
 
 

 

Bridging Movement Creativity and Research 

11. november, 2021 Brandbjerg Højskole 

Hermed indbydes der til den fjerde konference i Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk                                      

forskningsnetværk, BRIDGING. Målet er at bygge bro mellem alle som arbejder kvalitativt med idræt 

og bevægelse og mellem forskning og praksis. Igen i år vil konferencen give mulighed for, at delta-

gerne kan få inspiration og deltage i spændende præsentationer og udviklende diskussioner med 

kollegaer fra de forskellige institutioner. 

Årets tema handler om innovative, bevægende, kreative og kvalitative forskningsmetoder. Emne-

mæssigt har vi især fokus på temaer som bevægelsesglæde, sanselighed, kreativitet, nærvær, le-

gende tilgange og art-based research & learning.   

Program 
9.30-10.00 Tjek ind med morgenkaffe og brød, Drama  

10.00-10.15 Velkomst ved styregruppen, Drama  

10.15-11.45 Creative keynote session ved David Carless og Kitrina Douglas, UK, 
Drama (online) via linket: https://ucph-
ku.zoom.us/j/67482506352?pwd=L1BoQ3ZudUF1ZEprVy85MFcxVTNPQ
T09 

11.45-12.00 Kaffe/te/vand og forfriskning, Drama  

12.00-13.30 Bridging sessions: Præsentationer på baggrund af abstracts (se ”vejled-
ning til oplægsholdere”), se program for sessioner nedenfor  

13.30-14.15 Frokost, Spisesalen   

14.15-15.15 Bridging bodies: Bevægelse og kropslig praksis, Hallen  

15.15-16.00   Kaffe/te/vand og forfriskning, Drama  

16.00-17.30  Bridging sessions: Præsentationer på baggrund af abstracts (se ”vejled-
ning til oplægsholdere”), se program for sessioner nedenfor  

17.30-18.00 Opsamling, dialog og erfaringsudveksling. Sang og afslutning, Drama 

18.00-20.00 Middag og farvel, Spisesalen  

 

 

 

 

 

Konference i Dansk bevægelses- og 

idrætspædagogisk forskningsnetværk 

https://bridging.nu/
https://www.leedsbeckett.ac.uk/research/professorial-inaugural-lectures/inaugural-lecture-david-carless/
https://www.uwl.ac.uk/users/kitrina-douglas
https://ucph-ku.zoom.us/j/67482506352?pwd=L1BoQ3ZudUF1ZEprVy85MFcxVTNPQT09
https://ucph-ku.zoom.us/j/67482506352?pwd=L1BoQ3ZudUF1ZEprVy85MFcxVTNPQT09
https://ucph-ku.zoom.us/j/67482506352?pwd=L1BoQ3ZudUF1ZEprVy85MFcxVTNPQT09


 
 

 

 

Briding sessions 12.00 -13.30:  
International Theme 1  
MeCaMInD Multiplier 
Event 1  

Bæredygtige praksisforan-
dringer og fagene i bevæ-
gelse 

Kunstneriske  
og kreative  
forskningsmetoder i  
bevægelse 

Leg, design og esport 
  
 

Chair: Lars Elbæk  
Rum: H5, Herregården  
 
(Workshop)  
 

Chair: Andreas B. Christensen  
Rum: Drama   
 
(30/oplæg)  

Chair: Grethe Sandholm  
Rum:  H1, Herregården 
 

(30/oplæg) 

Chair: Lars D. Østergaard  
Rum: H10, Herregården 
 
(30/oplæg) 

A structure for movement-
based creativity in design 
activities. 
 
Lars Elbæk, Rasmus Ve-
stergaard Andersen og Sø-
ren Lekbo  
 

Bæredygtig praksisforandring 
i folkeskolen: 
Aktionsforskning belyst gen-
nem teorien om participatory 
sense-making. 
 
Jens-Ole Jensen og Ole Lund 
 

Kunstnerisk baserede 
forskningsmetoder - Om 
kreative og bevægende til-
gange til bacheloropgaver, 
specialer og forskningspro-
jekter.  
 
Helle Winther & Mathias 
Sune Berg  
 

En legende tilgang til læring 
på læreruddannelsen. Tek-
nologiforståelse gennem 
bevægelseslege. 
 
Vici Daphne Händel 

Theoretical underpinnings 
of Movement-based inter-
action. 

Laia Turmo Vidal 
 

Hvad kom der ud af iMOOW! 
projektet? 
 
Bodil Borg Høj 

At vælte over metoden… 
Video-etnografisk feltar-
bejde, en metodisk mulig-
hed for at undersøge be-
vægelsesaktiviteter i vug-
gestuen. 
 
Michael Blume, Anette 
Mikkelsen og Grethe Sand-
holm  

Dialogværktøj til refleksion 
over kropslige læreproces-
ser.  
 
Sisse Winther Oreskov & 
Mette Schmidt  
 

Exploring social videogames 
as a framework for designing 
warm-ups for embodied de-
sign. 
 
José Font 
 

Vil du have flere brikker at 
flytte rundt med….? 
- Puslespillet – et værktøj til at 
sætte fagene i bevægelse. 
 
Andreas Bolding Christensen 

Too Hot? How to move 
and embrace your Cour-
age, Creativity and Inner 
Values.  
 
Helle Winther  
 

Esport i klasseværelset: Et 
pilotstudie af hvordan fy-
sisk aktivitet kan imple-
menteres i esportstræning. 
 
