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Hovedet med til idræt 

 
Formål 

Projektet vil producere, afprøve og på sigt implementere et didaktisk læremiddel til 

undervisning i idræt i folkeskolen – altså et didaktisk læremiddel (bog/e-bog) der henvender 

sig til eleverne.  

 

Målgruppe 

Udskolingen i folkeskolen 

 

Beskrivelse af projektet 

Projektet vil producere, afprøve og på sigt implementere et didaktisk læremiddel til 

undervisning i idræt i folkeskolen – altså et didaktisk læremiddel, der henvender sig til 

eleverne. Med læremidlet vil teori kunne forankres langt bedre i undervisningen, der vil kunne 

arbejdes struktureret med de mange trinmål, der i dag ”syltes”; det valgte indhold får 

forbindelse til undervisningens mål; elever vil bedre inkluderes i et mere alsidigt indhold med 

alsidige perspektiver; elever i 9. klasse har et læremiddel at støtte sig til, når de skal til 

eksamen…  Kort sagt: Der vil kunne arbejdes med de mange store problemer, som faget har i 

dag, og det vil kunne gå fra at være et aktivitetsfag til et tydeligt læringsfag. Der produceres 

også en højt didaktiseret undervisningsvejledning til idrætslæreren, så det sikres, at kulturen 

ændrer sig hensigtsmæssigt. Projektet layoutes i samarbejde med Jesper Lind Olsen fra 

Grafisk Kommunikation. 

 

Metode/fremgangsmåde 

Projektansvarlig udarbejder en skabelon for elevsider og lærervejledning. Skabelonen afprøves 

i praksis på en skole. Lærerstuderende udarbejder i grupper kapitler til bogen i efteråret 2013. 

Elementer fra disse kapitler benyttes af projektansvarlig som i foråret og efteråret 2014 skriver 

kapitlerne til bogen. Jesper Lind Olsen vil løbende layoute bogens sider. Der vil løbende være 

afprøvning af kapitlerne i udskolingen.  

 

Projektets resultater 

Der udarbejdes et konkret materiale – både til elever og lærer 
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Projektansvarlig 

Martin Elmbæk Knudsen, mekn@ucsyd.dk 

 

Deltagere 

Martin Elmbæk Knudsen (Læreruddannelsen), Jesper Lind Olsen (Grafisk Kommunikation) 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Folkeskoler 

 

Dokumentation/formidlingsform 

Der udarbejdes et konkret materiale – både til elever og lærer. Materialet formidles til en lang 

række skoler. Materialet præsenteres på Idrætslærernes Forum, Vingsted i uge 43 2014. 

 

Start- og sluttidspunkt 

August 2013-december 2014  

Martin Elmbæk Knudsen/dec. 2013 


