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Undervisningsmateriale i fodbold - U21 EM i Danmark 2011 

Formål 
Formålet med materialet er: 

• at præsentere ideer og inspirere til at arbejde med temaet: ”fodbold i skolen” og skolens fag 
• at udarbejde undervisningsmateriale til skolens fag, der retter sig mod Fælles Mål 
• at øge kendskabet til og interessen for fodbold blandt skolebørn 
• at markedsføre U21 EM 
• at få skolebørn på stadions under U21 EM 2011 

Målgruppe 
Undervisningsmaterialet er til brug for lærere, der underviser på mellemtrin og overbygningen. 

Beskrivelse 
I forbindelse med afvikling af U21 EM slutrunden i fodbold i juni 2011 i de fire byer, Århus, Herning, 
Viborg og Aalborg udarbejdes et undervisningsmateriale til brug i flere af skolens fag.  Materialet 
henvender sig primært til skolens mellemtrin og udskoling. Materialet ligger klar til brug fra januar 2011, 
således at skolerne kan arbejde tematisk med fodbold inden og under afviklingen af U21 slutrunden i juni 
2011.  

Indhold 
Undervisningsmaterialet er opbygget, så det kombinerer fodbold og Fælles Mål i flere af skolens fag og 
giver eksempler på undervisningsdifferentiering, evaluering og elevmedbestemmelse. 
 
Indholdsområder:   

- Om U21 EM slutrunden 2011 i Danmark 
- Praktisk omkring billetter til kampe, yderligere materiale etc. 
- Inspiration til og eksempler på undervisningsforløb med fodbold som omdrejningspunkt 

eksempelvis i følgende områder/fag: 
o Dansk 
o Matematik 
o Natur/teknik 
o Geografi 
o Engelsk 
o Idræt 
o Innovation og kreativitet 
o Projektarbejdsformen 
o Fodbold og sundhed 

Tidslinje 
Maj 2010 
Information til samtlige skoler i de fire værtsbyer om udgivelsen af undervisningsmaterialet i foråret 
2011 og reklame for U21 EM slutrunden 
September 2010 
Artikel om fodbold i ”Aktiv rundt i DK” materiale i forbindelse med kampagnen ”Aktiv rundt i Danmark” 
 Januar 2011 
Undervisningsmateriale er klar til udlevering på skolerne 
Maj 2011 
Evt. minifodboldturnering/event i byerne i samarbejde med DBU og værtsbyerne 
Juni 2011 
U21 EM slutrunde 
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Dokumentation/formidlingsform 
Undervisningsmaterialet udgives i et hæfte i januar 2011 og sendes til samtlige skoler i værtsbyerne. 
Materialet vil kunne rekvireres mod betaling hos University College Syddanmark, samt kunne downloades 
fra www.vicekosmos.dk 

Samarbejdspartnere 
- Dansk Boldspil-Union 
- Værtsbyerne: Aalborg, Herning, Viborg, Århus  

Projektledelse og organisering 
Projektet ledes af KOSMOS1, det nationale videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion. 
KOSMOS sørger for: 

- kontakt og samarbejde med DBU, værtsbyerne, skoleforvaltninger, lokale skoler og idrætslærere 
- Udarbejdelse/koordinering af tekst til undervisningsmaterialet, redigering, lay-out, trykning og 

promovering af materialet i samarbejde med værtsbyerne og DBU 

Skribenter 
- KOSMOS og ansatte ved University College Syddanmark med viden om specifikke fag, Fælles Mål 

og fodbold 
- Lokale idrætslærere/trænere med viden om specifikke fag, Fælles Mål og fodbold 

 
Projektleder 
Lene B Terp, lektor 
KOSMOS 
University College Syddanmark 
lbt@ucsyd.dk - +45 2484 0392 

                                                        
1 KOSMOS formål er at: Indsamle, dokumentere, udvikle, formidle og dele viden om sundhed, kost og motion og sammenhængen 
mellem disse (læs evt. mere på www.vicekosmos.dk).  
Kompetenceudvikle professionspraktikere, forankre viden om sundhed, kost og motion i grund-, efter- og videreuddannelser, 
igangsætte udviklings- og forskningsprojekter og etablere og udvikle netværk.  
 


