
– Et tverrfaglig undervisningsopplegg og spill

Lærerveiledning



Historie 
I 1999 deltok jeg på et kurs i regi av Norges Idrettshøgskole  En av aktivitetene på kurset 
var å spille med to papplater og en selvlaget ball av tape. Dette ga meg ideen til Brettball. 
Prosjekt “Det nye ballspillet” ble gjennomført ved Manglerud skole i 2000. Formålet var  
å utvikle et mer kreativt, sosialt og aktiviserende racketspil. I 2002 fikk jeg Østlandsk  
Lærerstevnes pedagogiske pris for prosjektet.

Brettball har spredd seg til over 30 skoler, bl.a. Rustad skole (Oslo), Løren skole (Oslo), 
Kolbotn skole (Akershus), Hagen skole SFO (Akershus), Folkvang skole (Østfold), Mosterøy 
skole (Rogaland), Landås skole (Hordaland), Flekke skule (Sogn og Fjordane), Halsen skole 
(Nord-Trøndelag), Svorta skole (Møre og Romsdal) og Ørsnes Privatskole (Lofoten i Nord-
land). Brettball er altså blitt utprøvd i skolegårder og gymsaler over store deler av landet. 

Med Innovasjon Norges støtte i 2010 ble Brettball videreutviklet. I en spørreundersøkelse 
blant et utvalg skoler i 2011, besvarte 256 elever spørreskjemaer om Brettball. 86 % svarte 
at det var gøy å designe brett, mens hele 93 % syntes det var gøy å spille. Brettball er  
utviklet i nært samarbeid med mange supre elever og lærere. I 2010-2012 har spesielt 
elever ved Storhamar skole hjulpet til. 

Håper elevene får stor glede  av Brettball!

Audun Jensen, 
lærer og tidligere norgesmester i tennis
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Kunst og håndverk 
Undervisningsopplegg for 1. – 4. trinn

Mål: 

• kunne lære seg å blande farger. 
• kunne lære seg overflatebehandling. 

Slik gjør du:

1.–2. time: Elevene maler først et strøk med grunnfarge på forsiden. De maler deretter 
enkle motiver med sterke farger. Arbeidet godkjennes av voksne før elevene 
skriver på navn og årstall. Til slutt legger de voksne på et strøk med lakk.  
Bruk bred pensel eller liten svamp.

Undervisningsopplegg for 5.–7. trinn

Mål: 
• kunne lære seg å jobbe prosessorientert fra idé til ferdig produkt.
• kunne lære seg å velge farger og motiver som underbygger et personlig kreativt uttrykk.

Slik gjør du:
1.–2. time: Felles idémyldring om motiver. Vis eksempler fra foto galleriet på brettball.no. 

Elevene tegner små idéskisser og velger motiv før de tegner skisser i full  
størrelse med farger. Lærer godkjenner skissene. 

3.–5. time: Elevene maler først et strøk med grunnfarge på forsiden, eventuelt også på
                   baksiden. Motivet overføres fra skisser til brett med kritt eller svak blyantstrek.   

Elevene maler deretter motivet med sterke farger. Arbeidet godkjennes av  
voksne før elevene skriver på navn og årstall. Til slutt legger de voksne på et 
strøk med lakk. Bruk bred pensel eller liten svamp.

Kunstgalleri: Lag en utstilling av brett på skolen. Elevene kan få vist fram sin kreativitet  
på mange områder, f.eks. fargebruk, originalitet, nøyaktighet og humor. Send gjerne  
inn foto av utvalgte brett til www.brettball.no og elever kan bli premiert for kreativ design.
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Kroppsøving og fysisk aktivitet  
Undervisningsopplegg for 1. – 7. trinn

Mål: 

Brettball passer utmerket inn i læreplanene og kan bidra til å nå flere kompetansemål.  
I læreplanen for barneskolen er det relevante kompetansemål innenfor hovedområdene 
«Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø (1.– 4.)» og i «Idrettsaktiviteter og dans (5.–7.)» 

Slik gjør du:

1.time: - Introduksjon. Bli kjent med utstyr og grep. Fri lek.
   - Individuelle øvelser i fellesskap etter nivå og alder. 
  - Samspilløvelser i fellesskap etter nivå og alder.

2.time: - Triks, samspill og veggspill i fellesskap. 
  - Fri lek. Elevene lager sine egne triks, spill og regler.
  - Utprøving av triks i elevheftet eller på plakat.

