
 

 

Lærevejledning til 4-6-ugers forløb 

 

 

 

 

Det handler ikke om at finde vinderen - men om at give så mange elever 

som muligt en god oplevelse af at være med og bidrage til det fælles mål.  
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Kolofon 

Udgivet af Bordtennis Danmark, BTDK, 2018.  

2. udgave, 2019, 100 hæfter i oplag. 

BTDK er et specialforbund under Danmarks 

Idrætsforbund, DIF, som samarbejder med 

Danmarks Olympiske Komité, der samler atleter 

til de Olympiske Lege.  

Skole OL er Danmarks officielle olympiske 

skoleaktivitet for børn bestående af 

klassekonkurrencer i forskellige idrætter, der er 

i børnehøjde.  

BTDK tilsluttede sig Skole OL i 2018.  

 

 

 

Materialet er udarbejdet af: 

Anders Flaskager 

Lektor University College Syd og partner i 

FamlySport med speciale i børn, idræt og skole. 

Lars Bendtsen 

Pædagog, bordtennistræner og udvikler af 

uddannelsesmateriale for BTDK. 

Poul Danborg  

Udviklingskonsulent i BTDK, cand. scient. i idræt, 

samt projektleder for Skole OL - bordtennis.  
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Det skal være sjovt at spille bordtennis 
– en lærevejledning til idrætslærerens undervisning i 4-6-ugers forløbet. 

 

Indledning 

Hæftet er udarbejdet til lærere og pædagoger i forbindelse med skolers deltagelse i Skole OL -

bordtennis. Skole OL er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet for børn og består af 

klassekonkurrencer i forskellige idrætter, som efterlever de tre børneolympiske værdier: 

fællesskab, færdighed og fairplay. 

Der er tre fordele ved at være med i Skole OL – bordtennis: 

• Læringsmål fra EMU er indlejret, så læreren samtidig får opfyldt læringsmål herfor. 

• Læreren får hele klassen med, fordi aktiviteterne er involverende og motiverende. 

• Færdigudarbejdede lektionsplaner med sjove øvelser og videoer – lige til at gå til. 

Lærevejledningen kan bruges som inspiration i forbindelse med idrætsundervisning af klasser, 

der deltager i Skole OL - bordtennis, men også i skolens øvrige idræts- og understøttende 

undervisning. Læreren ”slår dermed flere fluer med et smæk” ved at sige ”ja” til Skole OL – 

bordtennis og undervise i 4-6-ugers forløbet. I Skole OL er alle aktiviteter bygget op om, at det er 

HELE klassen, der er sammen som et hold og dyster mod andre klasser – det er IKKE individuelle 

bordtenniskonkurrencer. 

Bordtennis Danmark, BTDK, har i et samarbejde med Parasport Danmark designet aktiviteterne, 

så de imødekommer elever, der har en funktionsnedsættelse eller et handicap, hvilket 

understreger, at ALLE i klassen kan være med, og ingen skal sidde over på bænken.  

Fællesskab, trivsel og relationsdannelse har et stort fokus i 4-6-ugers forløbet. Disse kvaliteter 

er efterspurgt af skolerne. Materialet lægger op til en inkluderende tilgang, hvor fairplay, som er 

et grundlæggende element i idrætten, bliver et af omdrejningspunkterne i 

idrætsundervisningen. Fairplay-delen inspirerer eleverne til at opføre sig sportsligt, 

kammeratligt og fair gennem klassesamarbejdet.  

Ved tilslutning til Skole OL - bordtennis, tilvalg af ½-dagsuddannelse og gennemførelse af 4-6-

ugers forløbet får klassen de bedste forudsætninger for at nå mål og kvalificere sig til finalen.  

Vi håber, at du og din klasse får et godt udbytte af undervisningen. 

Med venlig hilsen 

Bordtennis Danmark 
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Opbygning af hæftet 
Hæftet omhandler information omkring bordtennisteknik, relationsdannelse og elevens 

scorekort. Herefter gennemgås de otte lektioner. Lektionerne bør afvikles i rækkefølge, men du 

kan godt bytte rundt på lektionerne, fx af logistiske hensyn. Vi anbefaler at følge hæftet 

kronologisk første gang og derefter som et opslagsværk.  

Elevens scorekort er et element, vi forventer, at eleverne går meget op i, og derfor håber vi, at du 

vil introducere scorekortet omhyggeligt. Eleven vil forhåbentligt opleve en positiv udvikling af 

færdigheder, som virker motiverende. Således kan scorekortet anvendes som en direkte 

motiverende faktor hos eleverne.  

Indholdet i undervisningen er 

generelt valgt med henblik på at 

give glæde og lyst til spillet 

bordtennis, samt med henblik på 

deltagelse i Skole OL – 

bordtennis. Det kan være, at 

nogen vil begynde eller fortsætte 

med at spille bordtennis i 

fritidstilbuddene efter skole.  

Den lokale bordtennisklub vil 

gerne hjælpe.    

Der er indsat forskellige former for illustrationer og skemaer, så du let kan orientere dig i 

materialet og finde rundt i lektionerne, når du forbereder undervisningen. Der er læringsmål for 

hvert element i lektionen, så du ved, hvad målet er. Er du på et elektronisk medie, kan du via 

dette ikon for video se den pågældende øvelse.  

 Se video  

Til sidst i hver lektion er der sat et par refleksionsspørgsmål ind, som du kan stille klassen eller 

dig selv enten i starten, under eller til sidst i undervisningen. 

4-6-ugers forløbet er designet, så skoler med dobbeltlektioner i idræt, skoler med to enkelte 

idrætslektioner om ugen eller skoler med en idrætslektion om ugen vil kunne anvende 

lektionsplanen og nå læringsmålene. 
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Basal bordtennisteknik 
For at eleverne kan udføre og deltage i aktiviteterne med bat og bold, er der nogle 

grundlæggende færdigheder, som er gode at kunne for at være med. Vi understreger dog, at 

stringente måder at gøre tingene på, fx det at holde på battet, ikke skal begrænse elevernes 

udvikling og kreativitet, idet vi mener, at afprøvelse og leg, der tager udgangspunkt i, hvor 

eleven er, er vigtigt. Desuden er leg, samspil og det, at eleven har det sjovt, i fokus – ikke 

teknikken. 

Målrettet anvisning eller leg og udvikling 

For at give en forståelse for, at undervisningsmaterialet til tider alligevel anviser specifik teknik, 

gives der et eksempel herunder. 

I aktiviteten Vend pandekager skal man kunne holde battet og rotere underarmen minimum 90 

grader til begge sider (180 grader), så bolden slås lige op hver gang. Hvis eleven ikke holder 

hensigtsmæssigt på battet, vil eleven ikke kunne rotere tilstrækkeligt i underarmen og få 

batfladen til vandret stilling i begge positioner, og bolden vil slås skævt til en side hver gang. 

Dette gør det svært at holde bolden i gang, så materialet her opfordrer til, at du, som lærer, giver 

anvisning i batfatning. Eleven oplever glæde og en følelse af mestring ved at lære en ny 

færdighed.  

Materialet har enkelte basale anvisninger for hensigtsmæssige måder at gøre tingene på. Det er 

primært måder som: benstilling, foretage et boldopkast og slagteknik.  

Øvelsesbeskrivelser og -billeder er vist ved beskrivelsen af lektionerne 1-8 for de mest basale 

tekniske elementer, hvor du som underviser kan have udvalgte elementer med i opvarmningen 

eller i starten af undervisningen. Der er udarbejdet små færdighedsøvelser til undervisningen, 

som du kan se i materialet.  
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Relationer og klassens sammenhold 

Hvorfor er relationsdannelse vigtigt? Hvordan skabes relationer? Hvad er relationer?  

Uddrag fra undervisningshæftet:  

Med dette 4-6-ugers forløb sætter vi fokus på relationsdannelse i klassen. Når vi skriver 

relationsdannelse, dækker det både lærer-elev- og elev-elev-relationer, der skal føre til en god 

klassedynamik og trivsel.  

Hvorfor er det vigtigt med relationsdannelse? Forskning viser, at gode relationer er med til at 

forbedre læring, trivsel og tryghed. Formålet med relationsdannelsen er at styrke etablerede og 

skabe nye relationer, så klassefællesskabet styrkes, og læringsmålene nås på en sjov måde. 

Målet med relationsdannelse er at indfri værdierne fællesskab, færdighed og fairplay. 

Vi har forventninger til de mennesker, vi er relateret til forud for at mødes. Disse forventninger 

må vi først have afstemt, inden vi kan få kvalitet i aktiviteten. Lærere ved godt, hvordan små 

signaler i fx udtryk og tonefald opfanges og italesættes fra situationer blandt eleverne. Denne 

viden og disse data opsamles og anvendes dagligt i klasserummet til at skabe bedre relationer.  

I 4-6-ugers forløbet skal du også arbejde med elevernes indbyrdes forhold ved at iagttage og 

inddrage dem. Vi har nemlig lavet dette materiale, så det naturligt lægger op til, at du som lærer 

iagttager på gruppedynamik og konfliktsituationer. Disse situationer tager du op i en senere 

lektion, hvor I i fællesskab arbejder på at finde gode løsninger til at øge samspillet mellem 

eleverne i en kommende lektion. Konkret består værktøjerne af faste lektionsintroer (ice 

breaker), iagttagelser og refleksionsspørgsmål. Du arbejder således målrettet med 

relationsdannelse før, under og efter undervisningen, såvel som der i undervisningsindholdet er 

indlejret relationelle aktiviteter, der sætter rammen for at blive mere opmærksom på hinanden. 

Dermed styrkes relationer gennem styret aktivitet og undervisning. 

Relationer kendetegnes ved at have en tilbagevendende genkendelighed (Klinge L. 2018). Vi har 

alle en indre tilstand og et ydre udtryk, som tilsammen afkodes bevidst som ubevidst af andre.  

Og selvom der ikke altid er balance mellem disse - fx at vi smiler, når vi er glade - så afkodes 

vores tilstedeværen alligevel ubevidst. Både i gode relationer som i mere utrygge relationer kan 

det forekomme, at vi ikke viser eller siger, hvordan vi egentlig har det, og det har betydning i de 

interaktioner, der sker i aktiviteten og betydningen for relationen.  

Tilstand og udtryk er dynamisk og ændrer sig også i relationen, idet man påvirker hinanden 

gensidigt. Den indre tilstand og det ydre udtryk vises gennem sprog, tonefald, og nonverbalt 

sprog, såsom adfærd, gestikuleren, kropsholdning og fx blikkets retning.  

Gode episoder skaber gode relationer.  
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Elevens scorekort 
Til dette undervisningsmateriale er der udarbejdet et scorekort på fire sider til hver elev. 

Elevens scorekort er et ombukket hæfte med tre forskellige aktivitetsøvelser, som indgår i 

undervisningslektionerne.  

Formålet er, at eleven afprøver sit færdighedsniveau tre gange i løbet af 4-6-ugers 

undervisningen for dels at opleve en positiv udvikling i færdigheder og for at blive klar til 

lokalstævnet. 

De tre aktivitetsøvelser er: Ram plet – mååål!, Vend pandekager og Langskud til OL. 

Elevens scorekort 

 

Lærere, der er på ½-dagsuddannelse, modtager 28 trykte scorekort, som deles ud i 

undervisningen. Efter hver øvelsesgang med de tre aktiviteter, udfyldes søjlerne på kortet.  

På side 13 er der et skema, klassens samlede scorekort, som du kan printe og anvende i hallen.  

Når du kommer til en pc igen, kan resultaterne indtastes i et forprogrammeret Excel-ark. Se  

https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/klassens_samlet_elevscorekort_1.xlsx  

Her vises elevernes resultater, udviklingsprocent og klassens gennemsnit, med mere. 

Mellem de tre øvelsesgange bør eleverne øve sig minimum seks gange á 10 minutter på de 14 

dage. Det kan enten foregå på skolen, i SFO eller i hjemmet, alt efter hvad du beslutter. 

