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Seminar	om	kvalitative	metoder	i	bevægelses-	og	
idrætspædagogisk	forskning	

Baggrund	for	seminaret	
På	professionshøjskolerne	såvel	som	på	universiteterne	pågår	der	indenfor	idræts-	og	bevægelses-
forskningen	en	mængde	udviklings-	og	forskningsprojekter	med	anvendelse	af	kvalitative	metoder.	
At	bedrive	kvalitativ	forskning	kræver	tid,	øvelse	og	engagement	(Sparkes	et	al.	2016),	og	der	er	
stigende	krav	om,	at	forskningsmetoderne	er	velfunderede	og	anerkendte.	På	samme	tid	dukker	
nye	og	kreative	forsknings-	og	formidlingsmetoder	op.	Det	giver	nye	muligheder,	men	stiller	også	
nye	krav	til	forskeren.	Det	er	derfor	relevant	at	sætte	fokus	på	kvalitet	i	kvalitative	metoder	inden-
for	idræts-	og	bevægelsesområdet,	samt	samle	og	udveksle	erfaringer	omkring	arbejdet	med	an-
vendelsen	af	metoderne.	

Med	dette	som	afsæt	er	der	taget	 initiativ	til	dette	forskningsseminar,	hvor	aktører	
indenfor	dansk	bevægelses-	og	idrætspædagogisk	forskning,	i	spændet	fra	3-23	år	(pædagogik	og	
uddannelse),	kan	mødes	og	 inspirere	hinanden,	samt	diskutere	og	udvikle	 forskningsmetoder	på	
dette	felt.	Der	vil	under	seminaret	blive	rig	lejlighed	til	at	præsentere	egen	forskning	og	udviklings-
arbejder	både	i	mundtlige	oplæg	og	i	poster	sessioner,	ligesom	der	vil	være	god	plads	til	erfarings-
udveksling	og	dialog.	

Formålene	med	dette	seminar	er	at:	
	 -	styrke	arbejdet	med	kvalitative	metoder	
	 -	inspirere	til	arbejdet	med	kvalitative	forskningsmetoder	
	 -	stille	spørgsmål	til-	og	diskutere	kvalitative	metoders	styrker	og	begrænsninger.	

På	 længere	sigt	er	det	hensigten,	at	seminaret	danner	afsæt	for	et	fælles	nationalt	netværk	om-
kring	kvalitativ	forskning	indenfor	det	idrætspædagogiske	og	bevægelsespædagogiske	område.	
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Program	for	seminaret	
10.00-10.15	 Velkomst	ved	Lars	Elbæk	

10.15-11.15	 Keynote	v.	Richard	Tinning:	Methods	and	methodology	in	physical	education	and	
sport	pedagogy:	A	reflective	view	(oplæg	45	min	+	spørgsmål)	
Abstract:	This	paper	will	trace	(give	some	historical	account	of)	how	research	methods	/	
methodology	have	changed	over	the	length	of	my	career	in	sport	pedagogy/PE	(four	decades).	I	
will	examine	what	have	been	the	influences/drivers	for	these	changes	and	the	benefits/risks	
involved	in	the	current	privileging	of	qualitative	methods.	I	will	also	give	my	view	on	what	needs	
to	be	done	to	make	our	field	more	robust	in	terms	of	its	research	impact	and	put	this	in	the	
context	of	the	reward	system	of	higher	education	and	personal	advancement	as	an	academic. 

11.15-11.30	 Kaffe/te/vand	og	forfriskning	

11.30-13.00	 Parallelsessioner:	Mundtlige	præsentationer	af	projekter,	der	anlægger	en	kvalitativ	
tilgang	til	idræts-	og	bevægelsesforskning.	

	 Kvalitative	metoder	til	ud-
forskning	og	inddragelse	af	
lærerperspektiver	
	
Chair:	Henrik	Taarsted	Jør-
gensen	

Kvalitative	undersøgel-
ser	i	og	af	idrætsuddan-
nelser	
	
Chair:	Annemari	Munk	
Svendsen	

Nye	metoder	og	udfordrin-
ger	i	kvalitativ	forskning	i	
idræt	og	bevægelse	
	
Chair:	Kristian	Fahnøe	
Munksgaard	

11.30-11.50	 Louise	 Stjerne	 Knudsen	 og	
Thomas	 Bredahl:	 ”Mødet	
med	læreren	i	det	kvalitati-
ve	interview”		

Katrine	 Bertelsen	 og	
Martin	 Elmbæk	 Knudsen	
”Instruktør	 eller	 undervi-
ser?”		

Mathias	 Sune	 Berg:	 ”Krop-
pens	betydning	for	lærerens	
lederskab”	

11.50-12.10	 Kasper	 Lasthein	 Madsen:	
”Aktionsforskningsprojektet	
iMOOW!”	

Solveig	Rostbøl	m.fl.:	”In-	
kluderende	idrætsunder-	
visning”	

Signe	Højbjerre	Larsen:	”Det	
tredje	øje	-	Go-Pro	til	delta-
gende	 observation	 i	 egen	
bevægelseskultur”	

12.10-12.30	 Thomas	 Bernhard	 Kjær-
gaard:	 ”Når	 forskeren	 (be-
vidst)	 påvirker	 empirien	 –	
den	 empirigenererende	
forsker”	

Esben	 Stilund	 Volshøj:	
”Kropslig	 dannelse	 i	
idrætsundervisningen	 i	
udskolingen	–	hvordan?”	

