
 
Find din STI (Sundhed, Trivsel og Identitet) 
 

Formål 

At arbejde med en narrativ tilgang til sundhed i folkeskolen 

 

Målgruppe 

Lærere og læreruddannelsen 

 

Beskrivelse af projektet 

Projekt Find Din STI – Sundhed, Trivsel og Identitet var et projekt, hvor der blev arbejdet 

tværfagligt mellem idrætslæreren og dansklæreren i 5.-6. klasse i fire klasser. Projektet tog afsæt i, 

at det ikke er det, vi har oplevet i livet, der gør os til dem vi er, det er de historier, vi kan fortælle 

om det, vi har oplevet i livet, der gør os til dem, vi er. Den grundlæggende hypotese var, at 

elevernes sundhedskompetencer steg i takt med, at de fik mulighed for at fortælle om deres 

oplevelser med bevægelse og sundhed. Elevernes identitet hænger i høj grad sammen med de 

historier, de kan fortælle om dem selv til omverdenen. Når eleverne kan fortælle historier om 

meningen med de lege og idrætsaktiviteter, de har lavet, har de lært noget om idræt, leg og 

bevægelse. Vi ville derfor afprøve, hvordan en fokuseret indsats på at give eleverne muligheder for 

at fortælle andre omkring deres oplevelser med deres kroppe, bevægelse og sundhed generelt 

kunne afføde en tydeligere identitet omkring sundhed og bevægelse.  

 

Metode/fremgangsmåde 

Projektet startede med en workshop, hvor de deltagende lærere sammen med projektlederne og en 

indbudt psykolog planlagde forløbet. Først gennemgik psykolog Martin Nevers ganske kort det 

teoretiske afsæt for projektet. Ud over dette oplæg modtog de deltagende lærere bogen ’Narrativ 

praksis i skolen’. Workshoppen sluttede af med, at lærerne fik mulighed for at planlægge de første 

helt konkrete aktiviteter. Fra hver klasse deltog en dansklærer og en idrætslærer, og samarbejdet 

mellem disse to fagligheder var projektets kerne.  

 

Efterfølgende afprøvede fire forskellige klasser en lang række aktiviteter i en seks måneders 

projektperiode med løbende opfølgning fra en projektmedarbejder. Ved at koble dansktimerne og 

idrætstimerne lykkedes det at skabe rum for, at eleverne øvede sig i at skabe fortællinger omkring 

sundhed og bevægelse. Nogle aktiviteter lagde op til, at arbejdet med fortællingerne lå integreret i 

idrætten/legen, mens andre aktiviteter fungerede på den måde, at idrætten/legen først blev afviklet 



i idrætstimerne, og efterfølgende arbejdede eleverne i dansktimerne med historierne om det, de 

havde oplevet.  

 

Efter projektperioden blev de bedste aktiviteter samlet ind og samlet i et inspirationskatalog.  

 

Projektets resultater 

Et inspirationskatalog med aktiviteter 

 

Projektansvarlig 

Jesper von Seelen, Videncenter for Sundhedsfremme, jvse@ucsyd.dk 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Et inspirationskatalog med ideer til undervisning 

 

Start- og sluttidspunkt 

Start: januar 2012 
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