Eleverne kan godt selv udfylde scorekortet, men du sætter rammerne for afprøvning. Overvej, 

om du vil indsamle kortene mellem hver afprøvningslektion, eller om eleverne tager kortet med 

hjem og viser til forældrene. Der ligger også en lille hilsen og opfordring til, at forældre og børn 

snakker om bordtennis derhjemme og om de synes, at det er sjovt og hvor man kan gå til 

bordtennis.  

https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/klassens_samlet_elevscorekort_1.xlsx
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Ram plet – mååål! 

En bold siges at være verdens bedste 

legetøj, og det gælder også, selvom det 

er en bordtennisbold. Nu gælder det 

for eleven om at ramme plet i spanden.  

Sæt skraldespanden frem og mål 2 

meter fra en linje til spandens centrum. 

Eleven har et bat og 10 bolde klar. 

Klassen kan have 10 spande og 100 

bolde klar. De resterende elever er 

boldopsamlere eller venter på tur. 

Rotér herefter. 

                             Se video  

Spande på 35 – 40 cm i diameter er passende. 

OBS. Husk at bruge den samme spandstørrelse hver gang. 

• Hvor mange bolde kan eleven slå i spanden med battet? 

• Der er 10 boldforsøg til hver - men ingen tidsramme. 

• Læringsmål: Eleven lærer at koncentrere sig, øje-hånd-koordination og fokus.  

 

Første gang 

Uden træning 

Anden gang 

Efter 2 ugers træning, 6x10 min 

Tredje gang 

Efter 4 ugers træning, 12x10 min 

antal antal antal 

0-1 bolde = begynder,   2-3 bolde = øvet,   4-5 bolde = rutineret,   mindst 6 bolde = mester 

https://youtu.be/4sh9dSZMgDc
https://youtu.be/4sh9dSZMgDc
https://youtu.be/4sh9dSZMgDc
https://youtu.be/4sh9dSZMgDc
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Træningstips til Ram plet - mååål! 

• Eleven forsøger med lukkede øjne at skyde med samme slagkraft 3-5 ens bolde et 

vilkårligt sted ca. 2 meter væk (uden spand). Makkeren, der opsamler bolde, kigger efter, 

om boldene lander det samme sted hver gang. Er der spredning, forsøger den, der øver 

sig at slå flere ens bolde med lukkede øjne (altså ingen kraft eller retningsregulering, 

men som en stabilitetstest). 

• Kan eleven sætte 3 – 5 bolde inden for et område på ca. 40 cm i diameter, går eleven 

videre til næste tip. Dette kan øves uden spand, så der er øget fleksibilitet i forhold til at 

få sat eleverne i gang med at øve. 

• Hvis der gentagne gange bliver skudt ved siden af (til siden), så flyt forreste ben 

forsigtigt i samme retning, som boldnedslaget ønskes (muligt uden spand).  

• Hvis der gentagne gange bliver skudt for langt eller for kort, så regulér slagkraften hhv. 

ned eller op, så meget, at eleven opnår en effekt (muligt uden spand).  

• Når øvelsen skal opmåles og er med spand: Hvis ikke bolden ryger i spanden, så reguler 

kraften så meget, at eleven har haft bolde både for langt og for kort, og så forsøger 

eleven at finde en middelkraft, som gerne skulle være der, hvor målet er. 
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Vend pandekager 

Bordtennis kan man spille med både bøger, hænder og bat. Et bat har to forskellige sider med to 

forskellige flader. Nu skal eleven bruge begge sider af battet. 

Der skal bruges et bat og en bold pr. elev.  

• Jonglér bolden skiftevis på den ene og anden side af battet. 

• Hvor mange bolde kan eleven slå?  

• Lad eleven selv tælle. Eller få en makker til det - byt herefter rolle. 

Se video  

Første gang 

Uden træning 

Anden gang 

Efter 2 ugers træning, 6x10 min 

Tredje gang 

Efter 4 ugers træning, 12x10 min 

antal antal antal 

0-4 gange = begynder,   5-9 gange = øvet,   10 -18 gange = rutineret,  mindst 19 = mester 

  

https://youtu.be/ZJY_T5pH34k
https://youtu.be/ZJY_T5pH34k
https://youtu.be/ZJY_T5pH34k
https://youtu.be/ZJY_T5pH34k
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Træningstips for Vend pandekager 

• Lad eleverne tjekke sin batfatning og tjek, om de kan rotere i underarmen minimum 180 

grader. Battet skal være vandret i begge tilfælde. Hvis ikke, så skal eleven dreje battet i 

batfatningen, til det er muligt.  

• Lad eleverne eventuel starte med 2-4 bolde på den ene side af battet og 2-4 bolde på 

den anden. 

• Er eleven skrap til at jonglere (fx mere end et minut), så lad dem variere slaghøjden, så 

de ikke bliver ”boldblinde” (se nedenfor).  

• Psst! Er der nogen elever, der kan ramme bolden på kanten af battet, når det holdes 

lodret? 😊 - måske endda jonglere? 

 

Boldblindhed:  

Det er et fænomen, der kommer til udtryk, når man stirrer koncentreret på bolden, der jongleres, 

i længere tid. Det kan virke som om, at baggrunden forsvinder eller sløres i synsfeltet, så kun 

bolden ses. Det kan blive sværere at styre battet og ramme bolden. Nogen mister endda lidt 

balancen, når de oplever boldblindhed.  

Boldblindhed kan modvirkes ved at slå bolden på nye måder, fx højere eller lavere, eller at dreje 

kroppen eller flytte sig lidt, så baggrunden ændres, så fx farver, konturer eller lys ændres. 
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Langskud til OL 

Til OL handler det om at være med til den ”fineste” konkurrence på denne klode. Måske skal jeres 

klasse med til Skole OL - finalen? Det er et gigantisk stævne, som er et OL i børnehøjde.  

Der skal bruges et bat og tre bolde pr. elev, samt et målebånd på minimum 20 meter.  

• Stil en tredjedel af eleverne langs målebåndet, fx for hver to meter fra 6-metermærket. 

En tredjedel fungerer som opsamlere, og den sidste gruppe afprøver langskud. 

• Lad hver elev slå tre bolde så langt de kan. Længste bold tæller på scorekortet.  

• Hvor langt kan eleven skyde bolden med battet? Længste bolds første nedslag tæller. 

 

 

 

 

Se video  

 

  

Første gang 

Uden træning 

Anden gang 

Efter 2 ugers træning 

Tredje gang 

Efter 4 ugers træning 

meter meter meter 

0-7 meter = begynder,  8-10 meter = øvet,  11-13 meter = rutineret,  mindst 14 meter = mester 

https://youtu.be/6g7QYVgwrcI
https://youtu.be/6g7QYVgwrcI
https://youtu.be/6g7QYVgwrcI
https://youtu.be/6g7QYVgwrcI
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Træningstips for Langskud til OL 

• Lad eleven stå med fødderne pegende 45 grader på skudretningen. 

• Lad eleven rotere yderligere 45 grader i hofte og skuldre, så skuldrene er parallelle med 

slagretningen. 

• Lad eleven kaste bolden op fra en let krum håndflade, og lad eleven følge bolden med 

øjnene i boldopkastet. 

• Få en lille smule underskru ved at holde battet skråt og slå under bolden, så dannes der 

skru, der får bolden til at flyve længere. 

• Er loftshøjden høj, så kan de forsøge at skyde bolden ud i 40-45 grader i forhold til 

gulvfladen. 

• Boldens sideafvigelse, i forhold til den retning bolden ønskes skudt, skal minimeres. Her 

tales om en håndsbredde til begge sider af den ønskede retning. 

 

 

 

Måling af en håndsbredde:  

En håndsbredde skal forstås som en arbitrær afvigelse fra den linje, som er den tiltænkte 

slaglinje eller mål, man skal ramme. Eleven strækker sin arm ud i slagretningen og bukker 

håndleddet lidt op, kigger hen langs armen, så man kan se hele oversiden af hånden. Håndens 

ene side skal flugte med slaglinjen.  

Boldens nedslagspunkt skal da være indenfor denne håndsbredde fra linjen på hver side. Der 

kan arbejdes både med samlede og spredte fingre. 
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Klassens samlede scorekort 

Navn: Ram plet - mååål! Vend pandekager… Langskud til OL Forbedring %  

 

Ex 

 

Ida N… 

2 bolde i (første gang) 

4 antal bolde (bedste 

resultat af 2. og 3. gang) 

((4-2)*100) / 2 = 50 % 

6 antal gange - 1. gang 

16 antal - 2./3. gang 

 

166 %  

12 m - 1. gang 

19 m - 2./3. gang 

 

58 % 

50 + 166 + 58 = 

274 

 = 274 / 3 

~91 % 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 _____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

_____antal 1. gang 

_____antal bedste 

_____ % 

______ m 1. gang 

______ m bedste 

_____ % 

 

% 

 



 

  Side 15 

 

Anvend klassens samlet scorekort med forsigtighed  

Overvej, om klassens samlede scorekort bør vises til hele klassen eller til eleverne enkeltvis. 

Årsagen er, at eleverne rigtig gerne vil måle sig i forhold til de andre i klassen, og det kan hurtigt 

opfattes som en konkurrence internt i klassen, hvilket ikke er meningen. Husk, at det er hele 

klassen, der arbejder sammen mod andre klasser. Vi vil gerne have de elever, som ikke scorer så 

højt, motiveret. De har i forvejen svært ved at holde motivationen.  

Du kan bruge klassens samlede scorekort til at italesætte og motivere de små succeser for de 

elever i klassen, der har brug for ekstra motivation og anerkendelse. Her kan relative resultater 

vise en høj udviklingsprocent fremfor absolutte resultater. 

Klassen samlede scorekort kan bruges til at måle klassen overfor andre klasser, der ligeledes 

har været igennem forløbet og dermed skabe en positiv stemning om, at klassen arbejder 

sammen. 

Det ovenstående skema (papirark) kan anvendes som et notationsark, når du er i hallen. Indtast 

derefter data i det færdigudarbejdede Excel-ark, som udregner resultaterne automatisk. 

Se https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/klassens_samlet_elevscorekort.xlsx  

 

Dette Excel-ark beregner automatisk, om eleven er begynder, øvet, rutineret eller mester, samt 

elevens udviklingsprocent for hhv. den enkelte øvelse og samlet for alle tre aktivitetsøvelser. Du 

kan kun indtaste i dataceller, resten af arket er låst for redigering.  

Du kan anvende klassens samlede udviklingsprocent til at motivere alle i klassen til at være 

med, fordi alles resultater sammenlægges her. Dette er i forbindelse med sammenligning med 

andre klasser.  

Den gennemsnitlige udviklingsprocent, som er nederst til højre, kan sammenligne klasser med 

forskelligt antal elever. Du kan også italesætte og motivere overfor elever, der ligger over 

klassens gennemsnit, hvor meget de har lært og forbedret sig på kort tid. 

Det er op til dig som lærer at finde på positive data, som kan motivere elever med behov for 

motivation. Vær opmærksom på, at der kan være elever, der ikke reagerer positivt eller omvendt 

er ligeglade med positive data om deres udvikling.   

 

https://bordtennisdanmark.dk/sites/default/files/files/klassens_samlet_elevscorekort.xlsx


 

  Side 16 

 

Lektionsplaner 1-8 lektioner 
Alle lektioner er sat til at vare 45 min. inkl. tid til instruktion først og oprydning bagefter. 

