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Idræt på hjernen er et nyt læremiddel, der giver 
mulig hed for, at elever i udskolingen kan lære det, de 
skal i følge Fælles Mål. Bogens nyudviklede undervis-
ningskoncept tilsigter bl.a. at:  

• Forbinde teori og praksis samt tilgodese alle 
 færdig  heds- og især vidensmål i en undervisning 
med bevægelse som omdrejningspunkt

• Skabe et sikkert grundlag til prøven i idræt efter  
9. klasse

• Inddrage digitale medier i idrætsundervisning

• Opnå et fælles fagsprog og meget mere 

– se/læs nærmere på www.idrætpåhjernen.dk 

Idræt på hjernen udkom 1. juni 2015. 
Læremidlet består af et elevhæfte, en lærervejledning 
og af websitet www.idrætpåhjernen.dk 
Det er et højt didaktiseret nonprofit læremiddel, udgivet  
af UC Syddanmark. 
Læremidlet har en let tilgængelig, men ambitiøs faglig-
hed – et læremiddel der i sin tematiske form, målstyre-
de tilgang og alsidige indhold udgør et sikkert grundlag 
til prøven i idræt efter 9. klasse. 

I samarbejde med

OBS: Kurser i brug af Idræt på hjernen kan bestilles ved henvendelse 

Bestil pr. mail til forfatteren 
Martin Elmbæk Knudsen 
på mekn@ucsyd.dk

Her er 
lærebogen der forbinder 
teori og praksis i idræt!

Farve: Tryk: CMYK, C 100%, M 0%, Y 40%, K 0% eller Pantone 3272.  Skærm: R 0, G 170, B 173 25 elevhæfter og 
1 lærervejledning Kun kr. 998,-

Til folkeskolens 
idrætslærere:

”Læremidlet kan varmt 
anbefales. Det er målrettet og 
fagligt velfunderet og skrevet 
med tydelige ambitioner ind i 
idrætsfaget. Hele materialet er 
funderet i de nye forenklede   
Fælles Mål for faget idræt.  
”Idræt på hjernen” bør helt klart 
være en del af skolens fagbiblio-
tek, materialet er rettet mod  
god idrætsundervisning og er  
en god vej mod prøven i idræt 
efter 9. klasse.”

Citat: Folkeskolen.dk´s  
idrætsfaglige anmelder
Scan QR-konden og se 
hele anmeldelsen...

Idræt på hjernen – Lærervejledning
1

2
Idrættens Sociale Værdier

Denne lærervejledning er en del af læremidlet Idræt 

på hjernen som retter sig mod idrætsunder-

visning i udskolingen. Læremidlet består 

 desuden af et elevhæfte og af websitet 

www.idrætpåhjernen.dk. Læremidlets 3 

dele er tæt forbundne. De 3 dele giver der-

for kun mening, når de anvendes samlet.

Ambitionen med Idræt på hjernen er at gøre idræt i 

skolen til et læringsfag med en tydelig faglighed, hvor 

bevægelse fortsat er omdrejningspunktet. Idræt på 

hjernen præsenterer derfor alsidig teori i en didakti-

seret form. Idræt på hjernen gør det muligt for idræts-

læreren at skabe et rum for refleksion og dialog om 

kropslige oplevelser med teori. Eleverne opnår i arbej-

det med Idræt på hjernen bevidsthed om, hvordan de 

udfører og forstår idrætslige bevægelser. 

Idræt på hjernen er målrettet samtlige idrætsfagets 

færdigheds- og vidensmål for 8. og 9. klasse. Der er 

tale om et højt didaktiseret nonprofitlæremiddel med 

en let tilgængelig men ambitiøs faglighed – et lære-

middel der i sin tematiske form, målstyrede tilgang 

og alsidige indhold også vil udgøre et sikkert grund-

lag til prøven i idræt efter 9. klasse. 

Så god fornøjelse med Idræt på hjernen og rigtig 

god læring!

Martin Elmbæk Knudsen

Martin Elmbæk Knudsen

ISBN 978-87-991268-6-6

I samarbejde med 

Farve: Tryk: CMYK, C 100%, M 0%, Y 40%, K 0% eller Pantone 3272.  Skærm: R 0, G 170, B 173 

En ny tilgang  
til idrætsfaget

En ny tilgang  til idrætsfagetIdræt på hjernen består af 3  sammenhængende dele: En hjemmeside, en vejledning til din lærer 
og dette elevhæfte. Elevhæftet er en lære-
bog til dig, der har idræt i skolen, primært 
i 8.-9. klasse. Med elevhæftet og den tilhø-

rende hjemmeside www.idrætpåhjernen.dk 
er det målet, at du i idrætstimerne faktisk får ”idræt 
på hjernen”. Du skal altså tænke idræt i timerne! Lyk-

kes det for dig, vil du lære en hel masse om kroppens 

anatomi og fysiologi, om samarbejde, om fair play, 
om streetkultur, om at udvikle idrætslige aktiviteter, 
om idrætten i samfundet, om opvarmning og meget, 
meget mere. Det du lærer, vil også målrettet forberede 

dig og din klasse til prøven i idræt efter 9. klasse.
Så velkommen til Idræt på hjernen. Velkommen til 
idræt på en ny måde, og rigtig god læring!

Martin Elmbæk Knudsen

Martin Elmbæk Knudsen
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I samarbejde med 
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