fysisk aktivitet.
Når jeg igangsætter en bevægelsesaktivitet, gør jeg klart for mine elever,
hvad målet er. Der kommer ofte spørgsmål om, hvorvidt det handler om at vinde,
komme først eller få flest stik. Det kan det
være, men jeg har meget opmærksomhed
på, hvad det gør for deres oplevelse og tager
ofte det element væk eller nedtoner det.
‘Skelettelser’
Jeg vil i dette afsnit helt konkret beskrive,
hvordan jeg arbejder med bevægelse i
undervisningen. Jeg har en række grundlege, ‘Skelettelser’ som jeg ofte bruger i
min bevægelsespraksis. Ordet er sammensat af skeletter og lettelse og deraf
ordet ‘Skelettelser’. Det drejer sig om at
have nogle kendte grundlege (skeletter)
og ud fra dem lave og udvikle et væld af
bevægelsesaktiviteter, som kan bruges i
forskellige sammenhænge. Ordet ‘lettelse’

Fokus på
bevægelsesglæde.
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er med for at signalere, at det gerne skulle
være en hjælp til kolleger at bruge ‘skelettelser’, når de laver bevægelsesaktiviteter.
Jeg ser god mening i, at aktivitetsudvikling
bruges i sammenhæng med ‘Skelettelser’,
hvor det handler om at udvikle kendte
lege (skeletter) og tilpasse dem i en anden
sammenhæng.
En af mine yndlings-skelettelser er legen
50/50:
50/50
Eleverne står på to rækker med front
overfor hinanden med et par meters
mellemrum. Den ene række er sand,
den anden falsk.
Læreren står for enden af rækkerne
og siger forskellige udsagn, hvorefter
eleverne hurtigt skal tage stilling til
om det er sandt eller falsk.
Hvis udsagnet er sandt, skal den
‘sande’ række fange den ‘falske’
række, inden de når til bagvæggen
(eller andet bestemmelsessted).

Eleverne er vilde med den leg, den kan
bruges i mange fag/sammenhænge og
der er altid garanti for både høj puls, fysisk
berøring og masser af grin. Det er i sig
selv sundt at grine, og jeg vil gerne grine
sammen med mine elever hver dag.
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Af andre ‘Skelettelser’ kan nævnes:
Vendespil, Stafet, Stjerneløb, Fyld pladen,
Mønster-Bold. Allesammen eksempler på
grundlege, der kan være medvirkende til at
styrke motivation, glæde, opmærksomhed,
trivsel og sidst men ikke mindst giver
masser af gode grin og fællesskab samtidig med at man selvfølgelig også
kan arbejde med faglige færdigheder og
børns læring. Læs en kort beskrivelse af
disse grundlege bagerst i artiklen.
Idrætsusikre børn
Bevægelsesaktiviteter kan tilgodese den
store gruppe af børn, som ikke nødvendigvis har idræt øverst på deres liste over
yndlingsfag. Jeg tænker her på den gruppe
af børn, som man kan kalde de idrætsusikre børn, som ofte oplever nederlag
i idræt, hvis fokus er lagt på ‘hurtigst,
længst og bedst’. Begrebet ‘idrætsusikre
børn’ kan dække over flere forskellige
kategorier (Bredahls Vodcast, 2014);
idrætsuvante, motorisk udfordrede,
kontekstusikre og overvægtige for at
nævne nogle stykker.
Når vi har med idrætsusikre børn at gøre,
kan det være en fordel at have fokus på
bevægelsesglæde. De har i særdeleshed
brug for at få positive oplevelser med
deres krop i bevægelse.
Aktivitetsudvikling
Aktivitetsudvikling hvor man gør brug
af Hovgaards aktivitetshjul kan være en
brugbar metode til at ændre og udvikle
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Hovgaards ‘Aktivitetshjul’

bevægelsesaktiviteter - også for at tilgodese de idrætsusikre elever. Aktivitetsudvikling kan være et af svarene på at
give idrætsusikre elever nogle positive
bevægelsesoplevelser, hvor de oplever sig
selv som en del af fællesskabet og oplever
meningsfuldhed. Alle ovennævnte Skelettelser er som sagt grundlege, som kan

Mads Hovgaards ‘Aktivitetshjul’

ændres efter behov og fokus og videreudvikles til hvad formål, man måtte have.
Eksempelvis kan den processuelle akse i
aktivitetshjulet fra fokus => energi => feedback understøtte og argumentere for en
fælles refleksion efter en bevægelsesaktivitet - hvor fokus bl.a. bliver drøftet.
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Handlekompetence og refleksion
Hvordan håndterer vi bedst muligt den
opgave i skolen, hvor eleverne udvikler
handlekompetence og lærer at tage hånd
om deres egen og andres sundhed og
trivsel? I mine klasser har vi altid en kort
refleksion over, hvad de har oplevet og her
spørger jeg ind til hvad det eksempelvis
ville have gjort, hvis vi ændrede fokus.
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Til dette arbejde har jeg aktivitetshjulet
i tankerne, og mine elever kender det og
bruger det aktivt, når de selv er med til at
ændre og udvikle bevægelsesaktiviteter
og lave aktivitetsudvikling.
Et eksempel på en kort fælles refleksion:,
‘Hvorfor tror I, at vi skulle stå i kreds og
have tre forskellige genstande til at
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cirkulere i et bestemt mønster? Hvorfor var
det vigtigt at blive ved, til det lykkedes?’
Det behøver ikke være en langvarig proces
hver gang man har lavet bevægelse, men
det giver eleverne øget bevidsthed om,
hvad der sker, når vi bevæger os sammen.
Afhængigt af hvilket klassetrin eleverne
befinder sig på, vil de efterhånden kunne
sætte flere og mere velbegrundede ord
på deres oplevelser. Eksempelvis; ‘Vi skal
være opmærksomme på hinanden og
have øjenkontakt’, ‘Det kunne kun lykkes,
fordi vi alle gjorde en fælles indsats’. Disse
refleksioner og udtalelser er et godt afsæt
for videre samtale om deres mentale
sundhed og om, hvorfor det er vigtigt at
bevæge sig sammen. Den omtalte øvelse
var Mønster-Bold og har ikke høj puls. Den
styrker dermed ikke umiddelbart den
fysiologiske sundhed, men kan være med
til at styrke elevernes interne samarbejde
og deres tolerance over for hinanden, og
det kan være med til at styrke fællesskabsfølelsen og trivslen i en klasse.
Det er nyttigt at lade elever være aktivitetsudviklere, så de oplever medbestemmelse
og elevinddragelse i en praksis med

initiativ og gensidig forståelse. Det tror
jeg på er med til at skabe trivsel, øge
børnenes mentale sundhed og også give
dem handlekompetence, så de bevidst kan
være med til at træffe nogle valg, som er
vigtige for både deres sundhed og trivsel.
Inkluderende bevægelsesaktiviteter
Mit fokus i denne artikel var, hvordan vi
kan arbejde med børns mentale sundhed i
skolen. Bevægelse er én af mange måder
at arbejde med børns trivsel på. Bevægelsesaktiviteter som igangsættes uden bevidst
didaktisk formål kan virke ekskluderende
frem for inkluderende i et fællesskab.
En evt. holddeling i bevægelsesaktiviteter
skal styres af den voksne, den person der
har overblikket over klassens relationer for
at sikre, at der kan opretholdes kvalitet,
og at alle elever tilgodeses og føler sig
værdifulde.
Det er vigtigt, at skolens pædagogiske
personale udvikler en bevidst bevægelsespraksis, hvorigennem de tager ejerskab
og med engagement har lyst til at (videre)
udvikle nye bevægelsesaktiviteter, som er
til glæde for folkeskolens børn.

En bevidst
bevægelsespraksis.
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MØNSTER-BOLD

VENDESPIL

Eleverne står i en rundkreds og ‘tegner’
mønsteret ved at kaste bold, så alle bliver en
del af et mønster.

Legen kræver plads, hvis den fysiske del
skal tilgodeses - så der kan løbes.

Derefter kan dette mønster forstyrres på
forskellig vis:
– Kaste med flere bolde
– Sende en genstand med/mod uret
– Find gerne selv på flere forstyrrelser:-)

STJERNELØB
Der er en base i midten og så typisk 6-10
poster, som eleverne skal løbe ud til.
Eleverne skal hver gang vende tilbage til
midten, inden de løber ud til nye poster.
Det kan være kegleposter, hvorunder der
lægger opgaver eller levende poster, elever
der stiller spørgsmål/opgaver, som skal løses.

Banen deles i to lige store dele.
Eleverne inddeles i grupper (optimalt 4 i hver)
og fordeles rundt om banen.
Alle kort er delt ud på banen med ‘spørgsmål’
på den ene side og ‘svar’ på den anden.
Eleverne skal nu samle stik ved at lade to fra
gruppen løbe ud og tage et kort fra hver side.
Passer de sammen, er der stik, som må tages
med hjem. Passer de ikke sammen, løbes
tilbage til basen, hvor der gerne må
kommunikeres om, hvor hvilke kort ligger.

FYLD PLADEN
Klassen inddeles i hold på ca. fire personer.

Der kan evt. slås med terninger, der afgør,
hvilken post man skal ud til.

Hvert hold tildeles en bingoplade og placerer
sig i god afstand til spillekortene, der er
placeret i en bunke midt i lokalet med
bagsiden opad.

STAFET

En person fra hver gruppe løber ind til
bunken og trækker et kort.

Eleverne fordeles i hold og placeres bag ved
kegler. Holdets opgave er at hente kort under
kegler, som er placeret længere væk.

Det gælder om at få fyldt sin plade.

Kortene skal hentes i den rigtige rækkefølge
og evt. den rigtige farve.
Man må kun løbe til den ene kegle af gangen.
Det er kun tilladt at kommunikere bag baglinjen.

På kortet er skrevet/tegnet en sætning/ord/
figur. Hvis den er på holdets plade, må holdet
lægge brikken på. Hvis den ikke findes på
deres plade, skal den tilbage til bunken.

Det hold der først laver den rigtige rækkefølge vinder.

Det hold, der først får pladen fuld, har
vundet og skal ”læse pladen højt”.

VIA University College
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Af Rikke Lund Gade, lærer

Drama
- et fantastisk
valgfag!
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Rikke Lund Gade, er uddannet lærer og ansat på Skåde skole i Århus

En stor flok seje drenge fra 6.b har valgt drama. Jeg bliver forundret.
Og glad. En tanke strejfer mig dog: Måske forestiller de sig, at der
ikke bliver stillet krav i dramaundervisningen? Her kan de nemt fise
den af i et par timer, indtil de kan komme hjem foran computeren
eller til fodboldtræning. Jeg vender tilbage til virkeligheden, og lader
tvivlen komme dem til gode. Heldigvis.

Da min skoleleder for fire år siden kom til
mig og fortalte, at hun havde planer om at
indgå i et treårigt samarbejde med Teaterhuset Filuren, var jeg ikke i tvivl.
Det skulle vi gøre, og jeg behøvede ingen
betænkningstid i forhold til, om jeg ville
“have kasketten på” i den aftale. Og sådan
blev det. Nu er de tre år gået, og jeg er
stadig lige begejstret. Min forventning
om en masse gode oplevelser med og for
børnene, et professionelt samarbejde og
undervisning er blevet indfriet. Og mere til.

Jeg har fået mulighed for på helt tæt hold
at observere og opleve, hvad det kan give
børn, at arbejde på gulvet med sig selv og
hinanden - uden forberedelse, men i en
tryg ramme.
På vores skole er det Iben Rønn Christensen,
teaterpædagog fra Teaterhuset Filuren,
som formår at skabe et fundament og
en ramme, som giver børnene lyst til og
mulighed for at være med. Hun forstår
på professionel vis at skabe et rum, hvor
man går med på legen, kommer med ideer,

Liv i Skolen • 4/2017

DRAMA - ET FANTASTISK VALGFAG!

