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Lärarhandledning

”Bollmästerskapen”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning får eleverna träna på att rita och tolka diagram. Övningen är en tävling 
som går ut på att eleverna ska kasta bollar i olika stora behållare och samla poäng 
genom att träffa rätt. Under hela övningen protokollförs varje elevs resultat och slutligen 
presenteras resultaten i ett stapeldiagram som eleverna sedan får läsa av för att ta reda 
på vilket lag som har vunnit tävlingen. 

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.

• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i 
tabeller och diagram.

• Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla 
undersökningar. 

• Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Övningen går även att koppla till kursplanen i matematik för årskurs 1-3 under liknande 
punkter som ovan. Yngre elever kan däremot behöva mer vägledning under övningen.

Material
Till denna övning behövs färgpennor, papper, linjal, tre behållare (skålar eller hinkar 
till exempel) i olika storlekar samt en boll som nätt och jämt får plats i den minsta av 
behållarna.

#BEPPEMATIK

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Tabeller_och_diagram_för_att_beskriva_resultat_från_undersökningar
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_för_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_undersökningar
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_för_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_undersökningar
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Koordinatsystem_och_strategier_för_gradering_av_koordinataxlar
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_frågeställningar_utifrån_vardagliga_situationer
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Instruktioner

Idag är det dags för bollmästerskap och eleverna kommer att få chansen att träna på 
sin pricksäkerhet. De kommer att tävla mot varandra i lag och försöka samla så många 
poäng som möjligt för att bli klassmästare. 

Reglerna för bollmästerskapen: 
Ställ upp de tre behållarna på lämpligt avstånd från eleverna och bestäm hur många 
poäng en träff i varje behållare är värd. Antingen låter ni den största behållaren stå 
längst bort, den mellersta i mitten och den minsta närmast eleverna eller så placerar 
ni alla behållarna på samma avstånd från kastplatsen. Det ska vara svårt att träffa 
behållarna men inte omöjligt! Använd gärna små, lätthanterliga siffror som värde på 
varje träff om era lag består av många elever. En träff i den största behållaren skulle till 
exempel kunna ge ett poäng, en träff i den mellersta tre poäng och en i den minsta fem 
poäng. 

Anpassa hur många kast varje elev får utifrån gruppstorlek och tidsramar. Låt alla 
elever kasta alla sina kast ett varv och upprepa förslagsvis sedan detta i tre omgångar. 
Kom ihåg att någon måste protokollföra resultaten! Använd gärna tabellen nedan som 
inspiration för hur ni kan anteckna resultaten.

Namn: Kast 1  
omgång 1

Kast 2  
omgång 1

Kast 1  
omgång 2

Kast 2  
omgång 2

Kast 1  
omgång 3

Kast 2  
omgång 3

Lag 1:  
Lisa 0 0 1 5 0 1
Lag 1:  
Mohamed 0 3 5 0 1 1
Lag 1:  
Kim 3 0 0 1 1 1
Lag 2:  
Fatima 0 0 3 1 0 0
Lag 2:  
Karl 0 0 3 0 0 3
Lag 2:  
Sara 1 1 1 1 1 0

När alla är klara med sina kast ska resultaten sammanställas. Låt eleverna rita 
stapeldiagram med varje lags resultat utifrån siffrorna i tabellen. På y-axeln har eleverna 
antalet poäng och på x-axeln lagens namn. Graderingen på y-axeln får anpassas till 
maxpoängen som kan fås av ett lag och den beror självklart på hur tävlingen sätts upp 
(antal deltagare, antal omgångar och värde av en träff i den ”bästa” behållaren). 
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Ett tips kan vara att låta varje gruppdeltagare representeras av färg och, om vi använder 
tabellen ovan som exempel, låta eleverna första rita en blå stapel för Lisa i Lag 1 som är 
sex poäng hög, sedan en grön stapel ovanpå Lisas blåa stapel för Mohameds tio poäng 
och därefter en gul stapel som är sex poäng hög ovanpå den blå och gröna stapel. 
Eleverna kan sedan läsa av den sammanlagda höjden på y-axeln och se hur många 
poäng som Lag 1 fick totalt.

Gör en färgglad stapel för varje lag och läs till sist av hela stapeldiagrammet - högst 
stapel vinner!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

Lag 1 Lag 2

Förslag på utveckling av övningen

DSjälva tävlingens svårighetsgrad går enkelt att anpassa genom att ändra avståndet 
mellan kastplatsen och de olika behållarna. För att göra sammantällningen på slutet lite 
kluringare kan man till exempel öka antalet kast som varje person får göra, lagstorleken 
eller maxpoängen för en träff. Då blir staplarna högre och graderingen av y-axeln 
svårare.

Det går även att låta varje enskild elev rita en graf över sina egna kast. Blir eleven 
duktigare på att kasta ju fler kast som gjorts, går det åt andra hållet eller verkar 
resultaten nästan slumpmässiga? Vem i klassen är mest pricksäker?

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och filma 
gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/bollmasterskapen eller 
hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
http://www.matteboken.se/beppematik/bollmasterskapen

