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ELEVER FRA 7-10. ÅRGANG

Vi startede med at snakke med eleverne om, hvad de havde af muligheder for at dyrke 
sport i deres fritid. De fandt 5 mulige sportsgrene i Næstved og omegn. Vi snakkede om 
verdensmålene.
Vores autentiske modtager kom, og bad dem om at lave et bordtennishold for unge med 
særlige behov. Han har klubben, men manglede holdet. 
Eleverne var straks med på ideen, de synes at der er for lidt sport til dem, samt at det er 
uretfærdigt. 
Vi lavede brainstorm med eleverne, de kom med alle de gode ideer, som vi havde håbet. 
Vi blev meget positivt overraskede. 
De kom med: navne på mennesker de kunne interviewe f.eks. Peter Rosenmeier - olympisk 
mester i parasport, se klubben, spørgeskema til udskolingen om interesse for holdet, spør-
ge vores leder om holdet måtte starte her, så trænerne kunne blive klædt på, undersøgel-
se af bolde og bat til mennesker med særlige behov, og hvor/hvordan kan man reklamere 
for holdet. Stort engagement fra eleverne fra start af.
Vi trænede at skrive spørgsmål og udføre interview både fysisk og på Zoom. De inter-
viewede Peter Rosenmeier, Bo Spottog, bestyrelsesformand i Næstved Bordtennisklub, 
Radim Baku, der var med til at blive danmarksmester i sidste sæson. Igen overraskede 
eleverne positivt.
Eleverne skrev mails til sælger af særlige bat og bolde, samt havde sælger ude, hvor de 
købte bat og  bolde til udskolingen. 
Eleverne så klubben og spillede mod Radim og trænere, samt så dem træne. Det var 
imponerende.
Vi lavede reklamefilm for vores hold, flere elever filmede, alle deltog i filmen, en elev redi-
gerede filmen sammen med vores dygtige vikar Sebastian Lydolph.
Reklamefilmen bliver sendt ud om en måned, holdet starter først på skolen, og efter tre 
uger starter holdet i klubben.
Eleverne fremlagde dette forløb som deres projektopgave for vores leder og Bo (autentisk 
modtager). 
De er med god grund stolte af deres projekt, flere af dem starter selv i klubben. 

Har I de samme muligheder for at 
dyrke sport som andre unge?
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på

AKTION 
VERDENSMÅL

AUTENTISKE BRUGERE
 & SAMARBEJDE MED

 OMVERDENEN

Bo Spottog, formand i Næst-
ved Bordtennisklub. Bo gav 

opgaven, havde klassen 
på besøg i klubben, blev 

interviewet og overværede 
projektopgaven. 

Dem der blev interviewet, 
og spillere i klubben, der 

også bliver trænere på 
holdet. 



Refleksion & overraskelser  
Vi blev overraskede over, hvor gode eleverne var til at interviewe, være 
høflige, stille spørgsmål, vente på svar, følge op mm.    

Forbedringsforslag  
Vi endte med at sætte tre uger af, men ville nok afkorte det til 2 1/2 uge 
alt afhængigt af emnet. 
Det ville have været rart at Corona ikke gjorde, at vi har måtte vente med 
at starte holdet, samt lave hele reklamedelen.

3 GODE  
RÅD

• For vores elever var 
det godt at vi arbejdede 
i nogle faste lektioner 
dagligt.  

• Det er vigtigt at de 
samme personer gen-
nemfører forløbet i alle 
lektioner.

• Ugeskema, der dagligt 
blev gennemgået. 

Forløbet er udviklet af
Lærer

Pædagog

Tanja Schertiger
tanj0374@naestved-cds.dk

Torben Pedersen 
Winther
torb535b@naestved-cds.dk

Materialer 
Innovative elever