3. time: - Repetisjon av triks, samspill og konkurranser.
  - Brettball som en av flere aktiviteter i stasjonsopplegg. 
  - Konkurranser etter nivå og alder, for eksempel stafetter, 
    triksekonkurranser og lagspill som volleyball.

Baller
Ballene som følger med egner seg spesielt godt. De er begge lette, myke og har  
god sprett. Rød ball passer best til individuelle triks der hode og føtter også brukes,  
samt i lagspill som volleyball. Den gule ballen gir litt større fart i triks og samspill.

Feste av stropp
Ta stroppen gjennom hullene som vist på  
tegningen. Stroppen skal festes over hele  
borre låsfeltet. Hjelp elevene med å feste  
stroppene riktig.

Grep
Hånden skyves inn under begge stroppene som 
vist på tegningen. For å få best mulig grep presses 
hånden opp mot stroppen under spill. 
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Matematikk 
Gruppeoppgave for 2. – 7. trinn

Mål: 

• styrke ferdighetene i de fire regningsartene.
• utvikle motorikk og koordinasjon.

Dette trenger du:
3 – 6 elever.
Ett brett til hver spiller.
En gul ball.
Match it up Kortstokk.

Slik gjør du:

Velg ut regnestykker fra kortstokken etter nivå og alder. F.eks. 2. trinn: Plukk ut de enkleste 
regnestykkene fra pluss og minus. Lag gjerne flere kort med tilpassede regnestykker. 

Elevene trekker etter tur regnestykker fra kortstokken. Første elev får f.eks  2 + 2.  
Eleven skal si svaret og prøve å trikse det antall ganger som svartallet er, altså 4 ganger. 
Ballen sendes videre til neste spiller som trekker et nytt regnestykke fra kortstokken, osv. 
Trekkes det en joker kan eleven finne på et regnestykke selv. 

Elevene får 1 poeng for riktig svar på regnestykket og 1 poeng for triksing. Det gjelder  
å komme først til f.eks. 20 poeng.

Norsk 
Individuell oppgave for 3. – 7. trinn

Mål: 

• bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. 

Dette trenger du:
Elevhefte (5. – 7. trinn), folder (3. – 7. trinn) eller plakat (3. – 4. trinn).

Slik gjør du:

Elevene ser på illustrasjonene og leser instruksjonene før de prøver seg  
på oppgaver og triks.  



Ideer til lek, triks og samspill

Lek og individuelle triks:

• Gå eller jogg med ballen liggende på brettene. Bruk begge brettene. 
• Bruk brettene til å kaste ballen opp i luften og fange den igjen.
• Sprett ballen først på høyre brett, deretter venstre. Tell hvor mange sprett  

du klarer før ballen faller i gulvet.
• Slå ballen opp i luften, klapp med brettene og fang ballen før eller etter sprett. 
• Triks og ta beinet over ballen mens den spretter i gulvet . 
• Slå ballen opp i luften, snu deg helt rundt og fang ballen før eller etter sprett.
• Legg brettflatene mot hverandre og triks på brettenes kanter. 
• Slå ballen fra brett til brett over hodet 
• Triks mens du legger deg ned på magen.
• Triks mens du går ned på knærne, setter deg på rumpa og legger deg på ryggen.  

Triks mens du reiser deg opp igjen. 
• Triks og bruk kroppen som triksepartner, dvs. hode, bryst, skulder/arm, lår og fot.
• Spill mot en vegg. Slå før og etter sprett. Bruk både hode, føtter og brett.
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Lek og samspill:

• Gå eller jogg med ballen liggende og sprettende på brettet. Bytt ball med en partner. 
• Slå til hverandre med eller uten sprett som i tennis/badminton.
• Slå etter tur mot en vegg som i tennis/sguash.                 
• Elevene står i ring med brettene helt inntil hverandres brett. Ballen trilles rundt  

på brettene som en bølge uten at den mistes. Prøv flere baller samtidig. 
• En «skyter» mot mål mens partneren er keeper.
• Stafett: Løp med ballen liggende på brettene og gjør ulike triks som gir poeng for laget. 
• Volleyball – samarbeid. Sentringer til alle på laget før ballen slås over nett. 
• Volleyball – konkurranse. Tilpass reglene, f.eks. med ett sprett og flere touch. 
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Idebank
Nye ideer til leker, triks og samspill samles i en idebank. Idebanken vil regelmessig  
bli oppdatert på www. brettball.no. Lærere og SFO-ansatte oppfordres til å sende  
inn kreative og utprøvde ideer.



www.brettball.no

ferskvann.no