Gå som en person, der
har fluer i hovedet.

udfordrer sig selv, koncentrerer sig om at
bygge roller op og byder ind til den fælles
opbygning af vores eget teaterstykke.
Et arbejde som styrker den enkelte elevs
personlige og kreative kompetencer, og
udvikler elevernes evner og mod på at
samarbejde med andre.
Det sociale boost
A:“Se, der er en skovsti. Skal vi ikke gå en
tur ud af den? Og hvad sker der så?”
B: “Så begynder det pludseligt at lyne og
tordne og regne helt vildt, og så løber vi i
læ under nogle træer. Og hvad sker der så?”
A: ”Så opdager vi pludselig nogle små
lyserøde myrer nede i græsset, og så
bestemmer vi os for at kravle efter dem.
Og hvad sker der så?”
B : “Så spiser vi nogle af myrerne og så
finder vi ud af, at det var trylle-myrer, og
så vokser vi og bliver kæmpestore. Og
hvad sker der så?”
Den gode dramaundervisning giver mulighed for at øve sig i de kompetencer, som
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ligger i et reelt samarbejde - at lytte, give
plads, gå med, komme med ideer, bygge
videre på ideer, flette ideer sammen anerkende den anden og sig selv. Meget
vigtige samarbejdsmønstre og strukturer
bliver skabt. Måder at agere på - når man
skal nå et fælles tredje, som styrker både
fagligt stærke og fagligt svage elever.
Når vi varmer op, er der altid fokus på
fællesskab, samarbejde og den enkeltes
opmærksomhed på helheden. Første
øvelse kunne være, at vi går lydløst rundt
mellem hinanden i salen, og forsøger at
“fylde rummet ud”. Vi skal forestille os, at
der skal skabes balance og ligevægt på
gulvet. Undervejs i denne øvelse lægger
Iben små opgaver ind. Det kan være at
kigge andre i øjnene, når man passerer
hinanden eller at møde hinanden tilfældigt,
stoppe op og få kontakt, mens man
hopper synkront og går videre. Uden ord.
Andre gange arbejder vi med mere
udfordrende opgaver, f.eks. Gå med “en
følelse” i kroppen. Gå som en skuffet
person. Gå som en hidsig person. Gå som
en person, der har fluer i hovedet.
I en anden god opvarmningsleg er der
fokus på små, hurtige samarbejdsøvelser.
Eleverne går rundt mellem hinanden. Iben
siger et tal og et bogstav. For eksempel
“5“ og “L“. Eleverne skal nu hurtigt finde
sammen med nogle andre, mens de tager
ansvar for at skabe 5 grupper i alt, og
samtidig skal de sammen med deres
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gruppe bygge noget, som forestiller en
ting, som begynder med “L“.

beslutninger, hvis man skal stå med et
“værk”, når nedtællingen er slut.

En gruppe laver en lampe, en anden
gruppe ligger på gulvet og former en larve,
en tredje laver en lommelygte, en fjerde
bygger med deres kroppe en lama og en
femte gruppe ligger ligesom gruppe to i
en larve-formation. Der tælles ned:
5-4-3-2-1 og STOP.

Dramaundervisningen rummer masser af
muligheder for at arbejde, grine, gakke,
flytte grænser og meget lidt tid til at skelne
mellem klassetrin, køn, religion og venskaber.

Grupperne præsenterer ultrakort deres
“værker”, Iben lytter, og i løbet af 10
sekunder går eleverne allerede rundt på
gulvet igen og venter på et nyt tal og
bogstav. Der skal tænkes hurtigt. Man skal
“gå med” ideerne og der skal tages hurtige

Eleverne oplever hver tirsdag, at deres
ideer fra øvelserne kan bruges, og at ideerne bliver videreudviklet i samarbejdet
med andre. Måske lå slutresultatet langt
fra den første ide. Måske lå den helt tæt
på. Men processen var den samme. Man
får en ide. Så bygger man lidt på, får ideer
af en anden. Måske kommer en tredje til,
som finder interaktionen interessant, og
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Vigtige samarbejdsmønstre og strukturer
bliver skabt.

pludselig har man en lille iscenesættelse,
som kan vises for holdet. Det blev måske
ikke helt perfekt, men det er heller ikke
målet. Målet er derimod at lade eleverne
skabe noget, ud fra egne ideer, samspil,
samarbejde og videreudvikling. Og det
mål bliver fuldt ud nået mange gange hver
tirsdag.
Troen på egne ideer
I en tid, hvor mange elever i stigende grad
oplever, at målene for deres læring allerede
er sat, og at undervisningen dermed ofte
er styret af læreren, går både lærere og
elever glip af en meget vigtig træning:
Øvelsen at tro på, at det man byder ind
med i et samarbejde kan bruges til noget.
At alle er medskabende og at ens egne
ideer kan indgå og udvikles i et samarbejde
med andre elever. I dramaundervisningen
mødes eleverne hver eneste tirsdag af et
krav om at skulle finde på, sætte sig selv i
scene/spil, at udfolde sig selv og gøre det
i samarbejde med andre elever.
En simpel øvelse foregår på den måde, at
Iben taler til eleverne, mens de ligger på
gulvet. De har på dette tidspunkt allerede
en ide om den karakter de er ved at

50

udvikle, men der er stadig mange åbne
huller. De ligger med lukkede øjne og
tænker på deres karakter. Undervejs stiller
Iben spørgsmål til dem. Hvem er du?
Hvorfor er du i lufthavnen? Hvor skal du
hen? Er du sammen med nogen?
Eleverne stilladseres i forhold til at udvikle
og forfølge deres egne ideer. Efterfølgende
går eleverne rundt i rummet - i sin karakter.
Mens de lydløst går rundt i rummet, bliver
de bedt om at overveje, hvilken følelse
deres karakter er styret af, det kan f.eks.
være nysgerrighed, glæde, frygt,
generthed eller andet.
Denne følelse kan hun bede eleverne om
at vise med deres kropssprog, og hun
kan bede dem skrue op eller ned for det.
Måske bliver de bedt om at overveje,
hvilken status karakteren har, og beder
dem prøve at vise det med kroppen,
blikket, hastigheden, eller andet.
Efterfølgende præsenterer eleverne deres
egen rolle for de andre. Nogle elever
er nået langt og fortæller “som” deres
karakter en masse og er næsten ikke til at
stoppe igen. Andre elever fortæller “om”
deres karakter og kommer på denne måde
i gang. Vi får en fin oplevelse af, hvor
eleverne er, hvem der skal have mere tid
og måske hjælp, og hvem der skal holdes
til og huskes på en rød tråd. Eleverne
oplever deres egen ide blive “levende”,
inspirere andre elever og på sigt blive til
en rolle i manuskriptet og en del af det
endelige stykke.
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Det nødvendige kunstneriske greb
Teaterpædagogen skal skabe et rum, hvor
alle tør byde ind, hvor alle vil samarbejde
og hvor eleverne anerkendes af hinanden.
Hun/han har forstand på teatrets greb,
kunsten at se autenticiteten og mulighederne i børnenes input, kompetencer og
ønsker til handlingen. Derfor bliver elevernes
replikker og roller langsomt, men sikkert
flettetind i hinanden, og det får sammen
med eleverne liv og mening.
Efterhånden anes en rød tråd, som eleverne
udbygger og tilfører liv gennem improvisationsøvelser i mindre grupper. Det hele
sker i en tryg ramme og i et naturligt flow.
Sådan bevæger vi os fra leg og “anything
goes” til først at holde fast i et enkelt
“håndtag”, så to, så fem og til sidst har
vi et manuskript. Derefter tager vi fat på
et nyt kapitel i undervisningen, i retning
af mere disciplin og ihærdighed, tydelige
krav, fokus på præcision og rigtigt/forkert.
Og børnene glæder sig til manuskriptet.
For så “gælder det” -så “leger vi ikke bare”.
Afslutningen på forløbet - at få lov til
at spille det på en “rigtig” scene, med
scenelys og tæppe til sidst - er det bedste
“krymmel på kagen”, og giver et ordentlig skud motivation for at øve scener og
replikker igen og igen. Og denne ihærdighed!!!! Den kan jeg dælme også godt li’!

Fakta
Skåde Skole tilbyder i samarbejde
med Teaterhuset Filuren drama som
valgfag for 4.-6.klasses elever. Samarbejdet er en del af “Den åbne skole”.
Teaterhuset Filuren tilbyder kompetent undervisning, og skolen byder
ind med lokaler, elever og en lærer. I 10
uger arbejder vi 1½ time ugentlig på
gulvet i skolen.
Efter 10 uger har vi en færdig forestilling, som bliver spillet for forældre
og venner på Teaterhuset Filurens
scene.
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Hanne Mouritsen, underviser og Vivi Solveig Sørensen, underviser
TITEL
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Yoga i skolen –
bevægelse med
mening
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Hanne Mouritsen er uddannet børne- og voksenyogalærer, er underviser
og ejer af Yogaiskolen.dk. Vivi Solveig Sørensen er uddannet skolelærer
og børne- og voksenyogalærer og underviser på Yogaiskolen.dk

Skoledagene er blevet længere, både elever og undervisere er langt
mere ”på”, end de var for år tilbage. Denne artikel giver bud på,
hvordan yoga kan være med til at skabe en mere rolig og afstressende
dag. Det er muligt at skrue på elevernes ”energiknapper”, så man kan
opnå det, der er brug for ”her og nu”: Ro, energi op, samarbejde,
fokus/koncentration. Yoga er bevægelse med mening.

Hvorfor yoga i skolen?
Flere undersøgelser viser, at yoga har stor
effekt på skolebørn. Et amerikansk pilotprojekt (www.yoga4classrooms.com/
our-study) viser bl.a., at yoga har
indflydelse på følgende:
Social interaktion - evnen til at holde
fokus - koncentrere sig om skolearbejdet selvregulering i forhold til vrede, stress og
nervøsitet – indlæring og meget andet.

Yogaiskolen.dk har eksisteret i knap 4 år.
Vi underviser lærere og pædagoger i at
anvende yoga som et pædagogisk værktøj
i skoler og daginstitutioner. Motivationen
for vores arbejde udspringer af erfaringer
med børn, yoga og bevægelse. Vi har oplevet,
hvor stor effekt små yogalege-øvelser
kan have på den enkelte elev, på klassen
samt underviseren. Følgende afsnit viser
eksempler på, hvordan yoga kan bruges i
klassen.
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At skrue på elevernes
”energiknapper”.

Energien ned – ro på eleverne
Eleverne kommer støjende ind fra frikvarteret. Der har været en konflikt ude i
skolegården – der er brug for at få ro på
klassen med det samme.
Yoga kan bruges, når du har brug for at
skabe et roligt klassemiljø. Både som en
her og nu løsning, men også med et forebyggende og langsigtet mål om at skabe
rolige rammer og bedre trivsel i klassen.
Når kroppen foldes sammen, falder vi til
ro. Fysiologisk set sker der et flow af blod
til hjernen, hvor det øgede tryk afspænder
den. Sanseindtrykkene lukkes ude og
skaber ro.
Ovenstående viser, at ved at bruge dæmpende aktiviteter og få energien ned, så
har det både en fysiologisk effekt – åndedræt, puls og hjerterytme sænkes – og på
sigt en selvregulerende og social effekt,
da eleverne (og underviseren) bliver bedre
i stand til at mærke, hvordan de og andre
omkring dem har det. Når energien sænkes, kommer du i en tilstand af ”væren” –
rolig, harmonisk, åben og nærværende.