Lektionerne er opbygget med en opvarmningsøvelse efterfulgt af fastsatte aktiviteter og til 

sidst nogle refleksionsspørgsmål. Øvelserne varierer fra individuel udførelse til øvelser i par og 

grupper. Der er udover bat, bolde, borde og net enkelte steder brug for yderligere remedier, som 

normalt forefindes på skoler. Se den enkelte lektion. 
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Lektionsoversigt 

 

Lekt. Indhold Øvelse Tid
1 Opvarmning Stikbold 00:10

Elevens scorekort (første gang) Ram plet - mååål!, Vend pandekager, Langskud til OL 00:21

Batfatning Goddag Batman 00:08

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:06

2 Opvarmning Krig 00:10

Opkast Opkast - bræk koden 00:06

Lokalstævnediscipliner Klassens længdeslag (3. disciplin) 00:14

Lokalstævnediscipliner Klassens jonglører (2. disciplin) 00:10

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

3 Opvarmning Rundt om bordet 00:10

Benstilling Opkast - bræk koden 00:05

Slag + serv Udgangsstilling og balance 00:15

Lokalstævnediscipliner Flest over nettet (1. disciplin) 00:10

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

4 Opvarmning Tjenerbold 00:10

Slag Halløj - du! 00:08

Lokalstævnediscipliner Flest over nettet (1. disciplin) 00:12

Case Min serv - vores spil 00:05

Spil Jordskælvsbold 00:05

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

5 Opvarmning Tornabold + slagøvelser 00:09

Relationer Tango for dansemus 00:08

Parasport Du er til P L 00:05

Relationer Bordtennisgolf 00:10

Spil + puls Kryds og bolle med bat 00:08

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

6 Opvarmning Kongens efterfølger 00:10

Lokalstævnediscipliner Klassens jonglører (2. disciplin) 00:07

Elevens scorekort (2. gang) Ram plet - mååål!, Vend pandekager, Langskud til OL 00:18

Fairplay Brain storm 00:05

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

7 Opvarmning Højt og langt 00:10

Finaledisciplin MIDI-bord 00:07

Jonglering Jonglering i rundkreds 00:05

Lokalstævnediscipliner Flest over nettet (1. disciplin) 00:10

Fairplay Fairplayløfte 00:08

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

8 Opvarmning På jagt 00:10

Lokalstævnediscipliner Klassens længdeslag (3. disciplin) 00:12

Elevens scorekort (3. gang) Ram plet - mååål!, Vend pandekager, Langskud til OL 00:18

Intro + afslutning Instruktion + refleksion 00:05

Timer:min 0 6:0 0
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Lektion 1   

Hvis du ikke allerede har introduceret Skole OL og - bordtennis for klassen, så er det her, du 

bruger lidt tid på det. Så spilles stikbold med forskellige variationer. Så udføres aktiviteten - 

Elevens scorekort, som skal udføres UDEN forudgående træning, da første øvelsesgang er et 

udgangspunkt for den senere udvikling. Sørg for, at de heller ikke gør sig dårligere, end de er, 

men at det bliver et reelt udgangspunkt. Udfyld skemaerne. Herefter viser du hensigtsmæssig 

batfatning, og eleverne går sammen to og to og udfører aktiviteten - Goddag Batman. Er der 

mere tid, kan de fortsætte med scorekortaktiviteterne uden at rette på scorekortets data.   

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion Eleven skal have kendskab til Skole OL - konceptet og samarbejdet med 

bordtennisklubben, om lokalstævnet og om mulighed for 

finaledeltagelse. Fortæl om lektionen 

Opvarmning - stikbold Eleven varmer op og får aktiveret deres sanser.  

Elevens scorekort   

3 øvelser  

Når eleven har forstået scorekortets hensigt. 

Når eleven har udfyldt kortet med navn, klasse og den første søjle i hver 

øvelsesaktivitet. 

Ram plet – mååål! 

Første aktivitetsøvelse 

Eleven kan koncentrere sig/fokusere på målet. 

Når eleven ikke lader sig forstyrre af omgivelserne.  

Når eleven af sig selv anvender justeringstips. 

Vend Pandekager… 

Anden aktivitetsøvelse 

Eleven skal kunne jonglere bolden skiftevis på hver batside og stå stille 

på stedet (uden at løbe rundt). 

Når eleven kan rotere underarmen 180 grader og få batfladerne til 

vandret position og oplever at kunne jonglere bolden lodret. 

Langskud til OL 

Tredje aktivitetsøvelse 

 

Eleven skal kunne stille sig i forhold til slagretning, indtage en 

hensigtsmæssig benstilling og kunne slå til bolden med battet. 

Når eleven rammer bolden, og bolden har en retning parallelt med 

målebåndet. Og når eleven kan slå bolden 40 – 45 grader op og ud, samt 

producere lidt underskru. 

Batfatning 

Goddag Batman 

Eleven skal hurtigt og sikkert kunne tage fat om batskæftet. 

Når eleven får batsiden ind mellem tommel- og pegefinger. 

Når eleven anvender god batfatning efterfølgende.  

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 3-9 spande (35 – 40 cm i diameter) 

100 bolde Skriveredskaber, tape 

28 scorekort Målebånd 20 m 
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Opvarmning: Stikbold 

Spil stikbold med eleverne på et afgrænset område. Eleverne skyder bolden med battet. Du 

giver bolden op. Den elev, der når bolden først, må skyde de andre. De andre elever ”fryser”, når 

bolden bliver grebet og er taget op i hænderne. Eleven, der har bolden i hænderne, må tage 2 

skridt med bolden, inden vedkommende igen skyder bolden med battet. Hvis en elev skyder en 

bold, som bliver grebet, dør den, som har skudt bolden. For at have den legende tilgang til spillet, 

må de døde sidde ned på gulvet og forsøge at fange bolden, hvis den kommer forbi. Hvis en 

siddende elev får fat i bolden (griber den), er vedkommende levende igen og må rejse sig og 

deltage stående.  

Variation:  

Eleverne kan kaste bolden i stedet for at bruge battet. Hvis man parerer bolden med battet, dør 

den elev, der har skudt bolden med hænderne. Del eventuelt eleverne op i mindre grupper og 

overvej, hvilke elever, der skal være sammen (eller ikke være sammen).  

 

Elevens scorekort 

Se introduktion til Elevens scorekort på side 6. Start med at orientere dig i elevens scorekort og 

se øvelserne, som eleverne skal arbejde med. Udlever derefter scorekortene til eleverne og 

forklar konceptet for deres færdigheder (se tidligere afsnit). Hvis I er flere lærere, inddel da 

klassen i de tre forskellige aktiviteter: ”Ram plet – mååål!”, ”Vend pandekager” og ”Langskud til 

OL”, og hver station inddeles ligeledes til elever, der afprøver, elever, der opsamler, og elever, der 

eventuelt måler/tæller.  

Det er vigtigt, at eleverne noterer sig, hvad deres score bliver i hver øvelse. Det er vigtigt, at 

eleverne ikke har øvet forud for første gang med øvelsesaktiviteterne, så de forhåbentligt kan 

se en udvikling fra første til anden gang og til tredje gang.  

I lektion 6 og 8 gentages øvelsesaktiviteten. Du bør altid opmuntre til, at eleverne gør sit bedste 

– også i den første øvelsesgang, så et reelt udviklingsbillede ses.  
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Batfatning 

Et godt greb om battet (batfatning) giver eleven de bedste forudsætninger for at slå godt til 

bolden og i den retning, eleven ønsker.  

Lad pegefingeren hvile ned langs batbladet, og lad tommelfingeren hvile på modsatte side. 

Eleven skal slappe af i hånden.   

Typiske ”forkerte” måder, der er uhensigtsmæssige, er, at eleverne ikke har pegefingeren på 

siden og får drejet battet rundt som et ”fluesmækkergreb”. Her vil man have meget svært ved at 

jonglere i aktiviteten Vend pandekager. 

Grebet om battet skal være løst, men samtidig så 

fast, at battet ikke glider rundt i hånden eller tabes. 

Battets rotation i hånden skal munde ud i, at en linje, 

som går ned langs underarmen, fortsætter henover 

mellemrummet mellem tommelfinger og håndflade 

og over i battets kant. Håndleddet skal være strakt 

og afslappet. Der skal være lidt afstand fra battet 

og ind til huden mellem tommelfinger og 

pegefinger. 

Anvend øvelsen Goddag Batman.  

 

Goddag Batman 

Alle elever skal bruge bat, men ingen bold. Batfatning introduceres. Parrene stilles over for 

hinanden. Eleverne skal lære at sige ”goddag” til battet. Dernæst sæt aktiviteten Goddag 

Batman i gang.   

Formålet med øvelsen er at opnå en hurtig og rutineret batfatning. Ydermere er formålet at 

styrke elevernes opmærksomhed på deres medspiller i øvelsen og altså koordineringen og 

samarbejdet. Lad eleverne starte med at styre tempoet, men overvej, om der er behov for et 

lærerstyret tempo.  

• Eleverne går sammen to og to - højrehåndet med højrehåndet og venstrehåndet med 

venstrehåndet.  

• Stå over for hinanden to og to med battet i ikke-spillehånden og hold på battets 

gummiside med skæftet pegende frem mod makkeren.  

• Hver elev afleverer deres bat til makkeren samtidigt.  

• Eleverne modtager battet og mærker, om de har et godt greb om skæftet. 
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• Før så battet fra deres spillehånd over i deres ikke-spillehånd og før det ned langs siden 

ved låret.  

• Stop op, indtil begge i parret er klar. Aflever igen, osv.  

 

 

 

 

 

 

1        2   3 

 

 

 

 

 

 

 4        5   6 

Se video  

 

Refleksionsspørgsmål til lektion 1 

1. Oplevede du/I at ramme med bolden i spanden?  Var det sværere, end du/I troede? 

2. Hvordan forsøgte du at regulere slagene, så bolden kom tættere på spanden? 

3. Hvordan oplevede du jongleringen? 

4. Hvordan oplevede du/I at slå langt til bolden – var der forskel på med og uden 

underskru?  

5. Hvad tænker du/I, at der skal til, hvis man skal forbedre sig? 

6. Hvordan gik samarbejdet i Goddag Batman? Kunne I finde en rytme? 

  

https://youtu.be/llP1iQpE56o
https://youtu.be/llP1iQpE56o
https://youtu.be/llP1iQpE56o
https://youtu.be/6g7QYVgwrcI
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Lektion 2  

Forbered opstillingen af de to Skole OL - lokalstævnediscipliner (den tredje disciplin er i lektion 

3). Start lektionen med aktiviteten Krig med forskellige variationer. Herefter undervises i 

tekniske boldkastaktiviteter. Skole OL – disciplinerne instrueres og afprøves. 

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion Eleven har kendskab til de tre kvalifikationsdiscipliner ved 

lokalstævnet. 

Opvarmning – Krig Eleven samarbejder for at holde bolden i gang.  

Boldopkast 

Opkast – bræk koden 

 

Eleven skal kunne kaste bolden op til serv. 

Når eleven siger 20 cm og kaster bolden ca. 20 cm op. 

Når eleven når at fjerne hånden, inden bolden falder ned og 

rammer bordet. 

Klassens længdeslag Eleven skal kunne slå hurtigt, kraftigt og præcist. 

Eleven skal kunne orientere sig mod den retning bolden skal slås, 

placere kroppen og slå bolden i den retning. 

Når eleven slår bolden i retningen +/ - elevens håndsbredde 

Når eleven får produceret underskru. 

Når eleven får slået til bolden i 40-45 grader  op og ud  

Klassens jonglører Eleven skal kunne jonglere i 2 min for at opnå max point.  

Når eleven anvender strategier for at holde bolden i gang. 

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 14 – 24 bander eller lignende områder 

100 bolde  Skriveredskaber, evt. tape 

Min. 5 kurve til boldopbevaring Målebånd 20 m 

 

Opvarmning: Krig 

Del eleverne op i to hold. Hvert hold har 50 bolde. Del banen op på midten og stil en masse 

redskaber ud i salen. Når krigen fløjtes i gang, glæder det om at få boldene over på den anden 

side af midterlinjen. Eleverne skyder med deres bat. Hver krig varer 1-2 minutter. Det hold, der 

har færrest bolde på sin side, når du fløjter, har vundet. Vær opmærksom på, at der er høj 

intensitet, og alle er med. 
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Variation:  

Spil med reglen om, at når en elev bliver ramt af en modstanders bold, så skal vedkommende 

løbe tilbage til baglinjen og tage fem englehop, inden eleven er med i legen igen.  

Spil med, at eleverne ikke må løbe frem og samle bolde op. 

Husk fairplay – skyd ikke efter hovedet og husk at være ærlig omkring, når man bliver ramt. Byt 

eventuelt holdene rundt for at tælle hinandens bolde op.  
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Boldopkast 

Bordtennisspillere kaster bolden op i luften til serv fra en hel flad hånd. Det kan være svært for 

nogen, der skal kaste en bordtennisbold op i luften for første gang, fordi bolden kan trille af 

håndfladen på vej i opkastet.  

