
N AT I O N A LT  V I D E N C E N T E R
V I C E KO S M O S . D K

Spilhjulet
SPILHJULET 
Hvis I vil ændre på oplevelsen af et spil, kan I justere det ved hjælp af spilhjulet.

Spilhjulet er inddelt i fem kategorier: betingelser, bane, mål, spillere og bold. Ved at ændre på spilhjulets ele-
menter kan I tilpasse spillet, så I får en anderledes spiloplevelse. Hvis problemet er, at I ikke spiller hinanden i 
kaosspil, så kan I ændre på betingelsen omkring dribling og beslutte, at ingen må drible. Det er også muligt at 
have forskellige betingelser, således at nogle spillere ikke må drible, andre har tre boldberøringer, mens den 
sidste gruppe må drible frit. Der er utallige justeringsmuligheder, og det er jeres opgave at få ideer og prøve 
dem af. I kan derudover bruge spilhjulet,  når I skal udvikle jeres egne boldbasisspil.
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Baggrund
Hvis et boldspil skal give en god spiloplevelse, tilgodese udvalgte læringsmål og samtidig inkludere alle 
elever, må det organiseres på en hensigtsmæssig måde. Spilhjulet kan hjælpe lærere og elever med at 
få øje på relevante organiserings- og justeringsmuligheder inden for boldbasis og boldspil.

Anvendelse
Spilhjulet indeholder kategorierne; bane, mål, spillere, bold og betingelser. Det er disse kategorier, som 
et hvert spil er bygget op omkring, og som kan ændres og justeres efter behov. Det er vigtigt, at ele-
verne selv stifter bekendtskab med spilhjulet. Hvis et spil fx ikke fungerer, kan idrætslæreren eller ele-
verne stoppe spillet og vurdere, hvilke elementer i spilhjulet der bør forandres inden den efterfølgende 
spilsekvens. Spilhjulets fem kategorier kan også hjælpe eleverne til at udvikle og beskrive deres egne 
boldbasisspil.

Forklaring
Betingelser handler om spillets regler. Hvad er tilladt? Hvad er forbudt? Hvordan må der dribles, afle-
veres og scores? Er der evt. særlige måder, forsvaret skal dække op på osv.?

Bane vedrører banens fysiske dimensioner som størrelse og form samt underlagets egenskaber.

Mål handler om målene på banan. Hvordan målene er udformet? Hvor de er placeret? 
Hvor mange der er i spil? Hvorfor vælger vi disse mål til dette spil?

Spillere handler om, hvordan spillere er organiseret i spillet. Hvor mange hold der er aktive ad gan-
gen? Hvor mange spillere der er på hvert hold? Er der hold i over- eller undertal?  

Bold vedrører boldtyper. Hvilken eller hvilke boldtyper der arbejdes med (størrelse, vægt, form og 
egenskaber)? Hvor mange bolde der er med i spillet?

Elevbogen ”Tjek på Idræt” fra Gyldendal giver mange eksempler på aktiviteter inden for boldbasis og 
boldspil, samt hvordan disse aktiviteter kan justeres ved hjælp af spilhjulet.

Redaktion
Kasper Gade, Metropol og Gyldendal.

Kontakt for bestilling af plakater
Nationalt videncenter KOSMOS. 
Katrine Bertelsen kber@ucsyd.dk 

Gyldendal

BIRGITTE HEDESKOV
KASPER GADE

IDRÆT
TJEKpå

100609_cover_idraet_cs6_.indd   1 04/05/15   13:06