Praktisk tilgang i klasseværelset, hvad
virker dæmpende
Eksempler på øvelser, der skaber ro:

Barnet

Ro ved bordet

–
–
–
–

En rolig og venlig fremtoning
Stille og behagelig stemmeføring
Rolige rammer
Keep it simple – start ud med en enkelt
øvelse, sæt gradvis flere på
– Gerne den samme øvelse flere dage i
træk – eleverne har glæde af gentagelser
– Veludluftet klasselokale – behagelig
temperatur
Ofte bruges løbetur som middel til at
komme af med overskydende energi.
Desværre ender det tit med, at nogle
elever skal bruge forholdsmæssig lang tid
på at falde til ro efter løbeturen.
Her kan små yogabreaks med dæmpende
aktiviteter bruges i stedet.
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Et eksempel kunne være ”Mannequin
udfordringen”. Her beder man eleverne stå
helt stille i en yogastilling f.eks. mens der
afspilles et stykke musik/ sættes en timer
– og du kan som underviser evt. filme
eleverne, så de kan se det bagefter.
Dette animerer også til at være helt stille.
Energien op – førstehjælp til trætte elever.
Klokken er 13, og eleverne er ved at være
trætte ovenpå en lang dag. Der skal
hentes ny energi til at kunne bøje tyske
verber.
Yoga kan også bruges, når du har brug for
at få elevernes energiniveau hævet. Over
middag falder energiniveauet ofte. Det
kan være svært at få eleverne til at bevare
koncentrationen og holde fokus. Det kan
også være opstarten på skoledagen, hvor
eleverne møder trætte op. Her kan bare
en enkelt lille yogaøvelse/ leg med det
samme få energien op på en god måde.
Når kroppen åbnes op og strækkes,
tilføres der ny energi til hele kroppen.
Fysiologisk set sker der en øget tilgang
af sanseindtryk, og hele kroppen bliver
kampklar. Når eleverne laver disse øvelser/
lege, kommer energien op på en god og
hensigtsmæssig måde. De bliver parate til
indlæring og kan bedre koncentrere sig.

Praktisk tilgang i klasseværelset, hvad
virker energigivende
Eksempler på øvelser, der skaber ro:

Cobraen

Åbne Hjerte

– S
 prudlende, energisk og engageret
stemmeføring
– Tælle op, når der laves en øvelse.
– Strække hele kroppen – strække
enkelte kropsdele
– Gabe
– Veludluftet klasselokale
– Brug humor og grin
Yoga kan bruges fag-fagligt og samtidig få
energien op på den gode måde. Et eksempel
kunne være indlæring af ordklasser – her
kan man udvælge en yogastilling, der præsenterer en ordklasse – f.eks.
”Stående twist” kan være navneord og
”Stolen” kan være udsagnsord.

Stående twist

Stolen
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Så fortælles der en historie, og hver gang,
der kommer et navneord, skal eleverne
stille sig i ”Stående twist” og i ”Stolen”, når
der optræder et udsagnsord. Her er valgt
to stillinger, der giver energi og samtidig
fremmes fokus og indlæring.
Fokus og koncentration – legende tilgang
til læring.
Torben er udfordret på sin koncentration. Han
afledes hurtigt og er forstyrrende både for
sig selv og klassen. Han har brug at finde ro.
Al indlæring kræver koncentration og
fokusering. Gennem hele skoledagen
stilles der store krav til, at den enkelte elev
kan koncentrere sig og være fokuseret på
bestemte opgaver. Dette er udfordrende
for alle elever, for nogle mere end andre.
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– Få ro på åndedrættet – tag et par dybe
vejrtrækninger
– Brug fokuseringspunkter såsom timeglas, billeder, figurer mm.
– Enkel sprogbrug – få ord
– Skab succes – giv eleverne positiv
feedback lige i det øjeblik, det lykkes
dem at fokusere.
En rigtig god koncentrationsøvelse er
Frøen. Den kan leges med hele klassen og
senere bruges som selvreguleringsøvelse
til den enkelte elev.

Praktisk tilgang i klasseværelset, hvad
virker koncentrationsfremmende
Eksempler på øvelser der fremmer
koncentrationen:

Placer en frø – det kan være en bamsefrø,
en lille plastikfrø eller et billede af en frø
– så alle elever kan se den. Lad dem alle
placere hænderne på maven og mærke
åndedrættet i ”frømaven”, mens de kigger
på frøen. Fortæl om frøen: ”Den er et
særligt dyr, den kan springe meget højt,
men den kan også sidde helt stille. Den
mærker alt, der sker omkring den, men
den reagerer ikke straks på det. Den er
vågen, stille og opmærksom. Den trækker
vejret og sidder stille. Den reagerer kun,
hvis det er nødvendigt. Det frøen kan, det
kan vi også: sidde helt stille uden at lade
os forstyrre”.

Kriger 2

Herefter går underviseren rundt og prøver
at forstyrre eleverne. De skal holde fokus
på frøen, også selvom du ”driller” dem.
Skab succes, giv eleverne positiv feedback lige i det øjeblik, det lykkes dem
at fokusere. Med tiden kan man minde
eleverne om, hvordan de sad som frøen

Gennem leg med yoga kan denne evne
styrkes og tilpasses til læringsmiljøet.
Evnen til at holde fokus på én ting kan
udvikles gennem små og enkle yoga øvelser

Træet
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uden at bruge selve øvelsen. Det kan også
være en god ide at have en lille frø, der kan
placeres foran en enkelt elev, der så skal
sidde og fokusere og samtidigt trække
vejret roligt.
Samarbejde – klassetrivsel i top.
Der er udfordringer i pigegruppen. Flere
piger trives ikke og tonen er hård. De har
brug for at blive en del af det fællesskab,
der er i klassen.
Samarbejde og det at være en del af fællesskabet er helt essentielt i dagligdagen i
skolen. Det bliver udfordret mange gange:
det kunne være i frikvarteret, hvor interaktionen med de andre er svær; det kunne
være i gruppearbejde, hvor enkelte elever
har svært ved at byde ind eller forstyrrer;
det kunne være i klassesammenhæng,
hvor det at vente på tur og respektere de
andre er udfordret.
Gennem samarbejdsøvelser/lege får
eleverne mulighed for at afprøve og opnå
mange kompetencer. I samarbejdsøvelserne/legene kommer emner som trivsel,
tillid, relationer, accept af forskelligheder,
fællesskabsfølelse og tryghed i spil.
Eleverne får i trygge rammer mulighed
for at få succes med at samarbejde. De
elever, der i dagligdagen er udfordret i
fællesskabet, kan få styrket deres kompetencer og interaktion med de andre elever.
For hele gruppen styrkes fællesskabet, og
herved bedres det gode klassemiljø.

Praktisk tilgang i klasseværelset
– I parøvelser – leg med sammensætningen
af eleverne – vælg forskellige måder
at sammensætte dem på: f.eks. efter
højde, hårfarve, temperament, interesser,
efter nummer osv. Eller lad eleverne selv
danne par. Du kan også have inddelt
eleverne på forhånd alt efter, hvad målet
med øvelsen/legen er. Et eksempel
kunne være ”To stole”, hvor eleverne
skal stå med ansigtet mod hinanden
og holde hinanden i hånden. Så skal de
langsom sætte sig i ”Stolen” – og
samarbejde om at komme ned og op.
– I gruppeøvelser, hvis det er muligt, så
stå i en eller flere rundkredse – så alle i
gruppen kan se hinanden. Et eksempel
kunne være ”Bølgen”, hvor eleverne står
i en rundkreds. En efter en, skal de stille
sig i ”Stående foroverbøjning” og blive
der, indtil hele kredsen er nede. Herefter
kommer de op én efter én. Denne øvelse
virker dæmpende.

To stole

Stående foroverbøjning
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Åndedrættet – vejen til en roligere
hverdag for alle.
I klassen er der et par børn, der ofte enten
bliver meget kede af det eller vrede.
Det sker, når der stilles krav til dem. De har
brug for, både i fællesskabet og individuelt,
at have nogle værktøjer til at selvregulere.
Åndedræt, krop og hjerne er tæt forbundet.
Har du et hurtigt, anstrengt åndedræt bliver
kroppen anspændt og hjernen mister
sin koncentration. I løbet ad en skoledag
vil den enkelte elev ofte møde mange
forskellige udfordringer, der kan være
svære at tackle. For nogle udmøntes det
i udadreagerende adfærd såsom at slå,
råbe højt mm. For andre bliver det vendt
indad i form af tristhed, opgivenhed mm.
Øvelserne/legene i dette kapitel tager
udgangspunkt i, hvad det er man vil opnå:
ro, energi, forløsning af frustrationer mm.
Ved hjælp af åndedræts teknikker kan
man blive i stand til at håndtere pressede
situationer på en mere hensigtsmæssig
måde. Ro på åndedrættet giver ro i krop
og hjerne, og situationen ses mere klart
og kan tackles bedre.

Sanseindtrykkene
lukkes ude og skaber ro.

58

Praktisk tilgang i klasseværelset,
hvordan arbejdes der med
åndedrætsøvelser/lege:
– ”Elastik åndedrættet” er et eksempel
på en åndedrætsøvelse, der er god at
lave både i gruppen og alene. Den
virker beroligende og fokuserende:
Hold hænderne tæt samlet og brug
eventuelt en elastik omkring hænderne.
Ånd ind gennem næsen og ”åbn
elastikken” (hænderne går fra
hinanden), ånd ud gennem munden og
”luk elastikken” (hænderne samles).
Scan koden og se øvelsen:
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Disse stillinger er gode, når der skal laves
åndedrætsøvelser:
– Start

med at tage et par dybe
indåndinger og udåndinger og mærk
det rolige åndedræt
– Ro
 på kroppen
– Opmuntrer

eleverne til at bruge
åndedrætsøvelserne i forskellige
situationer: konflikter, angst,
nervøsitet, vrede, uro, tristhed.
– Gentag

mange gange, så det bliver en
del af dagligdagen for den enkelte elev.

Vil du vide mere?
Da vi kunne se, at der var et stort
behov for enkle virkemidler med
bevægelse til at skabe en mere rolig
hverdag for både elever og undervisere, bestemte vi os for at lave et let
tilgængeligt materiale.
Vi har udarbejdet 64 yogakort og
skrevet 2 bøger ”Yoga i skolen” og
”Yoga i daginstitutionen”. Begge bøger
tager udgangspunkt i praksis og er
opslagsbøger. De er lige til at gå til
også uden forhåndskendskab til yoga.
Læse mere her www.yogaiskolen.dk

Bjerget

Kringlen

Dødstille

Siddende bjerg
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En teoretisk tilgang til mad i skolen

(Mad)Dannelse
i skolen
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I disse målstyrede tider er dannelse svært at gøre op.
Maddannelse er et nyt begreb inden for mad og måltider og er
derfor, om muligt, endnu vanskeligere at gøre status for. Til trods for
den aktuelle opmærksomhed, i politik, praksis og forskningsøjemed,
hersker der langt fra konsensus omkring en definition på begrebet
maddannelse (Nielsen 2013, Vidgen & Gallegos 2014).
I denne artikel vil vi præsentere en anvendelsesorienteret model for
maddannelse bygget på en kvalitativ undersøgelse af fire udvalgte
danske skoler samt teoretikerne Jette Benn og Wolfgang Klafki
(Thestrup & Lynggaard 2017).

