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TEAMBOLD	  

Kaosspil	   Net-‐/
vægspil	   Slagspil	   Træfspil	  



Dagens	  indhold	  og	  opbygning	  

•  ParFbold	  &	  baglinjebold	  med	  forskellige	  
læringsvinkler	  (spilbarhed,	  kommunikaFon	  og	  
relaFonelle	  færdigheder)	  
– Der	  er	  fokus	  på	  de	  didakFsk	  overvejelser	  frem	  for	  
selve	  akFviteten.	  Underviserroller,	  organisering,	  
makkerpar	  etc	  

– Hvordan	  relateres	  Teambold	  Fl	  1)	  mestring	  2)	  
fællesskab	  3)	  medskabelse	  



Forskel	  mellem	  teambold	  og	  	  
tradiFonel	  ”boldbasis”	  

Teambold	  
•  Læring	  foregår	  ved	  at	  blive	  en	  del	  af	  

et	  fællesskab	  (lære	  ”sprog”,	  værdier)	  	  
•  Primært	  funkFonelle	  spil	  med	  takFsk	  

og	  relaFonelt	  fokus	  
–  Hvad	  kan	  vi…?	  Hvordan	  gør	  vi…?	  

•  Underviser	  er	  nysgerrig	  facilitator,	  
der	  sFller	  mange	  spørgsmål?	  

•  Få	  akFviteter	  der	  er	  Flpasset	  
målgruppens	  færdigheds-‐mæssige	  
erfaringer	  

•  Fokus	  på	  elevernes	  læring	  og	  
udvikling	  

Boldbasis	  	  
•  Læring	  er	  en	  individuel	  udfordring	  med	  

fokus	  på	  at	  lære	  regler	  og	  færdigheder.	  
•  Primært	  isolerede	  teknisk	  færdigheder	  

med	  individuelt	  fokus	  
–  Hvad	  kan	  jeg…?	  Hvordan	  gør	  jeg...?	  

•  Underviser	  er	  ekspert-‐instruktør,	  der	  
kender	  ”facit”	  på	  alle	  elevernes	  svar.	  

•  Mange	  forskellige	  akFviteter,	  hvor	  
eleverne	  skal	  lære	  mange	  (nye)	  spil	  og	  
reglerne	  i	  disse.	  	  

•  Fokus	  på	  konkurrence	  og	  ”sved	  på	  
panden”	  



DidakFske	  pointer	  teambold	  og	  trivels	  
Medskabelse	  	  

Eleverne	  får	  mulighed	  for	  at	  udvikle,	  
afprøve	  og	  videreudvikle	  teamets	  takFk	  
i	  teambold.	  
Eleverne	  involveres	  i	  hinandens	  
læreproces	  gennem	  refleksion	  i	  
makkerpar.	  De[e	  skaber	  ansvar	  overfor	  
hinandens	  udby[e	  og	  eleverne	  bliver	  
dermed	  medskabere	  af	  hinandens	  
idrætskompetence	  frem	  for	  at	  det	  
udelukkende	  er	  lærerens	  ansvar.	  

Fællesskab	  
Eleverne	  arbejde	  på	  samme	  
team	  gennem	  hele	  forløbet.	  De	  
lærer	  dermed	  hinanden	  at	  
kende	  og	  har	  mulighed	  for	  at	  
udvikle	  teamet	  fra	  gang	  Fl	  
gang.	  

Mestring	  
AkFviteten	  Flpasses	  Fl	  
målgruppens	  evner.	  	  
Eleverne	  møder	  samme	  
basisakFviteter	  gennem	  forløbet	  
(parFbold	  &	  baglinjebold)	  for	  at	  
eleverne	  lære	  at	  spille	  spillet	  frem	  
for	  at	  lære	  spillets	  regler.	  	  
Eleverne	  bliver	  bevidste	  om	  deres	  
læringsproces.	  Derfor	  er	  
refleksion	  i	  makkerpar	  et	  centralt	  
element	  i	  forløbet	  