Lars Domino Østergård 
 

 

 

 

 

 
 

https://bridging.nu/


 
 

 

Bridging sessions 16.00-17.30 
International Theme 2: 
MeCaMInD Multiplier Event  

Frihed, leg, pædagogik og 
eksistens – inkluderende be-
vægelse 

Leg, design og undervi-
sere i bevægelse 
 

Innovation, teori og bevægel-
sespolitik 
 

Chair: Lars Elbæk  
Rum: H5, Herregården 
 
(18 min/oplæg) 

Chair: Bodil Borg Høj 
Rum: Drama  
 
(20 min/oplæg) 

Chair: Mathias Berg 
Rum: H1, Herregården 
 
(30 min/oplæg) 
 

Chair: Annemari Svendsen  
Rum: H10, Herregården 
 
(20 min/oplæg) 
 

Movement-based Design Meth-
ods - a Typology for Designers. 
 
Rasmus Vestergaard Ander-
sen, Søren Lekbo, René Engel-
hardt Hansen, Lars Elbæk 

 

Bevægelsesfrihed 
- en eksistens-fænomenolo-
gisk undersøgelse af det op-
blomstrende begreb frihed i 
relation til bevægelses-pæ-
dagogiske kontekster. 
 
Ole Lund og Esben Stilund 
Volshøj 
 

You must embrace the 
teachers!  
 
Lise Sohl Jeppesen  
 

Metoder til afvikling af innova-
tionsworkshops. 
 
Jacob Have Nielsen, Torben 
Hansen, Mette Rasmussen  
 

Educating technology design-
ers to build engaging solu-
tions for movement domains. 
(online)  
 
 
Robby van Delden, Dees 
Postma, Dennis Reidsma 

On the Move – flygtninge-
børn i bevægelse.  
 
Maise Johansen, ph.d.-stu-
derende, Institut for Idræt 
og Ernæring  

Deltagelsesmuligheder 
i bevægelsesleg. De-
sign based research-
studie af leg i skolen. 
 
Jens-Ole Jensen 

Teori “går ud over” den prakti-
ske del af idrætsundervisnin-
gen 
- Fra studerendes udvikling af 
didaktiske modeller til én sam-
let teoriintegrationsmodel. 
 
Andreas Bolding Christensen, 
Emilie Petersen og Marie Mes-
sell 

Exploring the combination of 
Point-of-view and Tense in 
Movement-based Design Pro-
cesses. 
 
Søren Lekbo 
 

”Med rødderne godt plantet 
i jorden” – et projekt om 
lærere og pædagogers  
arbejde med inkluderende  
motion og bevægelse på  
mellemtrinnet, når også  
elever med opmærksom-
hedsmæssige udfordringer 
skal være med. 
 
Lise Réol & Hanne Christen-
sen 

Når rum og relationer 
sættes i bevægelse - en 
undersøgelse af under-
viseres kropslige erfa-
ringer med et etableret 
legelaboratorium på 
Københavns Professi-
onshøjskole. 
 
Vici Daphne Händel, 
Anne Zoëga Kristensen, 
Jakob Hedegaard og 
Mathias Sune Berg  

Lærerens coping-strategier i 
håndteringen af bevægelsespo-
litikken. 
 
Henrik Taarsted Jørgensen 
 

Interaction Design through 
Embodied Sketching: leverag-
ing the power of Movements 
and Playfulness in the Design 
Process. (online)  

 
Elena Marquez Segura  
 

Playing with Play-Moods in 
Movement-based Design.  
 
Rasmus Vestergaard Ander-
sen 

 

Koreografiske eksperimenter 
med at kunne stå frem foran 
hinanden i legende bevægel-
sesmønstre på pædagogud-
dannelsen. 
 
Lars Dahl Pedersen 

 Idrætslæreren som kulturel le-
der.  
 
Annemari Munk Svendsen og 
Louise Kamuk Storm  

https://bridging.nu/


 
 

 

Hold dig orienteret om evt. ændringer på Bridging.nu. 

Vejledning til oplægsholdere 

Der tildeles 20-30 minutter til hver præsentation, inklusiv spørgsmål og diskussion, så begræns 

gerne oplægget til ca. 15 minutter. Du er både velkommen til at holde et mundtligt oplæg og til 

præsentere på en kreativ måde, hvor deltagerne involveres og både krop og sind sættes i spil.  

 Mange hilsner  
BRIDGING styregruppen 

med repræsentanter fra universiteter og professionshøjskoler 

 

Helle Winther, KU  Lars Domino Østergaard, AAU 

Annemari Munk Svendsen, SDU Andreas Bolding Christensen, UCL/ FIIBL 

Bodil Borg Høj, VIA UC  Mathias Sune Berg, KP 

Grethe Sandholm, VIA UC  Liv Kondrup Hardahl, PHA 

 
  
 
 
 

Konferencen afholdes af Dansk bevægelses- og idrætspædagogisk forskningsnetværk. 
Det er et samarbejdsorgan, der går på tværs af universiteter, professionshøjskoler og andre organisationer, 

der arbejder med forskning og dokumenteret udvikling inden for bevægelses- og idrætspædagogik. Det pri-
mære formål er at bygge bro mellem professionshøjskoler og universiteters forskning- og udviklingsarbejde 
inden for det pædagogiske område med henblik på at understøtte børn og unges lære- og udviklingsprocesser 

indenfor idræt og bevægelse. 

https://bridging.nu/
https://bridging.nu/