Vi deler begrebet maddannelse op i henholdsvis mad og dannelse. Som udgangspunkt for forståelsen af mad anvender vi
lektor Jette Benns model for mad (Benn
2014). Modellen foreslår, at eleverne får
et bredt kendskab til mad forstået som
ernæring, fødevarer, køkkenfærdigheder,
måltidet, madkultur og livsstil (Benn 2014).

Den anden del af maddannelsesbegrebet
– dannelse - tager her sit afsæt i Wolfgang
Klafkis dannelsesbegreb (Klafki 2001).
Elevernes selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet er centrale elementer
for både Klafkis og denne artikels
forståelse af dannelse (Klafki 2001).
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I skolens arbejde med mad, måltider og
maddannelse kan den enkelte skole selv
beslutte, hvilket fokus de ønsker at have
for mad og måltider. Ligesom skolerne
selv bestemmer, hvor meget de vil lade
mad og måltider fylde i skoletimerne og

frikvartererne. Ud fra følgende model
(figur 1) kan skolen diskutere, om de
ønsker at fokusere på mad primært som
ernæring (niveau 1), eller om de vil gå et
eller flere spadestik dybere.

Niveau 1
Nærings fokus:
Maddannelse som næring

Niveau 2

Maddidaktik:
Maddannelse som fødevarer og didaktik

Niveau 3

Mad- og måltidspædagogik:
Maddannelse som måltider og tilberedning samt socialt fællesskab.

Niveau 4

Det totale maddannende niveau:
Maddannelse som et essentielt element i almendannelsen.

Figur 1: Model for maddannelse , modellen bygger på Benns brede forståelse af mad samt
Klafkis dannelsesbegreb. Modellen illustrerer fire forskellige niveauer for at arbejde med
maddannelse i praksis i en skolekontekst.
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Det kan være, at skolen på nuværende tidspunkt har en nul slik - politik eller en mælkeordning. Dette er på niveau 1 med fokus på
næringsstofniveau. Et eksempel herpå ses
i nedenstående citat fra en skoleleder:
”Det vigtigste for mig er noget med
ernæringsrigtighed selvfølgelig. Altså,
at det er vigtigt, at børn får et ordentligt
tilskud midt på dagen. Det ved vi jo er
vigtigt” (Skoleleder).
Andre skoler har måske også et årligt
tema med mad, hvor eleverne laver mad
fra forskellige lande og tidsperioder eller
regner på opskrifter (omregn fra 2 personer
til 6 eller veje/måle ingredienser).
På disse to niveauer arbejder skolen med
politikker på næringsniveau (som
eksempelvis fokus på sunde madpakker
eller skolemad). På niveau 2 inddrager
skolen ligeledes maddidaktik i forskellige
fag, dog er det mere eller mindre tilfældigt,
hvor maddidaktik kommer i spil.
En matematiklærer udtaler her, hvordan
hun oplever at arbejde med mad som
didaktisk redskab:
”Det er så oplagt at kombinere undervisning og mad, selvom vi har gjort det
mange gange i forskellige sammenhænge. Hver gang bliver det så oplagt.
Jeg tror, at det er fordi, at der ikke er
noget pseudo over mad. Det er en ægte
opgave. Altså, man [eleverne] kan se, at
man har brug for matematikken, når man
skal lave noget med mad” (Lærer).
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På niveau 3 er mad og måltider en mere
systematisk integreret del af skolelivet, og
skolen prioriterer måltidet og madlavning
på niveau med andre fag. Der er afsat tid,
bemanding og rammer for skolemåltidet,
og madlavning indgår i flere fag systematisk og ikke blot i madkundskab. Det er et
vigtigt element, at madlavningsaktiviteterne kan overføres til virkeligheden
og elevernes hverdag uden for skolen.
For at kunne tale om maddannelse er det
en fordel, hvis madlavningen kan foregå
løbende hen over hele skolelivet – ideelt
set fra børnehaveklasse til udgangen af 9.
klasse.
På niveau 3 har vi valgt at anvende
betegnelsen måltidspædagogik, fordi den
pædagogiske tilgang er central for den
samlede måltidsoplevelse. Med begrebet
måltidspædagogik ønsker vi at bevæge os
væk fra tanken om måltidet som bespisning,
hvor det primære mål er, at eleverne bliver
mætte og indtager sund og nærende mad.
På det sidste niveau er mad og måltider
et gennemgående element i skolens
hverdag. Det indebærer blandt andet, at

Det er oplagt at
kombinere undervisning
og mad.
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mad og måltider indgår som en del af
skolens værdisæt. Der behøver ikke være
en nedskrevet politik eller værdisæt.
Praksis for mad- og sundhedspolitikker
kan være forskellige. Nogle skoler har en
nedskrevet sundhedspolitik, andre en
politik specifikt for maden og måltidet,
mens andre igen henviser til maden og
måltidets betydning som et uskrevet
værdisæt.
På niveau 4 arbejder skolen med mad og
måltider gennem hele skolelivet, og det
inddrages som tema eller delelement i
skolefagene. Mad betragtes som en del
af den almene dannelse, og endelig skal
arbejdet med mad og måltider kobles til
livet uden for skolen herunder både hverdagsliv, madkultur og madhistorie.
Maddannelse på dette niveau bidrager
desuden til viden og kundskaber, der
ligger ud over de skolefaglige kundskaber.
Det bidrager til viden, refleksion og
fornuftig tænkning, hvilket kan være
vigtige kompetencer for, at barnet kan
træffe sunde valg uden for skolen (Klafki
2001:62, 113).
Fordele og ulemper ved at arbejde med
mad og måltider i skolen
En klar potentiel fordel ved at arbejde med
sund mad i skolen er at forebygge livsstilsygdomme. Når skolen arbejder med
eksempelvis frugt og grønt, så spiser
eleverne mere frugt og grønt (Bai et al.
2014; Caraher, Seeley, Wu, Lloyd 2013;

Hoffman, Franko, Thompson, Power,
Stallings 2010; Jones et al. 2012; Kristjansdottir, Johansson, Thorsdottir 2010; Keyte,
Harris, Margetts, Robinson, Baird 2012).
Hvis man spiser meget frugt og grønt, så
forebygger man hjertekarsygdomme, type
2 sukkersyge og nogle typer kræft
(Tetens et al. 2013). Men mad er meget
andet og mere end vitaminer og kalorier
(Benn 2013). I interviews med skoleledere
og lærere på fire danske skoler (Thestrup
& Lynggaard 2017) spurgte vi ind til fordele og ulemper ved at arbejde med mad
og måltider i skolen.
Både lærere og ledere oplever et overtal af
fordele ved at arbejde med mad og/eller
måltider. Inklusion, fællesskab og trivsel
nævnes som de mest hyppige fordele ved
at have fokus på skolemåltidet eller ved at
arbejde med mad som et didaktisk
redskab. Af ulemper og samtidig barrierer
for at opretholde fokus på mad og måltider
nævnes tid og økonomi som de største
hæmninger. Disse fordele og ulemper er
vigtige at tage hensyn til, hvis en skole
planlægger at inddrage mad og måltider
mere i hverdagen.

Mad som et didaktisk
redskab.

VIA University College
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skoleskemaet

67

VIA University College

Marianne Zangenberg Lynggaard er cand. scient human og Sine Vind Thestrup
er cand. pæd. ant., begge lektorer ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen i VIA

Der skal mere fokus på mad i skoledagen – både i pauserne og i timerne.
På grund af længere skoledage har børn brug for mere mad, tid og de
rette omgivelser til at spise maden. Fokus på bevægelse er allerede
inddraget i folkeskoleloven, men vi mangler et fokus på mad og
måltider. Eleverne skal være mere fysisk aktive, men det er mindst
lige så vigtigt, at eleverne har de optimale rammer til at få spist deres
mad. Mad er en naturlig del af børns hverdag og bør derfor også være
en del af den almene dannelse i skolen. Fordi maden udgør en central
del af livet, bør fokus på mad være gennemgribende i folkeskolen.

Fra tidligere projekter og studier ved vi, at
der ligger et stort potentiale i at arbejde
med mad og måltider på forskellige måder
i skolen. I en kvalitativ undersøgelse af fire
udvalgte danske skoler, har vi indsamlet
data til at inspirere andre skoler til, hvordan de kan bruge mad til at understøtte

læring og det sociale liv i skolen (Thestrup
& Lynggaard 2017). Artiklen her bygger
desuden på inspiration fra svenske skoler,
som allerede har en etableret madordning og som desuden har erfaring med
at bruge mad i pædagogisk og didaktisk
sammenhæng (Livsmedelsverket 2013).
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Frikvartererne
Fælles for alle inspirationsskolerne fra
det kvalitative studie er, at de dagligt har
fokus på mad og måltider. I frikvartererne
tilbyder nogle skoler et organiseret varmt
måltid, og på andre skoler spiser eleverne
deres medbragte madpakker. Eksemplerne
viser, at skolen i frikvartererne kan
anvende mad og måltider til meget mere
end at sikre, at eleverne spiser sundt.
Rammer for spisningen, fællesskabsfølelse,
dannelse, trivsel og læring kan også
medtænkes.
I forhold til rammer viser en undersøgelse
blandt skoler i Wales, at skolens organisering har betydning for, hvorvidt eleverne
spiser usund mad (Townsend & Foster
2013). Især længden på frokostmåltidet er
fremhævet – i de skoler, der har en spisepause længere end gennemsnittet, er der
større sandsynlighed for, at eleverne får
frugt til frokosten (Townsend 2014). Som
skole kan det derfor være relevant at
overveje, om eleverne har tid nok til at
spise deres mad. I Danmark viser en
undersøgelse, at frokosten, på en skoledag, overstås i løbet af 9 minutter.
Sammenligner man tiden til måltider i
skolen med den tid, der bruges på måltiderne i hjemmet, varer måltidet næsten
dobbelt så længe i hjemmet, hvor frokosten
tager 17 minutter på en weekenddag
(Bondke & Greve 2013). Noget kunne altså
tyde på, at skoleelever har brug for at få
afsat mere tid til måltidet end den tid, de
i gennemsnit har til rådighed i dag.

Fakta
Om de 4 inspirationsskoler:
De fire skoler, der indgår i det
kvalitative studie, er alle udvalgt,
fordi de har et gennemgribende
pædagogisk eller didaktisk fokus
på mad og måltider.
Skolerne fordeler sig geografisk
ver hele Danmark, og de varierer i
størrelse. Tre af skolerne er folkeskoler, og en skole er en friskole.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at der gerne
afsættes 30 minutter til frokostmåltidet
(altomkost u.å).
I selve spisesituationen spiller læreren en
vigtig rolle som rollemodel. Hvilken mad
læreren spiser, og hvordan læreren spiser
og omtaler maden, påvirker eleverne.
Blot det, at en lærer placerer et stykke
frugt på sit bord og spiser det foran
eleverne, bevirker, at eleverne spiser
mere frugt (Perikkou et al. 2013). I lyset af
lærerens betydning som rollemodel, kan
skolen overveje muligheden for at have en
lærer/pædagog tilstede på alle klassetrin i
spisesituationen. Det vil ydermere være
en fordel for elevernes mad- og måltidsvaner, hvis læreren/pædagogen har
mulighed for at spise noget af sin frokost
sammen med eleverne.