Til Skole OL bruges derfor en halvlukket hånd, 

hvor bolden kan ligge mere stabilt, imens den 

bliver kastet op. Se billedet. Lad være med at 

lukke hånden helt for så at åbne den, lige 

inden bolden slippes. Årsagen er, at det er 

sværere at koordinere, hvornår man skal 

åbne hånden i forhold til håndens vej op. 

Desuden kommer der hurtigt fugt på bolden, 

som så klæber sig til hånden. 

 

 

 

Det ses også, at nogen, der vil slå til bolden for første gang uden instruktion, vil holde bolden 

med fingrene – i et pincetgreb, som man ser i badminton med fjerbolden. Dette greb er også 

uhensigtsmæssigt, for når man slipper bordtennisbolden, så ryger den hurtigere ned end 

fjerbolden, og da bathåndtaget er kort, kan man ikke nå at slå til bolden, inden den rammer 

gulvet.  

Selv hvis man forsøger at kaste bolden op fra denne fatning (pincetgreb), er det svært at 

koordinere for eleven både at føre bolden op og nå at slippe den i toppunktet. Desuden vil 

fugtige fingre kunne sende bolden ud på uberegnelig vej. Så: Undlad at bruge pincetgreb. 

Derfor bruger vi i Skole OL den halvlukkede hånd til boldopkast.  

Dette øves i den næste aktivitet Opkast – bræk koden. 
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Opkast – bræk koden. 

Stå ved bordet med hånden inde over bordet. Hold en bold i en halvlukket hånd (ikke i 

spillehånden). Kast bolden 20 – 30 cm lige op i luften. Træk kastehånden tilbage og væk fra 

boldens bane, inden bolden er på vej ned. Lad bolden studse én gang på bordet, lad bolden 

springe op og lad den falde ned igen, men grib den på dens vej ned. Start forfra.  

Formålet med denne øvelse er, at eleven lærer at kaste bolden lige op og kaste bolden op i en 

forudbestemt højde.  

Målet er at få et hensigtsmæssigt boldopkast, som eleven senere kan anvende i slaget. Når 

spilleren er trådt væk fra bordet og har fattet sit bat, kan øvelsen med boldopkast fungere som 

optakt til at lære at serve. I en serv må bolden IKKE kastet op ind over egen bordhalvdel. 

 

Denne slagøvelse øver eleven i at ramme bolden hensigtsmæssigt med battet.   

Sæt to øvelser sammen Balance og opkast.  

 

 

Se video  

Variation 

Samme elev kaster skiftevis en lav bold og en høj bold op, osv. Fx 20 cm, 50 cm, 20 cm, osv. 

Der er to elever om en bold. Her skal eleven gribe bolden og derefter kaste bolden op og fjerne 

hånden, hvorefter makkeren griber bolden på ny, osv. Variér eventuelt højden i øvelsen.  

 

Skole OL - lokalstævnediscipliner 

Eleverne skal nu for første gang i dette undervisningsforløb afprøve to af de tre discipliner, som 

de skal dyste i, når klassen kommer til Skole OL - lokalstævnet. Det er derfor vigtigt, at eleverne 

har kendskab til opstilling, hvad disciplinerne går ud på, og hvor mange point man får, samt får 

afprøvet disciplinerne inden lokalstævnet. NB.: De 3 discipliner afprøves igen i lektion 6, 7 og 8.  

Se https://bordtennisdanmark.dk/lokalstaevnediscipliner 

• Flest over nettet,  

• Klassens jonglører  

• Klassens længdeslag (lektion 3) 

https://youtu.be/4cps4TrN0fA
https://youtu.be/4cps4TrN0fA
https://youtu.be/4cps4TrN0fA
https://bordtennisdanmark.dk/lokalstaevnediscipliner
https://youtu.be/4cps4TrN0fA
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Klassens længdeslag 

I denne disciplin skal eleverne både arbejde med slagstyrke, hurtighed og præcision på samme 

tid. 

Fra et afgrænset startområde skal eleverne slå bolde så langt som muligt, så præcist som 

muligt og så hurtigt som muligt. Hver klasse har 200 bolde tilsammen, hvilket vil sige, at hver 

elev har ca. 8 - 12 bolde at slå med. Områderne (kompartments), som eleverne skal slå boldene 

ud i, har henholdsvis en afstand på 2,3 m (0,2 point), 4,6 m (0,5 point) og 6,9 m (1 point). Se 

skitsen. Snak eventuelt med klubben om lån af bander eller øv Klassens længdeslag på et 

klubbesøg. Ellers kan du bruge bænke, der ligger ned, sammenrullede måtter på højkant eller 

åbne plintkasser, men så med færre elever om hver opstilling. 

Til lokalstævnet inddeles klassen i 5 kolonner bag startlinjen. Her bliver de 200 bolde delt ud på 

klassens elever. Hvis antallet ikke går op i 200, så afgør læreren, hvem der skal have ekstra 

bolde.  

Har du ikke 200 bolde, så opdel klassen i mindre grupper og giv hver elev fx 10 bolde. Det handler 

om at øve sig.  

Konkurrencen til lokalstævnet 

varer 2 min. og på startsignalet 

må de fem forreste elever slå 

alle deres bolde afsted.  

Det giver flere point at ramme 

et kompartment længere væk.  

Når de fem forreste elever er 

færdige, træder de tilbage, og 

de fem næste elever træder 

frem og slår deres bolde, osv.  

Konkurrencen slutter, når der 

ikke er flere bolde tilbage, eller 

når de 2 min er gået. 

Til slut optælles boldene fra 

hvert kompartment, ganges 

med pointfaktoren, og 

pointene lægges sammen. 
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Klassens jonglører 

I denne disciplin skal eleverne arbejde med sig selv i en individuel præstation, der kræver stor 

koncentration og fokusering. Eleverne skal ligeledes undgå at forstyrre hinanden. Alle elever 

kan være med.  

Eleverne skal have et bat og en bold hver og skal jonglere med bolden på samme side af battet 

(uden at vende battet), så længe de kan. Det er ikke antallet af boldberøringer, der tæller, men 

varigheden af jongleringen.  

Klassen står sammen tæt i et afgrænset rum på ca. 4,6 x 6,9 meter. Disciplinen varer 2 minutter. 

Klassen får point efter, hvor mange elever, der fortsat jonglerer efter hhv. 1 min., hvilke giver 2 

point og efter 2 min., hvilket giver 5 point.  

Taber en elev bolden, så lader vedkommende den ligge og går roligt ud af området.  

Se på http://www.bordtennisdanmark.dk/lokalstaevnediscipliner 

 

Refleksionsspørgsmål 

1. Hvordan oplevede du/I, at kunne kaste bolden op? 

2. Hvordan regulerede du slagene, så bolden kom længere ud? 

3. Ved jonglering: Blev du boldblind og hvordan oplevede du det? 

4. Hvordan kan man undgå at blive boldblind? 

5. Hvordan tænker du/I, at du kan blive bedre til Klassens længdeslag? 

  

http://www.bordtennisdanmark.dk/lokalstaevnediscipliner
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Lektion 3 

I denne lektion skal I have adgang til bordtennisborde, for her skal klassen i gang med at 

samarbejde omkring bordtennisbordet. NB.: I lektion 3 og 4 skal der bruges borde – helst 

bordtennisborde, men andre klasseborde kan også bruges. Hvis I har dobbeltlektioner, så kan 

lektion 3 – 4 lægges sammen til en dobbeltlektion, hvor der skal bruges borde i begge lektioner. 

Eleverne starter med en øvelse i at kaste bolden op til serv eller til langskud. Disciplinen Flest 

over nettet instrueres og øves.  

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion Eleven skal have kendskab til Skole OL’s fairplaykonkurrence og 

disciplinen Flest over nettet. 

Opvarmning 

– Rundt om bordet 

Eleverne skal kunne samarbejde om at holde bolden i gang på 

bordet.  

Når eleven iagttager modtagerens position og slår bolden i dennes 

og hensigtsmæssige retning. 

Benstilling og balance 

 

Eleven skal kunne stille sig hensigtsmæssigt ved et bord i forhold 

til at serve og i forhold til at modtage.  

Eleven skal forstå kroppens frihedsgrader og hvorfor 

udgangsposition er hensigtsmæssig. 

Slag + serv Eleven skal slå til bolden fra et boldopkast på min 20 cm. 

Eleven skal kunne serve ”korrekt”, så bolden berører egen og 

modsattes bordhalvdel. 

Eleven skal kunne slå en retningsbestemt og lang bold med 

underskru. 

Eleven skal have kendskab til, hvor bolden ryger hen med hhv. 

neutralt, åbent og lukket bat. 

Flest over nettet Eleven skal have kendskab til disciplinen Flest over nettet. Se side 

33. 

Når eleven ved, at konkurrencevarigheden er 5 min. 

Når eleven ved, at der kan spilles videre på den første fejlbold, men 

at denne bold ikke tælles. 

Når eleven ved, at bolden skal ramme modsatte bordhalvdel, før 

der gives point.  

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 1 – 4 bordtennisborde + evt. omgangstæller 

100 bolde Papir og skriveredskaber 
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Opvarmning - Rundt om bordet  

Eleverne fordeler sig ved bordene og danner en række ved hver bordende. Sørg for, at der er 

omtrent lige mange elever i hver række. Der, hvor der er flest elever, starter spillet. Bolden 

sættes i spil med en serv. Spillerne løber rundt om bordet og ind i køen efter at have spillet 

bolden og så fremdeles. Start spillet med, at eleverne skal holde bolden kørende. Se, hvor mange 

gange eleverne kan få bolden over nettet i træk? Der er ingen, der ”dør” eller går ud.  Lad 

eventuelt eleverne selv tælle boldene eller lad en elev fra holdet tælle højt. Når en bold går tabt, 

starter tællingen forfra.  

Som lærer: Iagttag vinder- og taberreaktioner bland eleverne og noter dem eller husk dem. 

Eventuelt italesæt reaktionerne i denne lektion, fx under refleksionsspørgsmålene. Senere i 

undervisningsplanen i lektion 6 og 7 tager du situationer op igen under snakken om fairplay. 

 

 

 

Variation:  

Lav forhindringer, som eleverne skal løbe over eller forbi på vejen frem i køen. 

Byt om på nogle af eleverne i grupperne eller snak med eleverne om nye måde at inddele på, fx 

piger og drenge eller efter færdighed med bold og bat eller noget helt tredje.   

Spil med, at elever dør og går ud, og at de lægger deres bat på bordet, altså der spilles med 

battene liggende på bordet som forhindringer. Når et bat til pågældende elev bliver ramt, er 

vedkommende elev med i spillet igen.  

Spil med, at det gælder om at slå hinanden ud. Hver elev kan have to liv. De to sidste elever 

tilbage kommer i finalen og spiller til 3 point – ligesom traditionelt rundt om bordet.  

Hvis der er mere end et bord: Spil med, at det bord, der har fået flest bolde over i Flest over 

nettet, er vinderbordet.  
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Udgangsstilling og balance 

Udgangsstillingen ved modtagelse af en bold (ved et bordtennisbord) er, at begge ben er lidt 

bøjede og fødderne er parallelle og peger skråt fremad – ca. 45 grader i forhold til slagretningen. 

Kroppens tyngdepunkt er flyttet frem på den forreste del af fødderne uden at slippe hælene fra 

gulvet. Battet holdes over bordhøjde, og battet peges frem mod den anden spiller. Det er vigtigt 

at være i balance og hele tiden komme til denne position inden næste slag, og man skal være i 

stand til hurtigt at flytte sig i alle retninger. Det er vigtigt, at eleven ”arbejder” nede i benene og 

ikke står på ”stive” strakte ben, så eleven opnår et lavt tyngdepunkt. Det kan være svært på 

begynderniveau at sætte placering og balance med i spillet, men det er grundlaget for at 

slagene bliver de ønskede slag. Her kan læreren forsigtigt puffe til eleven for at se, om eleven er 

i balance eller se, hvor vægtfordelingen er og rette. 

