
Din digitale 
gæstelærer:  
Viktor Axelsen

Dette materiale rummer forslag til undervisningsaktiviteter om fairplay og sundhed, som 
kan anvendes af lærere i idræt på grundskolens mellemtrin. 

I det digitale gæstelærerforløb ’Ram plet’ 
sætter Viktor Axelsen igennem badminton 
fokus på at blive bedre til noget og at have det 
sjovt. Gæstelærerforløbet er udviklet til idræt 
i indskolingen og består af fem videoer og en 
lærervejledning. 

Forløbet findes på emu.dk: https://emu.dk/
grundskole/idraet/alsidig-idraetsudoevelse/
ram-plet-med-verdensmesteren-viktor-
axelsen. 

Dette materiale består af følgende 
lærerrettede aktivitetsark til idræt på 
grundskolens mellemtrin:

• Aktivitetsark 1: Fairplay, venskaber og 
badminton.

• Aktivitetsark 2: Sundhed i hverdagen.
Aktivitetsarkene kan bruges som afsæt 
for planlægning af idrætsundervisning på 
grundskolens mellemtrin. Aktivitetsarkene 
anvendes i sammenhæng med dele af det 
digitale gæstelærerforløb ’Ram plet’ med 
Viktor Axelsen.

Materiale til forløbet ’Ram plet’ med 
verdensmesteren Viktor Axelsen.
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Aktivitetsark til forløbet ’Ram plet’ med verdensmesteren 
Viktor Axelsen.

Aktivitetsark til 
lærere.

Aktivitetsarket kan danne 
udgangspunkt for en undervisning, 
der hjælper eleverne med at forstå 
fairplay-begrebet og vise, hvordan 

begrebet kan se ud i forbindelse 
med for eksempel badminton. 

Som afsæt for arbejdet med 
aktivitetsarket kan læreren definere 

fairplay-begrebet for eleverne og 
herefter se video 3 med Viktor Axelsen 
om venskaber og badminton. Herefter 

kan eleverne diskutere, hvad fairplay er.

Aktivitetsark 1: 
Fairplay, venskaber og badminton
Fairplay er mere end at overholde reglerne. 
Fairplay handler også om venskabelighed, respekt 
for andre og om at spille med den rette ånd. 

Fairplay er en måde at tænke på, ikke bare en 
måde at opføre sig på. En atlet eller en spiller, 
der er opmærksom på fairplay, har respekt for 
reglerne og tænker over sin rolle som medspiller 
og modstander samt over sin opførsel på og 
uden for banen.

Drøftelse, aktiviteter og drøftelse
Læreren kan bede eleverne komme med 
konkrete eksempler på, hvad de forbinder med 
fairplay. Har de selv oplevet fairplay i skolen, 
fritiden, eller når de har set sport?

Efter en drøftelse af begrebet kan nedenstående 
øvelser gennemføres. Flere af legene kan 
udføres i makkerpar og rummer både 
samarbejde og konkurrence:

• Kast underhånd og overhånd med en 
ærtepose og ram hulahopringen. 

• Spil med ballon på hånd, fluesmækker eller 
ketsjer. Hvor mange gange kan eleverne 
ramme, uden at ballonen rammer jorden? De 
kan prøve med både højre og venstre hånd.

• Eleverne går sammen i par: Hvor mange 
gange kan de aflevere til hinanden med 
en ballon eller bold, uden at den rammer 
jorden? 

• Eleverne står over for hinanden uden net og 
forsøger at serve en fjerbold til den anden, 
som forsøger at returnere.

• Der opsættes et lavt net. En elev kaster en 
papirkugle eller ærtepose over nettet, og 
makkeren griber i en spand. 

• Eleverne server med en ketsjer og fjerbold 
og prøver at skyde over et badmintonnet. 
De kan eventuelt prøve at ramme en 
hulahopring, spand eller kurv. 

• Eleverne spiller sammen to og to og tæller, 
hvor mange gange de kan få fjerbolden 
over nettet.

• Eleverne spiller sammen på en halv 
badmintonbane ud fra det givne regelsæt. 
Ved flere elever end baner kan enkelte 
elever skiftes til at være dommer. 
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Aktivitetsark til forløbet ’Ram plet’ med verdensmesteren 
Viktor Axelsen.

Aktiviteterne er oplistet efter sværhedsgrad, 
og det anbefales, at eleverne mestrer en 
aktivitet, inden de fortsætter til den næste. Efter 
aktiviteterne kan læreren involvere eleverne i en 
samtale og spørge: 

• Kunne I overholde det regelsæt, der var 
opsat for aktiviteterne?

• Hvad var svært? Hvad var let? 

• Hvilke fairplay-begreber har været i spil? 
Eksempelvis venskabelighed, respekt eller 
opførsel?

• Har I prøvet at tabe i et spil og så blive sure 
eller kede af det? Hvordan blev I glade igen?
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Aktivitetsark til 
lærere.

Ved brug af aktivitetsarket kan 
læreren understøtte, at eleverne 

reflekterer over begrebet 
sundhed og får viden om, hvordan 

de selv kan leve sundt. Der er 
opmærksomhed på krop, træning 

og trivsel.

Som afsæt for brug af aktivitetsarket kan 
læreren tale med eleverne om, hvad der 
skal til for at blive en god atlet. Læreren 

kan blandt andet spørge, hvordan en 
sund levevis har betydning for at blive 

en god atlet. Som forberedelse til 
aktivitetsarket kan eleverne se video 4 

‘Viktor Axelsens hverdag’.

Aktivitetsark til forløbet ’Ram plet’ med verdensmesteren 
Viktor Axelsen.

Aktivitetsark 2: 
Sundhed i hverdagen
Læreren kan bede eleverne om igennem 
en periode på mindst en uge og gerne to at 
registrere forskellige parametre angående 
sundhed. Læreren kan overveje, om der er 
nogle parametre, der skal erstattes eller udgå 
afhængigt af klassens sociale miljø. 
Eksempelvis kan eleverne dagligt registrere i 
en tabel:

• Hvor lang tid har jeg sovet i nat?

• Fik jeg morgenmad i dag? Hvad fik jeg?

• Bevægede jeg mig nok i går (egen 
vurdering)? 

Eleverne kan inviteres til selv at komme med 
forslag til andre ting, der skal registreres.
Når perioden er afsluttet, kan eleverne samle 
data og undersøge:

• Hvor meget klassen i gennemsnit sover pr. 
nat.

• Hvor mange elever der spiser morgenmad 
hver dag. 

• Hvad eleverne spiser til morgenmad.

• Om eleverne selv synes, de bevæger sig 
nok.

• Om det betyder noget for ens humør i 
skolen, om man har sovet nok og spist 
morgenmad.

Resultaterne kan lede op til en bredere 
diskussion om sundhed og trivsel. 
Diskussionen kan både vinkles i forhold til 
sport og bevægelse, men også generelt at 
trives i hverdagen. 
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