VIA University College

På inspirationsskolerne har den voksne
ansvaret for, hvordan måltidet forløber.
Det er blandt andet lærerens ansvar,
at der er en god dialog omkring bordet,
og at samtalen tager afsæt i børnenes
livsverden. Endelig må den voksne sørge
for, at måltidet forløber i rolige og trygge
rammer.
På en af skolerne i vores kvalitative undersøgelse havde enkelte elever oplevet, at
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de blev drillet med, at de havde gamle
forældre. Den ansvarlige lærer valgte at
bruge spisesituationen til en snak med
klassen om det at have ældre forældre.
Læreren lagde vægt på, at det betød, at
man havde livskloge forældre, der vidste
en masse ting. Spisesituationen blev i
dette eksempel en naturlig ramme for at
tale om en aktuel problemstilling. På en
svensk skole observerede vi, at et par
elever kom hen til en lærer under
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Skolen kan påvirke det,
børnene spiser.

frokosten i kantinen og snakkede om en
episode ude i skolegården. Denne episode
blev afklaret, og snakken behøvede ikke
at tage tid fra den kommende time ved en
diskussion, der involverede hele klassen.
En skoleleder fra en dansk inspirationsskole fortæller, at deres fokus på måltidet
og skolemad har bidraget til færre konflikter
i frikvarteret og har generelt givet mere ro.
”Denne her halve time, jeg har med dem
- den betyder enormt meget for mig.
Det er her jeg kan mærke: hvordan har
klassen det. Hvordan har den enkelte elev
det. Hvad foregår der lige – hvad er der
lige… Det at spise sammen betyder rigtig
meget, fordi det kan være det eneste
tidspunkt på dagen, hvor man får set sine
elever. Det er meget betydningsfuldt”
(Lærer).
På inspirationsskolerne observerede vi, at
eleverne spiste enten i kantinen eller
i klasselokalerne. Fælles for skolerne var,
at der altid blev ændret på settingen fra
læringsrum/klasselokale til spiselokale.
Hvis måltidet foregik i klasselokalet, blev
bordene stillet anderledes end i timerne.
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For at få fokus på maden og måltidet, skal
alle ting væk fra bordene og eventuelt
skal taskerne også væk. Ifølge sociologen
Simmel er blandt andet regelmæssighed
og regler for måltidet medvirkende til
måltidets fællesskabende karakter. Det
faktum, at måltidet er kendetegnet ved
bestemte regler, er desuden et udtryk for
måltidets sociale karakter. Eksempelvis er
det at spise med kniv og gaffel et udtryk
for fælles normer, civilisation og regler,
der bidrager til, at måltidet bliver mindre
dyrisk og primitivt (Simmel 1998).
Bordkonversation, altså det at tale sammen
under måltidet, er desuden med til at øge
måltidets sociale og fællesskabende funktion (Simmel 1998). Vi skal måske ikke til
at finde kniv og gaffel frem til frokostmåltidet, men læreren kunne stille noget frem
på bordet (andet end madkassen), som
markerer, at nu skal vi spise.
”Mad er noget alle er optaget af, og noget
alle er glade for… Jeg tror, det er en meget
god måde at gøre noget, alle kan lide…
Mad er bare på en eller anden måde samlende. Mad er hyggeligt og samlende”
(Lærer).
Overvejelser i forhold til om eleverne
skal spise før eller efter legetid kan også
diskuteres. Et studie viser, at placeringen
af legetiden i forhold til spisesituationen
ikke har betydning i forhold til hvor meget
frugt og grønt eleverne spiser (Fenton
et al. 2014). Det kan derfor være en ide,
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at den enkelte skole diskuterer, hvad der
passer bedst i hverdagen, og om skolen vil
have elever, der propper maden i munden
for at komme ud og få fodboldbanen først,
eller om eleverne måske går småsultne
rundt i skolegården.
Mad og måltider som en del af
undervisningen
Temaer om mad og måltider er oplagte at
anvende i forbindelse med undervisningen
og læring. Det er hverdagsemner, som
vi alle kan forholde os til, og lærerne kan
anvende mad til at gøre undervisningen
virkeligsnær og vedkommende (Ruge et
al. 2016). En undersøgelse viser ligefrem,
at det øger elevernes matematikkompetencer, hvis lærerne anvender et
undervisningsmateriale med mad som
omdrejningspunkt (Roseno, Stage,
Hoerdeman, Diaz, Geist, Duffrin 2015).
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Mad og måltider kan også være et tema
på tværs af fagene. Der kunne være et
tema om æbler, hvor eleverne i dansk skal
læse eventyr, hvor æbler indgår (f.eks.
Snehvide). I matematik kan forskellige
æblesorter tælles og deles på forskellig
vis mellem x antal personer. I natur og
teknik kan eleverne diskutere, hvordan
æblet bliver til og måske pode et træ.
Og i kristendomskundskab kan eleverne
diskutere hvad det forbudte æble i Edens
have betyder.
I en undersøgelse fik skolen eleverne til
at spise flere grøntsager ved, at skolen
hver måned havde en grøntsag, der blev
fremhævet. I dansk skulle eleverne skrive
et digt om grøntsagen, og der blev hængt
plakater op om grøntsagen og udleveret
opskrifter med grøntsagen (Bai, Suriano,
Wunderlich 2014). Gennem forskellige
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tiltag kan skolen altså påvirke det,
børnene spiser. I en svensk skole med
madordning havde en klasse arbejdet
med tallerkenmodellen i billedkunst: Hvad
ville eleverne spise, hvis de skulle spise
efter tallerkenmodellen, og så skulle de
selv finde rekvisitter, der svarede til disse
madvarer – garn som spaghetti, en rød
bold som tomat osv.
På en af de interviewede skoler bidrager
eleverne til den daglige madproduktion
i skolekøkkenet. Hver elev har en uge i
løbet af skoleåret, hvor de er i køkkenet
og laver mad til hele skolen. Dette tiltag

beskrives som en stor succes, hvor både
elever, lærere, skoleleder og forældre er
begejstrede. Skolen bruger derudover
ordningen til at give udfordrede elever
et pusterum. Et par dage i køkkenet kan
desuden give dem succes i skolen, hvor de
normalt kæmper med tal og bogstaver.
”Tit er der nogle som er rigtig gode i
køkkenet, som kan overskue nogle ret
komplicerede ting. Det er ikke nødvendigvis
dem, der er gode til at sidde og boge den.
Så derfor er det tit, de kommer til at
mærke: Wow jeg har nogle kompetencer
faktisk” (Lærer).
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Projekt LOMA-lokal mad
En innovativ og bæredygtig
model for læring og næring
til skoleelever
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Dorte Ruge er adjunkt, Ph.d., i University College Lillebælt og Leder af kombineret
udviklings- og forskningsprojekt: ’LOMA-lokal mad’ læring og næring til skoleelever.

Mange skoleledere oplever et påtrængende behov for integrerede
løsninger, der har skolemad som aktivt udviklings element i løsningen
af skolens kerneopgaver, herunder fremme af læring, trivsel og
sundhed. Denne artikel omhandler Projekt LOMA-lokal mad, hvor et
partnerskab af skoler udvikler fælles løsninger fra 2015-2017.
Spørgsmålet er: Hvordan fungerer en innovativ og bæredygtig model
for læring og næring til skoleelever – og hvad betyder det for den
anvendte pædagogik og didaktik?

I Danmark er der ikke et nationalt skolemadsprogram inkluderet i velfærdstatens
ydelser, som man ser det i andre lande
f.eks. Sverige og Finland. Folkeskoleloven
nævner skolemadsordninger som en
opgave kommunalbestyrelserne kan tage
sig af i form af frivillige aftaler på skolerne,
men ikke som en skal opgave. Historisk
set har den mad som eleverne spiser i

skolen været forældrenes og ikke skolens
ansvar. Eleverne har haft en madpakke
med hjemmefra, og den har skullet dække
elevernes næringsbehov i løbet af skoledagen.
Flere undersøgelser har peget på, at madpakken har et utilstrækkeligt næringsindhold og f.eks. indeholder for meget
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Næring for læring

animalsk fedt, men til gengæld har et højt
fiberindhold i kraft af rugbrød, som underlag for pålæg (EVIUS, 2010). Et andet
problem med madpakken er, at den ikke
altid kommer med i skole, selvom den er
smurt, eller den kommer ikke op af tasken
– eller den bliver ikke spist, og i stedet
smidt i skraldespanden. Efter skolereformen i 2014 blev skoledagen længere,
og det har sat madpakken hjemmefra
yderligere under pres som en adækvat
skolemadsmodel i Danmark. Undersøgelser
tyder på, at årsagen til at elever hænger
med hovedet og er uoplagte om eftermiddagen måske er, at de ikke har fået tilstrækkelig ’næring for læring’ (Ruge, Puck
og Hansen, 2017).
Problemet med sultne elever, der ikke er
læringsparate, har bevirket, at en række
skoler og skoleledere har taget et stort
skridt ind i arenaen for skolemad. De vil
gerne påtage sig et større medansvar for
den mad som eleverne spiser, dels fordi de
vurderer at det kan understøtte elevernes
læring (jf. Kristensen & Szulevicz, 2016),
dels fordi det kan øge elevernes trivsel
og motivation for at gå i skole i det hele
taget. Skoleledere oplever gennemgående
et behov for integrerede løsninger, hvor
skolemad indgår som et element i
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løsningen af skolens kerneopgaver:
Undervisning og fremme af elevernes
læring og trivsel. Denne artikel omhandler
et projekt for skoler, der har bevæget sig
ind på denne arena, nemlig de 7 ’LOMAskoler’, der deltager i Projekt LOMA-lokal
mad; en innovativ og bæredygtig model
for læring og næring til skoleelever’
(LOMA, 2017)
Baggrund
Aktiviteterne i Projekt LOMA-lokal mad
(herefter LOMA) repræsenterer en helhedsorienteret og integreret tilgang til
skolemad, hvor elevernes deltagelse og
medbestemmelse står i centrum. Med
afsæt i Folkeskolelovens § 1 stk. 1 og stk.
2 (UVM, 2017) har denne tilgang til formål
at fremme elevernes sundhed, trivsel og
læring, samt at bidrage til bæredygtig
udvikling i skolens lokalområde (Ruge,
2014; LOMA, 2017; Ruge, Puck & Hansen,
2017).
Når der er LOMA undervisning på en skole,
deltager skoleeleverne i planlægning, tilberedning og servering af mad og
måltider, som et element i undervisningen
i flere fag og lærere og elever spiser et
fælles frokostmåltid sammen. LOMA
undervisning bliver gennemført både på
indskoling, mellemtrin og udskoling på en
måde, der er tilpasset elevernes alder og
udviklingstrin.
Køkken, spiseområde og madkundskabslokale fungerer her som udvidet lærings-
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rum eller ’lærings-landskab’, hvor lærere,
pædagoger og køkkenmedarbejdere
samarbejder omkring gennemførelse
af LOMA-undervisning. I denne setting
indgår også et samarbejde med lokale
landbrug og andre leverandører omkring
undervisning (Ruge & Mikkelsen, 2013).
LOMA startede i 2011 som et kombineret
udviklings- og forskningsprojekt på
Nymarkskolen i Svendborg, der er en
ungeskole for 600 elever fra 7.-10. Klasse
(Nymarkskolen, 2017). Børn & Unge i
Svendborg Kommune iværksatte sammen
med Aalborg Universitet og University
College Lillebælt (UCL) et innovativt
udviklingsprojekt, der omfattede en række
pilotuger, hvor lærere og elever selv kunne
udvikle og afprøve LOMA-undervisningsforløb. Som resultat af dette udviklings-
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arbejde gennem skoleåret kunne Nymarkskolen implementere og indvie LOMA
med nyt produktionskøkken og tilhørende
spisesal i oktober 2013.
Udviklings- og forskningsprojekt
Udviklingsprojektet på Nymarkskolen blev
ledsaget af et forskningsprojekt i form af
et Ph.d. studie (medfinansieret af UCL og
Aalborg Universitet), der fulgte udviklingen gennem faserne fra et imaginært, til et
eksplorativt og endelig et implementeret
LOMA skolemads-landskab (cf. Brembeck,
Johansson, Bergström, Engelbrektsson,
Hillén, Jonsson et al.(2013); Ruge, 2014).
Studiet undersøgte, hvordan LOMA
påvirkede elevernes udvikling af mad- og
sundhedsrelateret handlekompetence.
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Resultaterne viste positiv udvikling hos
eleverne, både i forhold til viden, færdigheder
og trivsel (Ruge, 2014; Ruge, Nielsen, Mikkelsen & Jensen, 2015). På den baggrund
blev der opnået støtte fra Nordea-fonden
til udbredelse af LOMA til flere skoler i
perioden 2015-2017.
Projektet blev forankret på University College Lillebælt, Afdeling for Anvendt forskning i Pædagogik og Samfund. I projektet
deltog fra starten et partnerskab mellem
UCL og 5 skoler i 4 kommuner – se tabel 1.
Senere blev antallet af deltagende skoler
udvidet med yderligere LOMA pilotskoler
(pr. november 2017).