 

 

Når eleven server, bestemmer denne selv, i hvilken side vedkommende vil stå. Som regel i Flest 

over nettet vil man skulle løbe videre til næste kø og derfor stille sig til højre ved bordenden. Ved 

modtagelse af en bold (for højrehåndede) er det hensigtsmæssigt at stille sig 1/3 fra venstre 

langside af bordet, idet en baghånd kræver rotation få at nå bolden. Forhåndsarmen rækker 

længere og dækker helt frem til højre bordside, altså de 2/3 over til højre langside af bordet.   

I starten af 4-6-ugers forløbet kan du se gennem fingrene med, at eleverne skelner mellem 

udgangsposition til serv og modtagelse en bold, men bruger tillempede måder at stå på. Til sidst 

i forløbet kan du sætte fokus på dette. Det handler først og fremmest om at få spillet i gang. 

Sæt muligt et par stykker tape på gulvet for at anvise fodstillingen til at modtage en bold og 

fjern tapen senere, når det giver mening.  

Vær opmærksom på, at badmintonspillere har højre fod forrest, men i bordtennis er det venstre 

fod, der er tættest på bordet og spilretningen.  
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Slaget  

Bordtennisspillere arbejder meget med fart, skru, placering af bolden og variation i det hurtige 

bordtennisspil. I Skole OL er det primært kun placering af bolden, der er det vigtigste, fordi det 

holder aktiviteten og samarbejdet i gang. Aktiviteterne i Skole OL er udarbejdet sådan, at det er 

selve samspillet, der er målet, og derfor skal eleverne forsøge at spille bolden til medspilleren fx 

i Flest over nettet.  

 

Du starter med en serv 

Mange tænker, at det at serve er let og lige til. Men for børn, der aldrig har haft en 

bordtennisbold og et bat i hånden kan det være svært at koordinere øje og hånd. Hvordan skal 

man kaste bolden op for at slå til den?  

Ofte ses elever holde bolden mellem fingrene i et pincetgreb for enten at slå bolden ud af 

hånden eller at droppe den ned for derefter at slå til bolden. Se side 24.  

I dette undervisningsmateriale ser vi ikke på bordtennisregler, men på de måder, børn let kan få 

bolden i en ønsket retning med den ønskede kraft for at få et spil i gang. 

 

 

Se video  

https://youtu.be/NzrxiFFdkRU
https://youtu.be/NzrxiFFdkRU
https://youtu.be/NzrxiFFdkRU
https://youtu.be/NzrxiFFdkRU
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Man starter spillet ved bordet med en serv. 

Kast bolden ca. 20 – 50 cm lige op, så du kan nå 

at registrere boldens bane med øjnene, og 

afvent, at bolden falder ned igen, før du slår til 

den. Battet, som er i den anden hånd, føres nu 

hen mod bolden i dens vej nedad. Kig på 

bolden, og fornem/forsøg at få battets side, set 

oppe fra, være vinkelret på den retning, som du 

vil slå bolden.  

 

 

 

 

Se video  

 

Åbent og lukket bat 

Hvis man kigger ind fra siden på battet, vil man kunne dreje battet til enten et åbent, et neutralt 

eller et lukket bat. Dette forklares her.  

Rammer du med et lukket bat, hvor belægningen peger nedad, så vil bolden få en retning ned 

mod egen bordhalvdel tæt på dig eller ramme under bordet, og bolden vil danne lidt overskru.  

Rammer du med et neutralt slag (kontraslag), hvor belægningen peger vinkelret på 

slagretningen, så vil bolden sendes vinkelret afsted uden skru. Dette slag anbefales til at starte 

med. 

Rammer du med et åbent bat, hvor belægningen peger opad, så vil bolden få en mere 

opadgående kurve med lidt underskru. Se billedet, hvor serveren holder battet som et åbent bat 

i begyndelsen af armsvinget.  

Se videoen og vurder hele serven. Er det et åbent bat? eller neutralt bat? eller et lukket bat? 

Se også Langskud til OL på side 10. Opsummerende vil denne tankeproces kunne hjælpe dig i 

forberedelsen af et slag:  

Udgangsstilling – Beslutning om retning og kraft - Boldopkast – Slaget – Feedback. 

  

https://youtu.be/W6mLQoE9XYo
https://youtu.be/W6mLQoE9XYo
https://youtu.be/W6mLQoE9XYo
https://youtu.be/W6mLQoE9XYo
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Flest over nettet.  

I denne disciplin (lokalstævnedisciplin) skal eleverne fokusere på at samarbejde, og alle i 

klassen er aktive. Disciplinen er á la rundt om bordet, som du måske selv tidligere har spillet. Der 

skal to bordtennisborde til. Du deler eleverne ud på de to borde i fire lige store grupper. Har du 

flere borde, så inddel i flere og mindre grupper. 

Til konkurrencen må bordene opstilles, så hele klassen løber rundt om de to borde, eller bordene 

må opstilles som to selvstændige borde, hvor to separate grupper løber rundet om hvert bord. 

Begge måder er tilladt. Er klassen lille, anbefales de to separate grupper. Er klassen stor, så kan 

en spredning med en længere løbetur være en fordel, da det ofte er ”klumpspillet” om bordet, 

der giver problemer. Snak med lokalarrangøren inden lokalstævnet og fortæl, hvor mange i er i 

klassen. 

Se https://bordtennisdanmark.dk/lokalstaevnediscipliner 

Eleverne skal nu forsøge at lære disciplinen Flest over nettet bedre at kende. Følgende gælder: 

• En bold over nettet tæller kun point, hvis bolden træffer den modsatte bordhalvdels spilleflade.  

• En bold over nettet tæller ét point.  

• Der tælles point på begge borde, og point lægges sammen til sidst. 

• Disciplinen sættes i gang og varer 5 min. 

• Hver bold startes med en serv. Tabt bold skal samles op, og der serves på ny.  

• Der skal være en elev/lærer (disciplindommer) med en omgangstæller til hvert bord. Alternativt kan 

en udpeget elev tælle højt og eventuelt også spille med. 

 

 

Se video  

  

https://bordtennisdanmark.dk/lokalstaevnediscipliner
https://youtu.be/m4CHg-QzsJo
https://youtu.be/m4CHg-QzsJo
https://youtu.be/m4CHg-QzsJo
https://youtu.be/m4CHg-QzsJo
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Alle må forsøge at samle bolden op og kaste den til en, der hurtigt kan serve. Hvis en elev misser 

en bold, går eleven IKKE ud. Der kan spilles med en større bordtennisbold (44 mm, hvis haves) 

for at sætte tempoet ned og kontrollen op. Denne bordtennisbold er sjovere, lidt langsommere 

og er mere kontrollerbar. Der spilles med én bold pr. bord.  

 

Refleksionsspørgsmål 

1. Hvordan oplevede du/I at samarbejde i rundt om bordet?  

2. Hvordan opleves samarbejdet i klassen? 

3. Hvordan oplevede du/I vinder- og taberreaktionerne?  

4. Hvordan påvirkede andres vinder- og taberreaktioner dig? 

5. I Flest over nettet: Havde nogen af jer en oplevelse af, at I måtte ofre jeres tur/slag? 

Hvordan blev det opfattet? 

6. Hvordan tænker du/I, at I kan forbedre samarbejdet i klassen i spillet? Generelt? 

7. Oplevede du nye sider af nogen fra din klasse? Snakkede du med nogen, som du normalt 

ikke snakker så meget med? Hvordan opleves det? 
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Lektion 4 

I lektionen her skal der igen bruges to bordtennisborde. Eleverne leger og øver Tjenerbold i flere 

variationer, inden de skal afprøve færdigheder på Elevens scorekort for anden gang. Til slut er 

der jordskælvsbold. 

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion  

Opvarmning 

– Tjenerbold 

Eleven skal kunne balancere bolden på battet og bevæge sig rundt i 

forskellige situationer. 

Halløj – du! Eleverne skal lære hinanden bedre at kende og slå bolden til en 

klassekammerat. 

Flest over nettet Eleven skal kunne samarbejde i Flest over nettet. 

Når eleverne viser hensyn til modtagerens position og slår bolden i 

hensigtsmæssig retning. 

Når eleven holder sig klar i køen.  

Når eleven spiller uegennyttigt.  

Case - Min serv Eleven skal kunne give sit synspunkt og bidrage til diskussionen om 

tvister, der opstår under spilsituationer.  

Jordskælvsbold Eleven skal kunne spille på skæve bordflader. 

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 1 – 4 borde 

100 bolde Tykke bøger til at lægge under bordben 

 

Opvarmning: Tjenerbold 

Eleverne skal forestille sig, at de er tjenere og ude at servere på en restaurant med en bakke 

(bat og bold). Læg bolden på battet og se, hvor langt eleverne kan gå med en bordtennisbold, 

uden bolden falder af battet. Bolden må ikke jongleres. 

Variation:  

Gå rundt mellem hinanden i et afgrænset område. Taber man bordtennisbolden, samler man 

den bare hurtigt op og er med igen… 

Lav øvelsen som stafet. Hav eventuelt to bolde på battet for de elever, der klarer sig godt. 
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Vær kreativ. Alle bevæger sig rundt. Taber man bolden, må man stå stille med spredte ben indtil, 

at en anden elev kravler igennem med bolden på battet. Vedkommende, der kravler igennem, 

befrier den stillestående.  

Herefter må begge bevæge sig rundt igen med bolden på battet. 
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Halløj – du! 

Øvelsen her øver eleverne i at slå til bolden i en bestemt retning. Opdel klassen i to eller fire 

grupper. Lad grupperne stå i store rundkredse på 8 – 12 meter i diameter, fx i en aula eller en 

gymnastiksal. Hver elev har et bat, og hver gruppe en til flere bolde. Inden en elev slår til bolden, 

råber eleven ”Halløj!” og et navn på den elev, som der vil skydes til. Lad bolden studse gulvet for 

ikke at få direkte skud i hovedhøjde, som kan ramme utilsigtet. Sæt aktiviteten i gang med en 

eller flere bolde.  

Formålet med øvelsen er, at eleverne lærer at stille kroppen i en bestemt position til et længere 

slag. Formålet er også, at eleverne lærer hinanden bedre at kende.  

Fx Halløj Ida! Og eleven retter fødderne, hofte og armenes retning og slår bolden til Ida, som står 

et andet sted i rundkredsen. Rammer eleven over mod Ida, og hvis Ida kan modtage bolden med 

hænder eller bremse bolden med battet uden at skulle bevæge sig væk fra sit ståsted, så er det 

Idas tur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lærer 

Halløj Ida! 

Her! 
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Variation 

De fleste kender hinanden i en klasse, så brug måske særlige kendetegn, fx Magnus’ storesøster, 

eller initialer, hvis eleverne kender hinandens efternavn.  

Du kan også sætte eleven til at stille Ida et spørgsmål, fx ”hvordan gik din cykeltur til skole?”,  og 

slår bolden til Ida, som så svarer, ”den gik fint”. 

Du kan også sætte matematikspørgsmål ind. Den i rundkredsen, der svarer først, får råbt sit 

navn af eleven, der slår bolden til vedkommende. Find selv på andre. Sæt eventuelt to eller tre 

bolde i gang. Vær eventuelt selv med som rollemodel i rundkredsen. 

Hvis eleven ikke rammer modtageren inden for arms rækkevidde, så må modtageren 

bestemme, at afsenderen skal udføre en passende mængde øvelser, fx 8 englehop. Find selv på 

øvelser, men de skal kunne udføres på stedet i rundkredsen. 

Case - Min serv – vores spil 

 

Flest over nettet - gentagelse.  

I denne disciplin, som skal undervises i for anden gang, skal eleverne forbedre samarbejdet i 

Flest over nettet. Alle i klassen er med. Se disciplinen side 33.  

Her fungerer du som coach og guider eleverne til at være mere opmærksomme på hinanden og 

sin egen position og samarbejdet i klassen.  