Lise	 Andersen	 Réol:	 ”Krop:	
En	 værdsat	 forudsætning	
eller	en	forhindring	 i	under-
visningen	på	mellemtrinnet”		

12.30-12.50	 Henrik	 Taarsted	 Jørgensen:	
”Lærernes	 perspektiv	 på	
’Motion	 og	 bevægelse’	 i	
udskolingen”	

Annemari	 Munk	 Svend-
sen:	 ”Pædagogiske	 tek-
ster	som	empirisk	afsæt	i	
idrætsforskningen”		

Bille,	 T.	M.fl.:	 ”En	 fænome-
nologisk	 undersøgelse	 af	
bevægelse	 i	 den	 specialpæ-
dagogiske	 undervisning	 på	
Skolehjemmet	Marjatta”	
	

12.50-13.10		 Torben	 Hansen:	 ”Udskolin-
gen	 i	 bevægelse	 –	 et	 akti-
onsforskningsprojekt	 med	
henblik	på	udvikling	af	next	
practice	 idrætsundervis-
ning”	

Lars	 Domino	 Østergaard:	
”Involvering	 af	 studeren-
de	 i	 kvalitative	 forsk-
ningsprojekter”	

Göran	Krantz:	”Phenomeno-
logy	of	artistic	practice	–	en	
kvalitativ	 metode	 der	 kan	
udforske	 oplevelsen	 af	 per-
formativ	bevægelse”	
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13.20-14.00	 Frokost	 	 	

14.00-15.15	 Keynote	v.	Helle	Winther:	”Bridging	the	gap	–	om	praksisfortællinger	
Idrætsrummet	er	fyldt	med	begivenhedsrige	øjeblikke-,	med	både	små	og	store	oplevelser.	Disse	
oplevelser	kan	for	det	vågne	øje	give	indsigt	i	solstråleepisoder,	sårbarheder,	udviklingsspring	og	
læringskriser.	Kroppen	kan	nemlig	ses	som	en	levende	inter-subjektiv	organisme,	der	rummer	
mættede	oplevelser	om	menneskers	livsverden.	Hvordan	kan	den	intense	kropslige	oplevelse	itale-
sættes?	Hvordan	kan	man	forske	i	sin	egen	praksis?	Praksisrummet	er	nemlig	yderst	komplekst	og	
forskning	er	altid	afhængig	af	øjnene,	der	ser.		
Foredragsworkshoppen	starter	med	et	oplæg	om	potentialer	og	udfordringer	i	praktikerforskning.	
Derudover	gives	der	eksempler	på,	hvordan	såvel	forskere	som	børn	og	unge	kan	være	medskabe-
re	af	praksisfortællinger.	Endelig	inviteres	deltagerne	på	en	kort	guidet	tour,	hvor	de	præsentere-
de	metoder	afprøves	og	drøftes	i	fællesskab.	Og	måske	skaber	en	bro	mellem	krop	og	sprog.	

15.15-15.45		Kaffe	og	forfriskning	+	Poster	v/Lars	Elbæk:	”Studerendes	læring	af	aktionsforskning”	
og	Signe	Højbjerre	Larsen	poster	”Brug	af	Trello	til	bachelor-	og	specialevejledning”		

	
15.45-16.45	 	Workshop(s)	afvikles	som	parallelsessioner	med	udgangspunkt	i	følgende	tre	temaer:	

-	Den	gode	metodebeskrivelse	i	ansøgningen	(Thomas	Skovgaard)	
-	Den	gode	metodebeskrivelse	i	artiklen	(Adam	Brian	Evans)		
-	Den	gode	vejledning	i	metodiske	overvejelser	i	bachelorprojekter	og	specialer	(Lars	
Domino	Østergaard).	

16.45-17.45	 Præsentation	 af	 Tidsskriftet	 ”Forum	 for	 Idræt”	 samt	 opsamling	 på	 dagen	 og	 debat	
om	etablering	af	bevægelses-	og	idrætspædagogisk	netværk		

17.45-18.15	 Pause	

18.15	 Middag	

	

Vejledning	til	oplægsholdere	

For	mundtlige	oplæg	opfordres	til,	at	man	fokuserer	på	at	diskutere	og	reflektere	metoderne	i	sit	
studie.	Derfor	bedes	alle	oplæg	forholde	sig	til	spørgsmålene:	Hvorfor	valgte	du	denne	metode	til	
dit	studie	eller	i	dit	udviklingsarbejde?	Hvilke	fordele	og	ulemper	var	der	ved	dette	valg?	Samtidigt	
opfordres	til	forholdsvis	korte	præcise	oplæg	med	efterfølgende	debat.	Eksempelvis	10	min	oplæg	
og	10	min	debat.	

	
Seminaret	er	resultatet	af	et	samarbejde	mellem	
Institut	for	Idræt	og	Biomekanik,	Forskningsenheden	Learning	&	Talent	in	Sport,	SDU	
University	College	Lillebælt	
Forsknings-	&	Innovationscenter	i	Idræt,	Bevægelse	&	Læring	
Læreruddannelsens	Idrætslærerforening	