Filstedvejens Skole,

Aalborg Kommune

Tornhøjskolen,

Aalborg Kommune

Tjørring Skole,

Herning Kommune

Strandgårdskolen,

Ishøj Kommune

Ishøjgård

Ishøj Kommune

Ørkildskolen

Svendborg Kommune

Tved Skole

Svendborg Kommune

Thurø Skole

Svendborg Kommune

Nymarkskolen

Svendborg Kommune

Tabel 1. Deltagende skoler pr. 1.11.2017
Nymarkskolen i Svendborg deltager dels
som ’dynamoskole’ for de øvrige skoler,
dels med udforskning af egen ’next practice’
i det fortløbende udviklingsarbejde. Flere
skoler ventes at ville tilslutte sig partnerskabet af LOMA skoler i løbet af 2018.

Metoder
LOMA er baseret på det brede, positive
sundhedsbegreb med afsæt i 7 principper,
se tabel 2.
1.

Maden skal være sund og lavet ‘fra
bunden af’ i henhold til fødevarestyrelsens anbefalinger til sund
skolemad. Der arbejdes ud fra det
brede positive sundhedsbegreb.

2.

Der skal være et produktionskøkken, hvor der er plads – et
læringsrum – til at elever kan
deltage i tilberedningen af maden
som et integreret element i Fælles
Mål i flere fag.

3.

Der skal være plads til, at elever og
lærere kan spise et fælles måltid
sammen, når de har LOMA-undervisning.

4.

Køkkenet skal indrettes med
professionelt udstyr med henblik
på at tiltrække og fastholde
professionel arbejdskraft.

5.

Der skal, så vidt muligt, anvendes
lokalt producerede (gerne økologiske) råvarer.

6.

Hele konceptet skal, så vidt
muligt, være bæredygtigt i relation
til arbejdsmiljø, livscyklus, vandforbrug og CO2.

7.

LOMA kan etableres i
eksisterende eller nyt byggeri.

Tabel 2: De 7 principper for LOMA1 .
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LOMA tilgangen tager afsæt i et interdisciplinært og helhedsorienteret videns
grundlag, der inddrager og kombinerer
pædagogisk videnskab, sundheds-,
samfunds- og naturvidenskab.
I daglig praksis udmøntes det i begrebet
om det ’lokale perspektiv’, der anvendes
i LOMA-projektet som en mulighed for
også at opnå social innovation og synergi
på tværs af aktører og sektorer. Et eksempel på dette er LOMA-skolens ønske om
at indkøbe råvarer fra de lokale producenter og at udnytte det potentiale for
elevernes læring, der ligger latent i samarbejdet. Denne relation afføder en række
spørgsmål: Hvilke råvarer kan produceres
i skolens lokalområde? Hvornår på året
kan råvarerne købes? Hvad koster de – og
hvordan får skolen fat på dem? Hvilke
faciliteter og medarbejder-kompetencer
er nødvendige for at arbejde med råvarerne på skolen? Hvor skal vi spise det fælles måltid? Hvilke bæredygtige opskrifter
kan vi bruge? Hvordan får eleverne medindflydelse på menu og måltider? Hvad
kan de lære af at arbejde med råvarer på
den måde? I hvilke kombinationer af fag?
Hvordan kan det bidrage til trivsel? Hvilke
kompetencer skal underviserne have?
Hvordan opnår de kompetencerne?
Svarene på de første spørgsmål findes i
en åben dialog mellem skolen, de lokale
producenter, kommunens indkøbsforvaltning og bygge- anlægsforvaltning. Svar på
de efterfølgende spørgsmål, der handler

om lærernes undervisning samt elevernes
læring og trivsel findes i en åben dialog
mellem ledelse, lærere, pædagoger,
køkkenmedarbejdere.
LOMA-EDU – efteruddannelse og
rådgivning
LOMA-projektets konsulenter har med
base på UCL til opgave at understøtte og
facilitere dette dialog-arbejde. Det sker i
form af LOMA-projektets efteruddannelse
’LOMA-EDU’, der omfatter kursusdage
på skolerne, studieture for deltagerne,
seminarer og individuel rådgivning på alle
niveauer af skolen som organisation.
Kursusdagene på skolen har som intention at understøtte både teamsamarbejde
på tværs af klasserne og samarbejde på
tværs af professioner.
Kursusdagene omfatter 1) Introduktion til
teori og metode, ekskursion til lokal producent 2) Udvikling af pilotforløb 3) Gennemførelse af LOMA-forløb på egen skole.
LOMA modellen er rummelig og har plads
til forskellighed, således at udmøntning
af LOMA-principperne kan tilpasses den
enkelte skole, f.eks. i forhold til antallet af

Eleven deltager
aktivt og sanseligt i
direkte kontakt med
omgivelserne.
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elever, demografi, professioner, køkkenog spise faciliteter samt andre fokusområder (fx deltagelse i Grønt Flag, Idrætsskole, It & medier, Sundhedsfremme m.v.).
Med afsæt i Folkeskolens formålsparagraf § 1 stk. 1 og stk. 2 er det et mål med
efteruddannelsen at støtte lærerne i at
medvirke til at udvikle arbejdsmetoder og
skabe rammer for ”oplevelse, fordybelse
og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse
og fantasi og får tillid til egne muligheder
og baggrund for at tage stilling og handle
(UVM, 2017). De undervisningskoncepter,
der ligger til grund for LOMA-undervisning,
er som udgangspunkt handlingsorienterede,

undersøgende og projektorienterede
(jf. Jank & Meyer 2006, p 247). I en LOMA
pædagogik og didaktik bliver der lagt
vægt på at eleverne har medindflydelse og
her inddrages IVAC modellen fra det sundhedspædagogiske vidensområde, hvor
elevernes udvikling af handlekompetence
er i fokus (Simovska & Jensen 2005; Ruge,
Nielsen, Mikkelsen og Jensen 2016).
I LOMA efteruddannelsen bliver en tilpasset version af IVAC modellen anvendt
som et redskab for at tilrettelægge graden
af elevernes involvering i relation til undervisningsforløbets udvikling hen over en
projektuge. Se tabel 3.

Typiske faser i LOMA undervisning
Former for
deltagelse

Undersøgelse

Vision

Handling og forandring

Evaluering

(I)

(V)

(A) (C)

(e)

4. Elevernes initiativ –
fælles beslutninger
3. Elevernes initiativ –
elevers beslutninger
2. L
 ærerens initiativ fælles beslutninger
1. Lærerens initiativ og
beslutning

Tabel 3. IVACe tilpasset LOMA (efter Jensen & Simovska, 2005)
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IVACe modellen anskueliggør overfor
underviserne muligheden for at variere
elevernes deltagelse, så det bliver en realistisk ambition for et undervisningsforløb.
Vigtigt er det, at eleverne er bevidste om,
hvad det er, de har indflydelse på (jf. Ruge,
Nielsen, Mikkelsen og Jensen 2015). Endvidere er det et mål for LOMA-undervisning,at bidrage både til elevernes
almendannelse og til deres udvikling af
faglig viden og kompetencer i henhold
til Fælles Mål i fagene, et målorienteret
undervisningskoncept.
Et typisk LOMA-undervisningsforløb
inddrager flere forskellige virksomhedsformer, både oplevelsesmæssige, udtryksmæssige, færdighedsmæssige, analytiske
og kommunikative former, jf. didaktisk
model udviklet af Brodersen & Hansen
(2015, p. 84). Modellen giver god mening i
forhold til den variation i praksis, der
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kendetegner LOMA-undervisning, hvor
indholdet åbnes for eleven og eleven
åbner sig for indholdet (ibid. P. 195). Det
sker i kraft af oplevelser, som eleverne
får på ekskursioner til landbrug, men især
også i det moment, hvor eleverne selv
transformerer råvarer til grøntsagssuppe,
papir til bordkort, suppemængder til portions
skåle, servietter til åkander, produceret
mad til indtaget mad. Den håndværksmæssige virksomhedsform har mange
navne: hands-on er et af dem, men det
dækker ikke hel den form for kropslige
deltagelse, der kendetegner LOMA-undervisning, hvor eleven som et helt menneske
er aktivt og involveret i læreprocessen.
Perspektiver på praksis og foreløbige
resultater
Det foreløbige indtryk fra de 5 skoler og
2700 elever, der har deltaget i LOMAundervisning er, at eleverne er meget
positive i forhold til at blive inviteret ind i
læreprocesser, hvor de skal være virksomme på flere måder. En LOMA-undervisning, der lægger op til at eleven ”ikke
blot får mulighed for at lære med hovedet,
men også med hænder og fødder med
hjertet og alle sanser” (Jank & Meyer, 254).
En lærer på en af skolerne kalder det for
’helhedslæring’, som hun kan se er godt
for alle eleverne, men især de elever, der
har problemer med den boglige, traditionelle undervisning i klasselokalet. Det
begreb peger også i retning af det som
Schilhab (2017) kalder for en ’biologisk
vinkel på læring’, der skelner mellem
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’online’ læring, hvor hele eleven som
menneske deltager aktivt og sanseligt i
direkte kontakt med omgivelserne, i modsætning til ’offline’ læring, hvor verden er
skiftet ud med en lærer, som eleven skal
lære ’igennem’ (ibid. s. 25).
Evalueringer fra elever og tilbagemeldinger fra lærerne på LOMA-skoler giver
basis for at antage, at elevernes deltagelse
i den varierede undervisning med høj
andel af kropslige sansninger, virkelige
oplevelser og reelle opgaver, fremmer
elevernes koncentration og deres motivation for at lære – også offline læring - og
for at gå i skole i det hele taget. Hypotesen
om denne årsagssammenhæng bliver ikke
mindre interessant af at, LOMA-undervisning finder sted på skolen. Her er der
ikke tale om en særlig ’væk-fra-skolenpædagogik’, i stedet er det lærernes tilrettelæggelse på skolen af rammen for
elevernes sansninger og oplevelser med
mad, råvarer og måltider, der er afgørende.
Ifølge Schila, sker dette optimalt i en vekselvirkning mellem metoder, der fremmer
henholdsvis online og offline læring med
didaktiske greb fra ’LOMA-værktøjskassen’ kombineret med lærernes egen
uddannelse. Denne antagelse peger på,
at LOMA-undervisning i mad og sundhed
har et potentiale for at bidrage til indsatsområdet ’fysisk bevægelse’ i Folkeskolen,
og at mere forskning er nødvendig for at
se på mulig integration af ’mad, krop og
læring’ i skolen.