Involver gerne eleverne i feedbacken, og for de større elever kan de måske helt selv give 

konstruktiv feedback til hinanden. Italesæt, at alle vil komme til at lave fejl, men at det vigtige er, 

hvordan eleverne forholder sig positivt og konstruktivt til, hvordan man bedst kommer videre 

efterfølgende.  

En elev, som ikke har servet så meget, server en bold, som ryger direkte over nettet. 

Modtageren griber bolden, og server på ny, fordi det var en fejlserv. Men den første elev vil 

gerne forsøge at gennemføre sin serv og gør krav på at få bolden igen. Modtageren er 

ligeglad og sætter en ny serv i gang. Den første elev griber bolden igen og server på ny og 

siger, ”jeg vil gerne være bedre til at serve”. 

 

A. Hvordan oplever I denne tvist? Kun oplevelse. 

B. Hør klassen ad og forsøg at se det fra begge sider. 

C. Hvordan synes I, at denne tvist løses bedst? 
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Jordskælvsbold 

Nu skal der spilles jordskælvsbold på skæve bordtennisborde. Sæt et par klodser/bøger under 

to bordtennisben på den samme halvdel og det samme med anden halvdel af bordet bare på 

modsatte ben. Fortæl nu eleverne, at der har været jordskælv på skolen, og at 

bordtennisbordene er blevet skæve. Spil bordtennis på de skæve borde. Det gælder om at få 

spillet i gang og bolden over så mange gange som muligt. I bordtennisspillet kan net- og 

kantbolde forekomme, hvor bolden får en utilsigtet retning, som der ofte skal nås og spilles 

videre på. 

Formålet er at lære eleven at beregne skæve bolde og hurtigt reagere på dem.  

Variation: 

Spil med, at det gælder om at skyde hinanden ud. Hver elev kan have to liv. De to sidste elever 

tilbage spiller i finalen til 3 point.  

Spil med, at der er klodser under samme side på de to bordtennishalvdele. Iagttag taber- og 

vinderreaktioner. 

Refleksionsspørgsmål 

1. Hvordan oplevede du/I, at bolden ramte en skæv flade?  Var det sværere, end du/I 

troede? 

2. Hvordan oplevede du samarbejdet i Tjenerbold? 

3. Hvordan oplevede du/I at samarbejde i Flest over nettet? Fx forsøgte at spille 

hensigtsmæssige bolde til den næste kammerat?  

4. Hvordan har du det med at tale om tvister? 

5. Hvordan tænker du/I, at I kan forbedre samarbejdet? 
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Lektion 5 

I lektionen har klassen særligt fokus 

på relationsdannelse.  Eleverne 

starter med at spille Tornadobold. 

Vælg flere variationer. Klassen 

præsenteres for forbundet Parasport 

Danmark og skal i denne lektion prøve 

at dyrke en idræt med en 

funktionsnedsættelse. Eleverne skal 

sammen to og to spille 

bordtennisgolf. Så skal pulsen op med 

aktiviteten Kryds og bolle med bat. 

 

 

Aktivitet Læringsmål / Tegn på læring 

Instruktion  

Opvarmning – Tornadobold og 

slagøvelser (repetition) 

Eleven skal kunne tidligere lektioners læringsmål inden for slagøvelser.  

Eleven skal kunne puste bolden væk fra egen mållinje. 

Relationer  

Tango for dansemus 

Klassen skal styrke sammenholdet og relationer gennem aktiviteter. 

Eleverne skal under dans skærpe sin opmærksomhed på partnerens 

bevægelser og holde bolden mellem battene. 

Når bolden forbliver mellem battene i dansen. 

Når eleverne tager initiativ til forventningsafstemning. 

Du er til Paralympiske Lege Eleven skal have kendskab til, at para-elever findes blandt skolebørn, også 

de funktionsnedsættelser, man ikke lige kan se. 

Bordtennisgolf Eleverne skal sammen to og to kunne vurdere egen evne for øje-hånd-

koordination, sætte realistiske mål og ramme mål med bolden.  

Kryds og bolle med bat Eleven skal under tids- og fysisk pres kunne udføre kryds og bolle med bat. 

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat gerne – rød/sort 100 bolde  

Malertape til kryds og bolle 3 risposer eller noget andet som ”bolle”. 
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Opvarmning: Tornadobold  

Nu gælder det for eleverne om at have meget luft i lungerne og puste, så vildt man kan. Inddel 

klassen i grupper af 3 – 4 elever. En gruppe skal puste og dyste mod en anden gruppe. Find et 

gulvområde, hvor grupperne lægger sig på maven overfor hinanden. Hver gruppe kan ligge bag 

en mållinje, hvor bolden ikke må komme indover. Sæt bolden i spil og se, hvem der kan PUSTE 

bolden over til den anden gruppes mållinje. Sæt eventuel nogle redskaber op som sidelinje, så 

bolden ikke triller væk til siden. 

 

 

Se video  

 

 

Variation 

Man kan også spille med to eller flere bolde på banen ad gangen.  

Tornadobold kan også spilles, hvor klassen er inddelt i to hold (ca. 12 elever på hvert hold), der 

ligger over for hinanden på gulvet i to lange rækker, og hvor flere bolde sættes i spil på en gang 

eller løbende, altså som spillet løber, sættes flere bolde ind. 

  

https://youtu.be/ziexZFBdEuo
https://youtu.be/ziexZFBdEuo
https://youtu.be/ziexZFBdEuo
https://youtu.be/ziexZFBdEuo
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Tango for dansemus 

Denne aktivitet har til formål at skærpe fokus på makkeren og vedkommendes bevægelse. Der 

danses med bat i hånden og bold imellem parrenes bat. 

Inddel klasseeleverne i par. Hver elev har et bat og hvert par har én bold. Er der venstrehåndede 

elever, bør de gå sammen med højrehåndede. Stil parrene overfor hinanden og i stedet for, at 

parret holder om hinanden med armene, så har begge dansere et bat i hånden, som holdes foran 

maven med baghåndsiden vendt mod partneren. Imellem begge bat ligger bolden fastklemt. 

Parrenes modsatte arm holdes strakt ud og parret holder i hånd.  

Sæt tangomusik på og lad parrene danse.  

Byg en serie op, hvor de først danser lige frem, bytter rundt på bat i hænder og danser tilbage 

igen. Næste gang foretager de en svingom halvvejs ud og halvvejs hjem. Taber et par bolden, 

samles den op, og der danses videre. Lad eleverne få taletid til at forventningsafstemme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation 

Nu holdes battene i den strakte hånd, og bolden ligger fast mellem battenes forhåndsside. 

Parrets to andre arme holder om hinanden.  

Hver danser har et bat i begge hænder, og hvert par har to bolde – et til hvert batsæt. Nu danses 

der videre med bolde imellem begge batsæt. 

Du kan også variere danseretningen fx i en firkant, hvor parret ved hvert hjørne skal foretage 

360 drejning (svingom), før de danser videre. 
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Du er til Paralympiske Lege (PL)   

Parasport er for de atleter, der har en funktionsnedsættelse eller et handicap, og Parasport 

Danmark er et specialforbund for atleter med handicap.  

Nu skal dine elever prøve at spille bordtennis med en funktionsnedsættelse. Eleverne må kun 

spille med ét øje åbent. Lad eleverne holde en hånd for det ene øje og spille rundt om bordet.  

En anden øvelse er, at der spilles med kun én sko på fødderne. Dette skal opfattes som et 

hofteskred – hoftedysplasi.  

Er der elever med reelle handicap eller funktionsnedsættelse, skal disse elever ikke yderligere 

indskrænkes. Fx de elever, der er svagtseende og bruger briller eller andet.  

Slut af med en fælles drøftelse omkring deres oplevelser af at være en para-elev, samt en 

generel drøftelse omkring Parasport.  

 

 

 

 

 

  

Vidste du? 

At Skole OL – bordtennis’ ambassadør Sophie Walløe har været med til de 

Paralympiske Lege i bordtennis i 2016 i Rio. 
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Bordtennisgolf og relationer 

Bordtennisgolf spilles efter samme princip som almindeligt golf, men hvor eleverne bruger et 

bordtennisbat og -bold. Eleverne skal være sammen i hold af to og to eller tre og tre og skal 

designe deres egen golfbane i skolens lokaler eller i gymnastiksalen. Parrene skal finde mindst 

fem genstande i rummet, som kan tåle at blive ramt af en bordtennisbold, og som eleverne skal 

ramme med bolden. Eleverne tæller selv, hvor mange skud de hver bruger på at komme 

igennem banen for at ramme de fem ting, fx et skab, et redskab eller en døråbning. 

Variation: 

Du kan stille krav til eleverne om, at banen skal være med hjørner eller forhindringer, så bolden 

enten skal studse noget på vejen eller skrues omkring et hjørne eller ramme en væg med en 

vinkel på 45 grader.  

Kryds og bolle med bat 

Formålet med denne aktivitet er at få puls og tankeaktivitet op i højt gear på samme tid.  

Inddel eleverne i små grupper, fx á 3 - 4 elever. Gerne nogen, der er kvikke, og nogen, der er 

hurtige på benene i samme gruppe. En gruppe dyster mod en anden gruppe ved et ”kryds”. 

Anvend fx malertape til at danne ”krydset” med ca. 30 x 30 cm. Bestem en udgangslinje alt efter 

hvor langt du ønsker, at eleverne skal løbe.  

Start med 8 – 10 meters afstand fra start til ”kryds”. Stil eleverne bag udgangslinjen, og de to 

første elever fra gruppen løber af sted. Så snart den første elev på holdet har placeret sit bat, 

løber denne tilbage og giver stafetten videre til den næste elev, som løber af sted. Start med, at 

begge elever skal komme hjem til holdet, før næste på holdet må løbe af sted til krydset. 
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Variation 

Spil med, at så snart en elev kommer hjem til holdet, må den næste løbe af sted. Således kan det 

ske, at det ene hold får placeret tre bat på stribe, mens det andet hold kun når at placere et, fordi 

de løber langsommere. Det handler om at have fart på for at vinde. 

Refleksionsspørgsmål 

1. Hvordan oplevede du/I at danse tango?  Fx var det sværere, end du/I troede? 

2. Hvordan regulerede du/I bat, så I holdt bolden imellem jer? 

3. Ved kryds og bolle: Hvordan oplevede du at skulle løbe stærkt, men samtidig nå at tænke 

over placeringen af bat? 

4. Hvordan tænker du/I, at I kan forbedre samarbejdet? 

5. Har du erfaret nye ting ved klassekammeraterne? Hvilke? 
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Lektion 6 

I lektionen her starter eleverne med Klassens jonglører, og målet er at forbedre sig. Og så skal 

eleverne ud i anden øvelsesgang med Elevens scorekort. Her skal de virkelig gøre sig umage for 

at score højt i aktiviteterne. Eleverne slutter af med at lave deres eget fairplayløfte. 

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion  

Opvarmning –  

Kongens efterfølger 

 

Klassens jonglører Eleven skal kunne jonglere uafbrudt i 2 min.  

Elevens scorekort (2. gang) 

Tre aktivitetsøvelser 

Eleven skal kunne anvende de tekniske øvelser og gerne forbedre 

sig i scorekortet. 

Fairplay - brainstorm 

Case + spørgsmål 

Eleven skal kunne give eksempler på, hvad fairplay er.  

Eleven skal kunne identificere taber- og vinderreaktioner. 

Eleven skal have viden om fairplaykonkurrencen. 

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 100 bolde  

Scorekort + skriveredskaber Målebånd 

3 – 9 spande Tape 

 

Opvarmning: Kongens efterfølger 

Inddel eleverne i rundkredse af mindst fire elever. En af eleverne starter og skal se, hvor mange 

gange eleven kan ramme bolden på battet. De andre tæller. Når bolden tabes, må den elev, der 

har jongleret bolden, bestemme en aktivitet, fx sprællemandshop, skihop, twist, mm. Alle laver 

aktiviteten det antal gange, personen har kunnet ramme bolden. Bat og bold går nu videre til 

den næste ”konge”. 

Klassens jonglører - gentagelse. 

I denne disciplin skal eleverne arbejde med variation i boldhøjden. Se i øvrigt side 27. Inddel i 

grupper efter niveau, og lad eleverne øve.  

