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Baggrund

✓ Læreruddanner i idræt siden 2004

✓ Medforfatter til SPIF18

✓ Forfatter til Idræt på Hjernen 

(www.idrætpåhjernen.dk )

✓ Faglig artikel om Lærebøger i skoleidræt

✓ Forsker i Idræts-læreruddannelse

✓ Praktikkoordinator

Martin Elmbæk Knudsen, 

lektor LU Haderslev

Cand. Scient. Idræt & Sundhed
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http://www.idrætpåhjernen.dk/


Kap. 10
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Kapitel 16

Idrætsfagets faciliteter og redskaber
Hjælperedskaber til kommunikation 
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Kapitel 16 

Idrætsfagets faciliteter og redskaber
Hjælperedskaber til individuel bearbejdning 
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Tabel 49. I hvilken grad er nedenstående didaktiske faciliteter/redskaber til stede i dine udendørs idrætslige 
faglokaler? – noteredskaber til eleverne (fx små flytbare whiteboards, papir og blyant) Tabellen angiver %. n 
= 401.  

 1.-3. klasse  4.-6. klasse  7.-9. klasse   I alt   

I høj grad  4 5 10 8 

I nogen grad  21 21 25 23 

I ringe grad  15 21 25 23 

Slet ikke 60 53 39 46 

 



Kapitel 17

Idrætsfagets teoretiske dimension

6

Stil spørgsmål på lgar@ucsyd.dk



Kapitel 17

Idrætsfagets teoretiske dimension
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Stil spørgsmål på lgar@ucsyd.dk



Kapitel 17 

Idrætsfagets teoretiske dimension
b) Didaktiske læremidler til eleverne

”Men det kunne være helt vildt dejligt med en analog bog.” 

(Idrætslærer)

”Hvis man præsenterede dem for en bog, så ville de eksplodere.” 

(Idrætslærer) (17.2)
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Kapitel 17 

Idrætsfagets teoretiske dimension
c) Anvendelse af refleksive læreprocesser
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Tabel 54. I hvilket omfang prioriterer du refleksive læreprocesser (fagets sproglige dimension) i 
undervisningen – via samtaler og refleksioner i timeouts, timens introduktion og afrunding? Tabellen angiver 
%.  n = 382. 

 1.-3. klasse  4.-6. klasse  7.-9. klasse   I alt   

Aldrig/næsten aldrig 11  8 4 6 

1-5 minutter pr. gang 53 35 21 29 

5-10 minutter pr. gang 19 38  45 40 

10-15 minutter pr. gang 15 15 26  22 

Over 15 minutter pr. gang 2  4 5 4  

 



Dialogseance

Opsummering:

- Få svarer undervisningen i høj grad indeholder ”Fagsprog”

- Hjælperedskaber (tavler, noteredskaber) mangler i idrættens rum. Bruges 

mest af udskolingslærere, som også bruger mest tid på dialog

- Lærerne svarer teori indgår uden brug af hjælperedskaber og en del 

bruger teorilokaler

1) Hvad forstås ved ”teori” (fagsprog) i idrætsfaget?

2) På hvilke måder lykkes vi allerede med at arbejde med teori/fagsprog i 

idrætsundervisning?

3) Hvordan skal vi tidligere i skoleforløbet arbejde med teori?

4) Andre spørgsmål der er relevante på baggrund af undersøgelsen?
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