De foreløbige resultater fra UCL’s følgeforskning dokumenterer, at eleverne
udvikler mad- og sundhedsrelateret handlekompetence, når de deltager i LOMAundervisning, herunder viden om fx grøntsager, færdigheder i madlavning og evne
til kritisk tænkning i forhold til animalske
og vegetabilske produktions systemer
(Ruge, Puck & Hansen, 2017). Det dokumenteres endvidere, at deltagelse i LOMA
fremmer trivsel i form af bedre relationer
- både mellem eleverne og mellem elever,
lærere, pædagoger og køkkenledere.
Sidst, men ikke mindst vidner beretninger
fra ledelse og lærere på de deltagende
skoler (LOMA-seminar 9. juni 2017), at
LOMA har haft en positiv indflydelse på
den generelle skoleudvikling. Blandt andet
i form af forbedrede relationer fx mellem
lærere og pædagoger, mellem elever og
lærere samt i forhold til lokalområdet i et
Åben Skole perspektiv. Den endelige
evaluering fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, samt de endelige resultater fra
UCL’s følgeforskning vil medvirke til at
kaste lys over, hvilke effekter LOMAundervisning har på elevers læring og
trivsel samt på de deltagende skolers
udvikling.

Madpakken er
under pres
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Fødevarestyrelsens arbejde med

mad og måltider
i skolen
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I denne artikel kan du først læse om Fødevarestyrelsens arbejde
med mad og måltider i skolen i faktaboksen og dernæst en case fra
Nymarkskolen, der har skabt gode resultater med sund mad og gode
måltider.

Faktaboks
Om mad og måltider
Mad og måltider i skolen har en stor
betydning for børns sundhed, trivsel og
forudsætninger for at lære. Børn, der
går i skole, spiser omkring halvdelen af
dagens måltider i skolen, hvorfor det
er vigtigt, at maden er sund og smager
godt, og at børnene har gode muligheder

for at spise og nyde maden sammen
med andre. Derfor har Fødevarestyrelsen både udarbejdet principper
for maden og råd til rammerne omkring
måltidet. Råd og principper er udviklet
med afsæt i den seneste evidens på
området og i tæt samarbejde med praksis
og relevante samarbejdspartnere.

88

Liv i Skolen • 4/2017

MAD OG MÅLTIDER

Måltidsmærket

Råd til rammer om måltidet

Måltidsmærket er Fødevarestyrelsens
nye mærke og guide, der viser vejen til
sund mad til både børn, unge og voksne.
Mærket blev lanceret i marts 2017 på
skolerne og efterfølgende på ungdomsuddannelser og arbejdspladser. Efter
sommer får daginstitutionerne også
muligheden for at anvende Måltidsmærket.

Det er vigtigt, at maden er sund, god
og mættende, men mad er mere end
mætte maver. Gode rammer om madordninger, skoleboder og madpakker
skaber gode måltider. Og det gode
måltid skaber glæde, samvær, trivsel og
lyst til at spise sundt. Fødevarestyrelsens
fem råd om måltidet sætter fokus på,
hvordan man på skolen kan samarbejde
om at få gode spiseoplevelser ved at
arbejde med rammerne om måltiderne
og udnytte, at mad og måltider kan
indgå som et rum for fællesskab og
læring i skolens hverdag og undervisning.

Principperne bag Måltidsmærket er baseret på de officielle kostråd. De er omsat til
den hverdag, som de madprofessionelle
arbejder i. Følger køkkenerne guiden med
principperne for Måltidsmærket, kan de
gratis markedsføre sig med mærket.

Se mere
Allerede nu er mange skoler og kommuner
i fuld gang med at arbejde med Måltidsmærket og principperne bag, og der følges
løbende op på Måltidsmærkets udbredelse,
og princippernes anvendelse i praksis.
Læs mere på altomkost.dk/måltidsmærket

Hent plakaten med de fem råd og få
inspiration til arbejdet med rammerne
omkring måltiderne her: altomkost.dk/
deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/kommuner-skoler-og-institutioner/skoler/maaltidet-mere-end-mad/
Og her: altomkost.dk/maaltidsmaerket/skoler/inspiration/
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Råd og principper er
udviklet med afsæt i
den seneste evidens på
området.

Nymarkskolen skaber resultater med
sund mad og gode måltider
Da det blev klart for Nymarkskolen, at eleverne mistrivedes og spiste mindre sundt
end eleverne på kommunens andre skoler,
var der behov for at gøre noget. Med
nytænkning af skolens profil med fokus
på sund mad, gode måltider og bevægelse
er udviklingen vendt til gavn for både
elever og lærere.
I 2014 afslørede en stor undersøgelse
i Slagelse kommune, at eleverne på
Nymarkskolen ikke levede lige så sundt
som eleverne i resten af kommunen.
Derfor blev det klart for skoleleder Rene
Nielsen, at man blev nødt til at gøre noget.
”Vi besluttede os for at satse på sundhed
på skolen med særligt fokus på mad og
bevægelse. Forældre og skolebestyrelse
blev inddraget, og vi blev hurtigt enige
om, at det madtilbud, vi havde på skolen,
ikke var godt nok, og at vi også kunne
gøre noget mere for rammerne om
måltiderne,” forklarer Rene Nielsen.
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Derfor blev skoleboden lavet om til et
produktionskøkken, så maden kunne
produceres direkte på skolen. Skolekantinen kom til at hedde ”Madkassen”,
og der blev indrettet et spiseområde med
plads til 70 personer. Her sidder bl.a. de
ældste elever og flere lærere nu og hygger
sig med den gode mad og fællesskabet
omkring måltiderne. Skolen er samtidig
blevet en idrætsskole, og alle årgange har
fem timer idræt om ugen.
”Synergi effekten er stor, når vi både har
fokus på mad og bevægelse, og det
betyder meget for børnene,” forklarer
Rene Nielsen, og uddyber potentialet i
at kunne knytte emner som mad, krop
og bevægelse sammen: ”Vi har simpelthen en gylden mulighed for at snakke
mad, når vi snakker om bevægelse og
omvendt”.
Undervisningsparate elever der trives
Kantine-projektet er blevet en succes,
skolen er nu tilmeldt Fødevarestyrelsens
Måltidsmærke, og gennem den store
opmærksomhed på mad og bevægelse er
den negative udvikling vendt. Før i tiden
var det rouladerne i det lokale supermarked
på den anden side af vejen, der var samlingspunktet for de ældste elever, men nu
er det maden fra ”Madkassen” og fællesskabet her, der trækker.
Og det ser ud til at have givet resultater i
forhold til elevernes mæthed og koncentration. Rene Nielsen fortæller i hvert fald, at:
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Fødevarestyrelsens guide
– til sundere mad i skolen

”Vores oplevelse er helt klart, at vores
elever kan blive undervist senere på
dagen. De er meget mere undervisningsparate de sidste timer på dagen, fordi de
har fået sunde kalorier til hjernen”.

Forældrene har ifølge Rene Nielsen oplevet,
at børnene trives bedre på skolen.
Lærerne bakker dette op og giver udtryk
for, at eleverne er mindre trætte, bl.a. fordi
de løbende hen over skoledagen kan få
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Undervisningsparate
elever.
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en til middag og en om eftermiddagen”,
fortæller Rene Nielsen.
Og for at madpakken – eller skolemaden
- bliver spist, er skolen ligeledes bevidst
om, at der arbejdes på at skabe gode
rammer om måltiderne, så eleverne kan
spise og nyde maden sammen.

noget godt og sundt at spise. Det betyder,
at lærerne nu kan undervise flere minutter
pr. lektion.
Måltidsmærket side om side med
madpakkerne
Nymarkskolens vej til den sunde mad i
kantinen er Måltidsmærket. Principperne
bag mærket danner rammen for det sunde
og lækre udbud, og det har ifølge Rene
Nielsen været godt ”at der er kommet
nogle enkle retningslinjer, som gør det
lettere at dokumentere, at vi serverer
sund mad”. På Nymarkskolen har Måltidsmærket også kunnet bruges som løftestang til at profilere og positionere skolen
i Slagelse Kommune, fordi de herved kan
vise overfor især forældrene, at eleverne
har adgang til sund mad, når de er i skole.
Skolen er desuden opmærksom på, at
mange børn har madpakker med, og derfor er det også helt bevidst, at de snakker
med forældrene om, hvad en lang skoledag kræver.
”Vi siger til forældrene, at en skoledag
kræver tre madpakker. En om formiddagen,

Fællesskab og gode spiseoplevelser
Uanset om børnene kommer i skole med
madpakker eller spiser i kantinen,
betyder det noget, med hvem, hvor, hvornår og hvordan eleverne har mulighed for
at spise deres mad.
Derfor er der på Nymarkskolen igangsat
en række initiativer for at sikre opbakning
til arbejdet med skolens fokus på sund
mad og gode rammer om måltiderne. Ikke
bare i ledelsen, men blandt alle på skolen,
også lærere, pædagoger, køkkenpersonale,
elever og forældre. Skolen har bl.a. nedsat
et madudvalg under elevrådet, eleverne
på bestemte årgange er på skift med i
køkkenet, og skolens medarbejdere
arbejder sammen om mad og måltider på
tværs af fagligheder.
Derudover arbejder skolen med at understøtte fællesskabet og de gode måltider
ved bl.a. at have fokus på, om der er tid
nok til at spise, skabe en bedre køstruktur ved kantinen, samt udnytte at
voksne og kammerater er rollemodeller,
der kan bidrage positivt til måltiderne.
Fællesskabet omkring måltiderne har en
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stor betydning på Nymarkskolen – både
på de ældste og yngste klassetrin - og
bidrager i høj grad til at målet om, at
eleverne spiser sund mad, trives og
deltager aktivt i undervisningen, kan nås.
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”Der, hvor skolen lykkes, er når fællesskabet fungerer, såsom fællesskabet om
maden”, afslutter René Nielsen.
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Så er
der mad!
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Susanne Lytken, lærer ved Friskolen i Hinnerup

Klokken er lidt i elleve og indenfor få minutter gjalder
børnestemmer rundt på hele skolen: “Rias gruppe spiser…..”,
“Susannes gruppe spiser…”, Sørens gruppe spiser…”, - for nu er der
dækket bord i de 10 familiegrupper, og der er mad! Mad der er lavet
i køkkenet af vores kok Trine, medhjælper Stine samt de 7-8 børn i
alderen 6-16 år, der er på køkkenholdet den pågældende uge. Sådan
er de fleste dage på Friskolen i Hinnerup, - og så er der alle de
andre……

På Friskolen i Hinnerup er vi ca. 140 børn
og ca. 15 voksne, og lige fra starten i
1984 har vi haft en madordning. Den har
naturligvis, som resten af skolen i øvrigt,
udviklet sig og været igennem forskellige
faser i takt med, at skolen er vokset, og
forskellige personer og strømninger har
sat deres præg på den.

En ting har dog været kendetegnende
hele vejen, og det er, at børnene har været
med ved gryderne. Med til at snitte, veje,
smage, knokle, røre, dufte osv osv…...
I vores Pædagogiske Målsætning står der
nemlig: “Teoretiske, praktiske, musiske og
motoriske aktiviteter indgår ligeværdigt i
undervisningen”, -og det tager vi alvorligt!
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Spisesituationen
er en invitation til
samtale.