Vær opmærksom på, at boldbindhed kan opstå efter 1 min. jonglering. Variér boldhøjden og drej 

kroppen lidt, så et nyt baggrundsbillede opstår. Se side 27. 
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Elevens scorekort - anden aktivitetsgang 

Der skal gerne være gået to uger siden første øvelsesgang, hvor eleven har øvet minimum seks 

gange á 10 minutter. Stil igen op til de tre forskellige bordtennisaktiviteter ”Ram plet – mååål”, 

”Vend pandekager” og ”Langskud til OL”. Inddel eleverne i de tre forskellige stationer. Det er 

vigtigt, at eleverne igen noterer sig, hvad deres score bliver anden gang af hver øvelsesaktivitet.  

I lektion 8 gentages igen Elevens scorekort fra sidste gang. Husk, at det højeste resultat af 

enten anden eller tredje øvelsesgang tæller i udviklingsprocenten. Så har eleven et bedre 

resultat anden gang end tredje gang, så tæller resultater fra anden øvelsesgang. 

Fairplay 

Hvad er fairplay? Se side 60.  

 

Overordnet handler fairplay i idrætten om respekt for reglerne, for idrætten og for alle på og 

uden for banen. Alle har et ansvar for, at såvel træning som konkurrence afvikles på en god og 

ordentlig måde. Udøvere, trænere, ledere, lærere, forældre, tilskuere, dommere, osv. har alle 

ansvar for at sikre fairplay i idrætten.  

 

Reflektér over fairplaysituationer 

• Hvor går grænsen mellem at juble over en sejr eller at hovere? I kan diskutere, hvornår 

det er okay at "ushe!" (udråb i kampsituation) og fx er rettet mod modstanderen eller 

rettet mod modstanderens hold eller rettet mod sig selv? 

• Hvordan er man en god holdkammerat? 

• Hvor går grænsen for at sætte det stærkeste hold eller et hold, der giver plads til alle? 

• Hvordan tackles det, hvis man er utilfreds med en dommers kendelse? 

• Hvad er OK og ikke OK at råbe fra sidelinjen som holdkammerat eller tilskuer?  

• Hvornår bliver et uuuuh til buuuuh, og hvad ligger der i intentionerne bag udråbet?  

  



 

  Side 48 

 

Målet med elementerne i de to næste lektioner om fairplay er: 

• at klassen får viden om fairplay generelt. 

• at klassen får viden om Skole OL’s fairplaykonkurrence. 

• at klassen identificerer fairplaysituationer. 

• at klassen brain stormer om situationer, der er opstået i eget miljø. 

• at klassen udarbejder eget fairplayløfte.  

• at klassen iagttager taber- vinderreaktioner. 

 

Relevante fairplaysituationer 

Du (som lærer) har måske i løbet af de fem foregående lektioner observeret tvister, forsøg på 

snyd, uretfærdige episoder, nedladende udråb eller lignende i klassen. Det er ikke kun tvister, 

der skal tages op, men også situationer, hvor elevers positive adfærd skaber fairplay. Husk! At 

rose elever, der udviser fairplay, fx elever, der lige har tabt en kamp og går hen og siger, ”tak for 

kampen”. Du kan også formalisere, at alle elever giver en high five inden og efter kampen.   

Disse episoder kan du tage op på et generelt plan og som en anledning til at udarbejde klassens 

regler for fair opførsel. Hvorvidt I både vil udarbejde et sæt regler, der gælder for klassen eller et 

egentligt fairplayløfte er op til jer. 

Formålet med lektionen er at få kendskab til begrebet fairplay, hvor eleverne skal udtrykke, 

hvad de forstår ved fairplay. Eleverne skal desuden være i stand til at kunne iagttage 

grænseoverskridende forsøg på snyd, ikke-sportslig optræden og taber- vinderreaktioner. 

Klassen skal have kendskab til Skole OL's fairplayløftekonkurrence, som udløser en plads i 

finalen. 

Er det jeres klasse, der vinder fairplaykonkurrencen og en plads i Skole OL - Finalen?  

 

Klassen skal sende sit fairplayløfte til info@skoleol.dk  

Klassen skal skrive ”Skole OL - fairplayløfte” i emnefeltet. Vinderklassen bliver udtrukket og 

får lov til at præsentere sit fairplayløfte ved åbningsceremonien ved Skole OL - Finalen på 

den dag, hvor deres klassetrin deltager. Skole OL - fairplayløfte skal naturligvis laves og 

præsenteres af eleverne selv. I bestemmer selv, hvordan I vil lave Skole OL - fairplayløftet.  

Det kan for eksempel være en sang, en rap, en video, et digt eller et vers, etc.  

Lad fantasien få frit spil. I kan fx tage udgangspunkt i egen oplevelse. 

mailto:info@skoleol.dk
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NB. I lektion 7 går klassen videre med at afgrænse og fastsætte klassens holdninger til fairplay 

og producere klassens eget fairplayløfte. I når sandsynligvis ikke hele fairplayløftet, men aftal 

tid ud over disse 8 lektioner til at gøre det færdigt. 

 

Anti Doping Danmark har udarbejdet et materiale om Skole OL og fairplay for skoler. 

https://www.antidoping.dk/udgivelser/undervisningsmateriale/fairplay-i-idraetten 

 

 

Refleksionsspørgsmål 

1. Oplevede du/I boldblindhed denne gang? 

2. Forbedrede du dig på dit scorekort ift. sidste gang? 

3. Var det sværere end du/I troede at tale om fairplay? 

4. Beskriv et eksempel, hvor I var uenige om taber-vinderreaktioner. 

5. Har du eksempler fra de voksnes verden på fairplay eller mangel på det? 

  

https://www.antidoping.dk/udgivelser/undervisningsmateriale/fairplay-i-idraetten
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Lektion 7 

I lektionen skal eleverne prøve kræfter med ”Højt og langt” i flere variationer, inden eleverne 

skal prøve MIDI-bord med to bolde. Til slut jongleres i grupper. 

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion  

Opvarmning - Højt og langt Eleven skal kunne slå bolden højt og langt. 

MIDI-bord Eleverne skal i samarbejde kunne spille rundt om bordet på et lille 

bord (klasseværelsesbord), et MIDI-bord. 

Jonglering i rundkreds Eleven skal kunne holde en bold i gang, hvor alle i rundkredsen når at 

spille med.  

Flest over nettet Eleverne skal kunne gennemføre Flest over nettet og reagere 

positivt på situationer - uden brok, irritation eller ærgrelser.  

Fairplayløfte Eleven skal brain storme og bidrage til klassens fairplayløfte. 

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 100 bolde  

Net eller bøger på højkant MIDI-bord almindelige skoleborde for fx 5. klasse 

 

Opvarmning - Højt og langt 

Denne opvarmningsøvelse kræver lidt ekstra plads til hver elev, og eleverne skal passe på ikke 

at ramme hinanden, når de svinger igennem med battet. Eleverne kan være alene eller sammen 

to og to i ”Højt og langt”. Eleverne skal nu se, hvor højt de kan slå bolden uden (med hånden) og 

med bat.  

Variation: 

Lad eleverne slå efter gymnastikmåtter eller spande eller en plintramme. Lad eleverne prøve 

begge øvelser med både forhånd og baghånd. 

I gymnastiksal kan en barre sænkes lidt ned og slå bolden over her. Der kan spilles som á la 

beachvolley - en bold til hver tre elever på hver side af barren, der fungerer som net. Stil 

eventuelt en lang måtte op ad barren. Juster højden, så spillet kommer i gang.  
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MIDI-Bord 

Klassen skal stille med minimum seks spillere. Der skal spilles et sted mellem 15 - 30 bolde over 

nettet på et bordformat, der hedder Midi. Der spilles á la rundt om bordet. Det gælder om, at 

eleverne har det sjovt, og I skal afpasse spillet, så det bliver sjovt – altså så de fleste elever når 

målet.  

Eleverne skal forsøge at vurdere, hvor mange bolde de kan få over nettet i streg, inden de 

igangsætter det første spil. 

Eleverne sætter bolden i gang og løber rundt om bordet, indtil de opnår de aftalte bolde over 

nettet i streg. Eleverne går ikke ud.  

Gruppen har lige så mange forsøg, som man vil inden for to min., indtil det vurderede antal bolde 

nås. Når de to min. er gået, stopper øvelsen.  

NB. MIDI-bord er et spil, der foregår i sideeventet under Skole OL - finalerne. 
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Jonglering i rundkreds  

Inddel eleverne i grupper á ca. fire elever. Eleverne skal nu spille, som var det volleyball, hvor 

man i gruppen skal holde bolden i gang i luften. Først spilles med, at der må være en 

gulvberøring mellem hvert slag. Senere uden gulvberøring, hvor bolden hele tiden er i luften. 

 

Flest over nettet 

I denne del skal eleverne samarbejde om at få så mange point som muligt og samtidig have en 

positiv, hjælpende og opmuntrende adfærd.  

Lav et sæt regler for hvilken adfærd, der giver bonus, fx hvis en elev hjælper en anden elev med 

at få bolden i gang. Lav regler for, hvis nogen udviser uhensigtsmæssig adfærd og juster, som I 

bliver klogere i processen. Læreren er dommer. Sæt spillet i gang, fx i fem minutter. Tag en snak 

om, hvordan det gik. Sæt spillet i gang igen. Var der en forskel i spillets anden runde? Hvorfor?   

 Organiser, hvordan boldene bliver opsamlet og placering af serven ved opstart. Se side 33. 
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Klassens fairplay 

Saml op fra sidste lektion om relevante fairplaysituationer og gå videre med at brain storme til 

klassens fairplayløfte. Se også lektion 6. 

 

 

Målet er at sætte en proces i gang om at lave klassens fairplayløfte. 

Når I det ikke, så aftal tid for, hvornår I samler op. Måske skal der laves en video eller et banner 

eller lignende. 

 

Refleksionsspørgsmål 

1. Hvordan oplevede du/I at slå bolden langt?  Fx var det sværere, end du/I troede? 

2. Hvordan regulerede du slagene I MIDI-bordøvelsen? 

3. Hvor mange bolde havde I over nettet i streg? Var det over eller under det forventede 

antal? 

4. Hvad tænker I om jeres vurdering af antal slag i streg over nettet på MIDI-bordet? 

5. Hvordan tænker du/I, at I kan forbedre samarbejdet? 

6. Hvad tænker du om fairplayløftet? 

7. Har fairplay forandret noget ved dig? 

8. På hvilke måde har fairplay forandret dig? 
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Lektion 8 

I den sidste lektion spiller eleverne ” På jagt”, inden eleverne for sidste gang skal prøve deres 

aktiviteter i Elevens scorekort (og føre deres score over på klassens samlede scorekort for 

sidste gang), samt afprøve Skole OL - disciplinerne for sidste gang inden kvalifikationsstævnet. 

Du kan også udover scorekortet repetere undervisningen efter behov. 

Aktivitet Læringsmål  / Tegn på læring 

Instruktion Klassens skal orienteres om lokalstævnets dato, program og øvrig 

forberedelse. 

Opvarmning – På jagt! Eleven skal kunne indgå i et kampspil og stadig være fair. 

Klassens længdeslag Eleverne skal rutineres i Klassens længdeslag.  

Elevens Scorekort 

3. øvelsesgang 

Eleverne skal forsøge at slå rekord i forhold til de to tidligere 

øvelsesgange med scorekort.   

Refleksionsspørgsmål  Afslutning + oprydning 

Materialer  

24 bat 100 bolde  

Scorekort Bander eller en plint, hvor kasserammer er åbne. 

 

Opvarmning: På jagt 

Der udpeges to elever, der er på jagt i 

klassen. Alle spillere er harer – på nær de to 

jægere – og har et bat i hånden. Nu gælder 

det for jægerne om at kaste og ramme 

harerne med bordtennisboldene. Jægerne 

må tage tre skridt med bolden. Bliver haren 

ramt, skal man hjælpe jægerne med at 

ramme de tilbageværende harer. Den, der 

bliver ramt til slut, er den bedste hare… 

Battet må harerne forsvare sig med, når 

jægerne skyder efter dem. Harerne må, hvis 

de altså får fat på en bold, spille sammen, og 

så skal jægerne kæmpe for at få fat på 

bolden. 