Mad- og måltidsvisioner - og Økologisk
Spisemærke i sølv
Hvert år har vi en pædagogisk dag for
forældre og personale, og i foråret var
fokus på vores madordning. I den forbindelse
havde vi et oplæg af madvejleder, Lise
Faurschou Hastrup, som helst ikke bruger
den mere almindelige titel, kostvejleder,
da hun synes, det oser af forbud og løftede
pegefingre. Skønt hendes oplæg handlede
om økologi og sunde råvarer, handlede det
i lige så høj grad om at bevare sund fornuft, og i særdeleshed den gode stemning
omkring måltidet. Skulle vi have noget
nedskrevet på området, ville hun også
foreslå overskriften “Mad- og Måltids
Visioner” frem for “Kostpolitik”, som ligger
så snublende tæt på ordet “Kost-politi”,
for ord sender signaler!
Og der blev netop tilføjet et separat afsnit
til vores overordnede målsætning med
bl.a. en præcisering af, at “undervisningen
i køkkenet sidestilles med andre undervisningsaktiviteter på skolen” og med et formuleret fokus på ”vores viden om kostens
betydning for børns indlæring og generelle
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trivsel”, “at styrke bevidstheden om global
ansvarlighed og overordnet bæredygtighed
ved at undervisningen i køkkenet relateres
til skolens øvrige undervisning” og ved “
igennem det daglige fælles måltid i familiegrupperne at styrke og udvikle børns
nysgerrighed for maden, fællesskabet og
den gensidige tolerance som vigtige
dannelsesmæssige mål.” Skønt det først i
år er blevet tydeligt nedfældet, har dette
daglige fælles måltid i de aldersintegrerede
grupper altid, sammen med børnedeltagelse
i køkkenet og de gode råvarer (i år har vi
fået Fødevarestyrelsens Økologiske
Spisemærke i sølv), været en vigtig
ingrediens gennem alle årene.
Almindelige køkkenuger
Hver uge mødes et nyt aldersintegreret
køkkenhold i køkkenet. De store elever
starter 8.15 og de mindre 9.20. Der ordnes
kød og grøntsager til næste dags menu,
samtidig med at dagens ret tilberedes/
færdiggøres. Der er mange konkrete opgaver med forberedelse og tilberedning af
råvarerne, oprydning og rengøring,- men
også samarbejde bliver vigtigt, hvis maden
skal være klar til tiden. Den enkelte indgår
netop på et hold. Over middag vaskes der
op efter madlavning og spisning. Man får
således kendskab til madvarer og redskaber,
får respekt for håndens arbejde, lærer at
rubbe neglene og overholde en deadline.
Ikke mindst får man fornemmelse for
dufte og smag, en forståelse af tilberedningsmetoder og forhåbentlig mod på selv
at kokkerere derhjemme.

VIA University College

Specielle køkkenuger
På hhv. 3. 5. og 7. årgang har børnene
specielle køkkenuger, hvor de er samlet
som årgang, og hvor man fra gang til gang
kan bygge nyt ovenpå. Her går der en
lærer med i arbejdet, så man kan fordele
opgaverne. Der skal jo stadig laves mad til
hele skolen. Med 3. klasse har vi sidste år
syltet og lavet vietnamesiske forårsruller,
og her i efteråret har vi høstet og lavet
mad fra egen køkkenhave på vores tre nye
bålkomfurer. I 5. klasse har vi en hel dag
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med undervisning i hygiejne, vi lærer om
de 10 kostråd og om kroppens ernæringsog energibehov. Desuden er der altid
konkret arbejde med madlavning.
Sidste år syltede vi fx rødbeder, så alle
kunne få et glas med hjem og vi havde til
hele vinteren på skolen. I 7. klasse kan man
dykke yderligere ned i teorien om kulhydrater,
fedt, protein, forbrænding, vitaminer,
bakterier osv., -og de kan i højere grad selv
være med til at planlægge og få overblik
over opskrifter, gangen i et køkken og
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madens vej fra råvarer til færdigt produkt.
Måltiderne
Som nævnt ovenfor har vi, nedfældet
eller ej, gennem alle årene lagt vægt på
måltidet som et samlende tidspunkt på
dagen. Det er her, man kan anerkende det
arbejde, der ligger bag det, vi spiser. Det er
her, det giver mening at dække ordentligt
bord, her vi kan smage på nyt, her vi leger,
her vi har samvær om sjove eller alvorlige
snakke og temaer. Ofte popper ting
spontant op i situationen, fordi nogle har
hørt....eller set...... eller oplevet.... og
tingene bliver vigtige, fordi mange
bidrager med nye spørgsmål, vinkler,
kommentarer eller svar ift. emnet.
Da vi sidder omkring et bord med mad,
opstår der ofte snakke om spisevaner,
sund- og usund mad, lækker mad, madhysteri, anoreksi, undersøgelser, der viser
det ene eller det andet. Men også fortællinger fra weekends og ferier, turneringer
i diverse idrætsgrene, familiefester og
fritidsinteresser ryger afsted. Tungere ting
som selvmord, kræftsygdomme, terror,
krige, naturkatastrofer, fattige/rige lande
bliver også vendt og debatteret: Uforståe-
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lighed, omfang og baggrund forsøges
givet. Eller mobiltelefoner og deres
fordele og ulemper. Og hvad med humor,
og hvor er dens grænse? Eller fyrværkeri:
Var det nytårsløjer eller hærværk? Tør man
egentlig selv sige fra?
Ja, spisesituationen bidrager til at se
tingene fra forskellige synsvinkler og til
at turde være uenige. Den er en invitation
til samtale, til refleksion og til at få orden
på kaos.
Kunne vi ligeså godt have gjort det over 14
forskellige madpakker? Svaret er nej, for
det giver et fælles afsæt for samtalen, at
vi er sammen om den samme mad!
Fra Have til Mave
I foråret 2016 etablerede vi en køkkenhave
på vores skole. Seks bede af ca. 5 m2,
og med en haveplan der indebærer
sædskifte hvert år. Lillegruppen (0-2 kl.),
Mellemgruppen (3-5 kl.) og Storgruppen
(6- 7 kl.) har hver ansvar for to bede.
Der bliver sået, vandet, tyndet, luget og
høstet. En forældregruppe er også startet,
så skidtet ikke tørrer ud om sommeren.

VIA University College

Afgrøderne rækker naturligvis ikke langt
i skolens daglige madlavning, men kan
indgå som supplement. Desuden har vi,
som nævnt, lige skabt tre pladser med
bålkomfurer, hvor små grupper på skift
kan lave mad i mindre mængder og
med tilsvarende større ansvar for egen
tilberedning. Eleverne går her direkte over
i egen køkkenhave og høster det, de selv
har sået og passet, de renser, snitter og
tilbereder det, for to timer efter at kunne
sidde under åben himmel og spise deres
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mad sammen.
Høns og Hønsetjans
Samtidig med at køkkenhaven blev lavet,
byggede vi også en hønsegård og besluttede at bruge vores gamle stavkirke som
hønsehus. Vi fik 25 daggamle kyllinger,
satte varmelampe op, byggede redekasser og passede og nussede i et væk,
for intet måtte gå galt!
Masser af udregninger og værktøj over det
hele. I efteråret kom det for en dag, hvem
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der var høner, og hvem der var haner.
De sidste måtte af med hovedet på store
slagtedag, hvor vi kiggede på indvolde og
æggeblommer, og hele skolen fik tarteletter.
Stille og roligt kom hønsene samtidig i
gang med at lægge æg, og det blev til
1.885 det første år! To børn har dagligt
opgaven med at fodre, dels med rester
fra køkkenet og dels med kraftfoder,
give vand, samle æg, tegne antallet ind
på månedens søjlediagram og aflevere
æggene i køkkenet, hvor de indgår i
frokosten, når vi får hårdkogte æg. I efteråret kommes hønsemøget i komposten,
som spredes som gødning i bedene om
foråret. Børnene er med til så meget som
overhovedet muligt i denne cyklus, så
de får en forståelse for, hvad der ligger i
ordsproget “Fra jord til bord” eller “Have til
Mave”, og hvorfor man må gøre sig umage,
for at det lykkes. Samme forældregruppe,
som tilser haven, har også ansvaret for
hønsene i weekender og ferier.
Mad til musikfestival
Som et sidste eksempel på hvor vi inddrager maden i undervisningen, vil jeg
nævne vores musikfestival, som vi typisk

står for hvert andet år. Her er vi som regel
små 400 mennesker, og det er vores
Mellemgruppe, der sørger for catering.
Et godt stykke tid i forvejen forbereder vi
det hele i matematiktimerne.
Forståelse for vægt og mål må være i
orden og opskrifter ganges op, før tilberedningen af de 400 mini-pizzaer,
pølsehorn, muffins og havregrynskugler
kan gå i gang og fryses ned. Dagen før
selve festivalen må det hele op igen, og
der laves frugtkurve, bygges boder op,
tegnes plakater, laves vagtplaner og øves
musik!
At bruge tiden rigtigt
Om dette er læringsmålstyret undervisning,
eller om det er nødvendigt at nævne alle
de fag og fagområder, der indgår i denne
del af vores skolevirksomhed, ved jeg ikke.
Om vi kan sætte kryds i alle rubrikker mht.
“Tegn på læring”, ved jeg heller ikke. Men
jeg synes, vi bruger tiden på det rigtige,
og at vi har gang i noget, som giver viden,
kunnen og en forståelse for sammenhænge for at kunne løfte i flok, for at den
enkelte kan bidrage med noget, og som
giver næring til Skolen for Livet.

Børnene har været
med ved gryderne.
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Kommende temaer
Nr. 1/2018
Dynamisk mindset
Liv i skolen sætter i dette nummer fokus på
begrebet dynamisk mindset.

Nr. 2/2018
Co-teaching
Dette nummer af Liv i Skolen handler om
co-teaching.

Hvad betyder begrebet, og hvordan adskiller
det sig fra at have et fikseret mindset? Carol
Dwecks forskning har vist at egne opfattelser af intelligens og evner hos mange af os er
fikserede, og at en mere dynamisk indstilling til egne evner kan gøre store forskelle.
Et dynamisk mindset understøtter en tanke
om, at vi altid kan forbedre os, at vi ved hårdt
arbejde kan gøre en forskel og at man ikke
skal lade sig begrænse. Modgang, evnen
til at søge hjælp og modtage feedback, se
udfordringer i stedet for barrierer og kende
til strategier, der kan anvendes i givne situationer, er alle en del af et dynamisk mindset
og dermed et beredskab, som vi i skolen skal
videregive og understøtte hos alle elever.
Dette mindset giver læreren mulighed for
at sætte fokus på hele læringsprocessen og
ikke kun på umiddelbare præstationer. Dermed taler et dynamisk mindset sig også ind i
den formative evalueringstradition og i hele
det resurseorienterede afsæt, der ligger i at
skabe inkluderende læringsmiljøer i skolen.

Co-teaching er en særlig form for samarbejde om undervisningen. Det adskiller sig
fra andre måder at samarbejde på ved, at
både læreren og den som er co-teacher
gennemfører undervisningen sammen. Det
betyder og kræver, at man er afklaret i den
faglige og personlige forskellighed, man kan
bidrage med i undervisningsopgaven. Og det
kræver, at man arbejder i en tæt og tillidsfuld
relation, hvor man i fællesskab planlægger,
gennemfører og evaluerer undervisningen.
Det at man skaber og er tilstede sammen
åbner muligheder for fleksible måder at
organisere undervisningen på, og det åbner
for høj grad af videndeling mellem professionelle. Co-teaching som metode er med andre
ord en kompetenceudviklingsstrategi, som
på den ene side kan kvalificere udviklingen
af inkluderende læringsmiljøer for eleverne
og på den anden side opkvalificere lærere i
deres arbejde hermed.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med
temaerne, og vi vil gerne sende på flere kanaler.
Kontakt os omkring et tema, og vi vil vurdere, om det skal belyses i bladet, i en artikel
på nettet eller eventuelt i en video på nettet.
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Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Returneres ved varig adresseændring

www.liviskolen.dk
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