Variation: Spil med flere bolde samtidig. 
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Klassens længdeslag  

Eleverne skal nu for sidste gang træne Klassens længdeslag.  

Læg vægt på korrigering af benstilling og slagstyrke. Lad eleverne øve med fokus på kvalitet, 

hvor du retter og viser, og eleven øver igen. Slut af med halvdelen af klassen med 100 bolde i 1 

min. Den anden halvdel samler op og gør klar til deres tur.  

 

Elevens scorekort - tredje øvelsesgang 

Dette er den sidste chance for at få en god udviklingsprocent. Der skal gerne være gået min. fire 

uger siden første øvelsesgang, og det anbefalede er, at eleverne har øvet i alt 12 x 10 min.  

Opstil igen de tre forskellige øvelsesaktiviteter: ”Ram plet – mååål!”, ”Vend pandekager” og 

”Langskud til OL”. Inddel eleverne i de tre forskellige stationer. Det er vigtigt, at eleverne noterer 

sig, hvad deres score bliver i hver øvelse i denne sidste gang. Når alle er færdige med sidste 

øvelse, samles eleverne til en fælles feedback af deres egne resultater. Her skal eleverne gerne 

opleve en fremgang i resultaterne og opleve, at de er blevet bedre til at meste aktiviteter 

indenfor bordtennis. Som lærer må du hjem og indtaste i Excel-arket til dit eget overblik.  

 

Refleksionsspørgsmål 

1. Kig på scorekortet - Hvad synes du om din udvikling fra start til nu? 

2. Hvordan oplevede du/I at samarbejde i rundt om bordet? Forsøgte I at spille 

hensigtsmæssige bolde til den næste kammerat?  

3. Hvordan tænker du/I, at I kan forbedre samarbejdet? 

4. Hvordan oplevede du aktiviteten På jagt? Var der snyd eller fairplay? 

5. Glæder I jer til lokalstævnet? 



 

  Side 56 

 

Appendiks 

Fælles læringsmål 

Denne lærevejledning henvender sig til lærere og pædagoger, der underviser klasser i 

indskolingen fra 3. klasse og til og med mellemtrinnets 5. klasse.  

For at indfri kompetencemål fra EMU (Danmarks Læringsportal 

https://emu.dk/grundskole/idraet), Skole OL, Parasport Danmark og Bordtennis Danmark, så er 

undervisning og indhold tilpasset og udviklet, så mål og ønsker fra disse organisationer bliver 

indfriet ved ½-dagsuddannelse og 4-6-ugers forløb. 

Vi tror specielt på, at bolden er central i klassens samspil og mål for trivsel, samarbejde og 

relationsdannelse i klassen.  

I Skole OL - bordtennis, spilles der som sådan ikke bordtennis, men der er anvendt 

bordtennisudstyr som: -bold, -bat og bordtennisbord, som er redskaber for designede 

aktiviteter med henblik på at nå overordnede mål.  

Idrætsfagets formål i folkeskolen. 

 Fra EMU: https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20-

%20Idr%C3%A6t.pdf 

 

Kompetencemål 

Folkeskolen har tre overordnede mål i faget idræt: Alsidige idrætsudøvelse, Idrætskultur og 

relationer, samt Krop, træning og trivsel. Disse mål er inddelt i videns- og færdighedsmål, hvor 

Skole OL – bordtennis indfrier en række af disse mål – enten helt eller delvist. 

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne 

skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give 

eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet 

mellem samfund og idrætskultur.  

Stk. 2. Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at 

udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i 

samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i 

og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. 

Stk. 3. I faget idræt skal eleverne udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et 

forpligtende fællesskab. 

https://emu.dk/grundskole/idraet
https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20-%20Idr%C3%A6t.pdf
https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK%20-%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20-%20Idr%C3%A6t.pdf
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Nedenstående tabel giver læreren et retvisende billede af, hvad Skole OL - bordtennis indfrier af 

EMU-mål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. – 4. klasse Vidensmål Færdighedsmål 

Alsidig idrætsudøvelse Eleven har viden om slagteknik og boldskru Eleven kan modtage og aflevere boldtyper 

(delvist - bordtennisbold). 

 Eleven har viden om enkelte regler i spil med 

bold. 

Eleven kan spille bold med få regler. 

  Eleven kan bevæge sig rytmisk til en variation 

af musikformer (delvist) 

  Eleven kan fastholde balance i enkelte 

øvelser. 

Idrætskulturer og 
relationer 

Eleven har viden om samarbejdsmåder. Eleven kan samarbejde i par eller mindre 

grupper om idrætslege. 

 Eleven har viden om regler og aftaler for 

idrætsaktiviteter. 

Eleven kan respektere regler og aftaler for 

idrætsaktiviteter (fairplay) 

Krop, træning og 
trivsel 

Eleven har viden om fysisk aktivitets indvirkning 

på følelser. 

Eleven kan samtale om følelser, der kan opstå 

ved fysisk aktivitet. 

  Eleven kan deltage i opvarmning. 

5. klasse   

Alsidig idrætsudøvelse Eleven har viden om kaste-, sparke-, gribe- og 

slagteknik (delvist – kun slagteknik) 

Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere 

forskellige boldtyper. 

 Eleven har viden om vægtfordeling, understøt-

telsesflade, spænding og afspænding (delvist) 

Eleven kan anvende balance og 

kropsspænding (delvist). 

Idrætskulturer og 
relationer 

Eleven har viden om roller i idrætsaktiviteter. Eleven kan udføre disciplinorienterede 

aktiviteter (olympisk disciplin – mixdouble). 

 Eleven har viden om regelsæts formål og 

struktur. 

Eleven kan udvise samarbejdsevner i 

idrætslige aktiviteter. 

 Eleven har viden om organiseringsformer i idræt 

(delvist). 

Eleven kan opstille individuelle og fælles 

regler. 

 Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner. Eleven kan samtale om tabe- og 

vindereaktioner. 

 Eleven har viden om lokalområdets muligheder 

for organiseret og selvorganiseret idræt. 

Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved 

organiseret og selvorganiseret idræt. 

Krop, træning og 
trivsel 

Eleven har viden om sammenhænge mellem 

fysisk aktivitet og trivsel. 

Eleven kan udpege fordele ved fysisk aktivitet 

med udgangspunkt i eget liv. 

Skole Ol -
Bordtennis-

specifikt:

EMU: 
Færdighedsmål

EMU: 
Vidensmål
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Herudover har Skole OL – bordtennis yderligere videns- og færdighedsmål: 

• Eleven har viden om kampen, legen, dansen og fordybelsen (Eichberg & Bøje) 

• Viden om glæde som motiv for bevægelse (Kissmeyer, L.) 

• Eleven har viden om relationers betydning for samarbejde og tillid (Klinge, L.).  

• Eleven kan sætte ord på relation og samarbejde i forbindelse med aktiviteter (Klinge, L). 
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Aktivitetsudvikling – hvorfor og hvordan? 

I Skole OL – bordtennis er aktiviteter skabt og udviklet for at nå målene med kvalitet. 

Udarbejdelsen af aktiviteter er sket ud fra principper som bygger på værdier. 

 

Værdier 

Fællesskab – Færdighed - Fairplay 

Principper i udvikling af discipliner/aktiviteter 

1. Aktiviteterne skal fordre fællesskabet, færdighed og fairplay. 

2. Aktiviteterne skal være sjove, spændende, motiverende og ikke for komplicerede.  

3. Elementer som kampen, legen, dansen og fordybelsen er indlejret. 

4. Aktiviteter og metoder skal så vidt muligt være evidensbaseret. 

5. Varigheden af disciplinerne skal variere og udfordre elevernes fysiske og mentale evner. 

6. Alle elever uanset formåen, færdighed, funktionsnedsættelse eller handicap skal kunne 

være med og kunne bidrage til point i disciplinerne. 

7. Klassestørrelsens variation må ikke få væsentlig indflydelse på disciplinresultatet. 

8. Krav til klubbens rekvisitter skal stå i rimelige forhold til klubressourcer. 

9. Disciplinerne skal være kvantificerbare og kunne online sammenlignes.  

10. Hver disciplins samlede resultat skal realistisk give ca. 150 point +- 50 point for 5. klasse, dog 

fordres samarbejdet i disciplinen Flest over nettet. 

11. Samlede antal point skal intentionelt give ca. 300 point for 3. klasse, 400 point for 4. klasse og 

500 point for 5. klasse.  

12. Der skal være indlejret taktiske coachopgaver til læreren. 

13. Afvikling af alle discipliner til et lokalstævne skal kunne nås på ½ skoledag. 

Aktiviteter 

Alle konceptualiserede øvelser, test, lege eller discipliner, som er beskrevet: Ram plet – mååål!, 

Vend pandekager..., Langskud til OL, Opkast – bræk koden, Halløj du!, Stikbold, Rundt om bordet, 

På jagt, Bordtennisgolf, Tango for dansemus, Krig, Goddag Batman, Tjenerbold, Jordskælvsbold, 

Tornadobold, Højt og langt, Kryds og bolle med bat, Kongens efterfølger, Flest over nettet, Du er 

til PL, Klassens jonglører, Klassens længdeslag, MIDI-bord.  

Herudover findes der til finalen MEGA-Bord og Mixed Double. 
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Begrebsafklaring 

Aktivitetselementer er fast definerede events eller forløb: 

½-dagsuddannelse, 4-6-ugers forløb, besøgsaktivitet (åben skole), lokalstævne, finalen 

Disciplin er udelukkende konkurrenceaktivitet, der giver point.  

Lokalstævnet har fire discipliner: Flest over nettet, Klassens jonglører, Klassens længdeslag og 

Klasse-klassekamp (klubben designer selv klasse-klassekamp ud fra nogle principper). 

Finalen har tre konkurrencediscipliner: Klassens jonglører, MEGA-bord, Mixed Double, samt 

MIDI-bord i sideeventet. 

Fairplay er et komplekst begreb, der omfatter og udgør en række grundlæggende værdier, der 

ikke kun er integreret i sporten, men som er relevante i hverdagen.  

For Skole OL er fairplay også et centralt omdrejningspunkt for alle discipliner. Man spiller 

naturligvis for at vinde, men ikke for enhver pris. Når der spilles, er der både tabere og vindere, 

og udfordringen er at respektere hinanden som både medspillere og modspillere. Opdragelse til 

fairplay anser Skole OL for at være særdeles vigtig.  

Der er endda en mulighed for at vinde en plads direkte i Skole OL 

finalen ved at sende et fairplayløfte til info@skoleol.dk.  

  

Retfærdig konkurrence, respekt, venskab, holdånd, ligestilling, sport uden doping, respekt for 

skrevne og uskrevne regler som integritet, solidaritet, tolerance, pleje, dygtighed og glæde, 

er byggestenene i fair play, som både kan opleves og læres til og fra banen. 

(oversat fra The International Fair Play Committee - founded in 1963). 

mailto:info@skoleol.dk
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Kontakt 

Skole OL  

Er administreret af et sekretariat, der samarbejder med DIF og er særskilt fra idrætsforbundene. 

I 2019 er der ni idrætsgrene med i Skole OL.   

Kontakt Janni Petersen janni@skoleol.dk  

Skole OL – bordtennis  

Er specialforbundet Bordtennis Danmark, som hører under Danmarks Idrætsforbund. 

Bordtennis Danmark har Skole OL som projekt i disse år. 

Kontakt Poul Danborg pda@bordtennisdanmark.dk - Telefon 24 95 40 10 

Parasport Danmark 

Er et specialforbund, som hører under Danmarks Idrætsforbund. Parasport Danmark er villig til 

at komme ud til lokalstævner og vejlede elever og lærere om funktionsnedsættelse og 

handicap i forhold til idrætten.  

Kontakt: Torben Nygaard  Parasport DK, thn@parasport.dk Telefon  24 91 44 85 

 

mailto:janni@skoleol.dk
mailto:pda@bordtennisdanmark.dk
mailto:thn@parasport.dk

