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BURKBOLL 

 

Vi som har skapat leken  
Klass 2, grupp2, Vinningaskolan, Lidköping 

 

Vi har valt att skapa en lek med hjälp av följande utgångspunkter  
Vår lek har delar av sitt ursprung i en annan tid 
Hela klassen kan delta SAMTIDIGT 
Leken tränar oss att ta hänsyn till varandra 
Leken ger nytt mervärde till skolgården eller platsen där leken genomförs 

 

Mer information om vår lek. Det är… 
en lek som utgår från det som finns på skolgården 
en lek som kräver en boll eller annat redskap  
 

Målet med leken 
Det lag som tillslut vinner finalen i att träffa i en burk med en boll har gått segrare ur detta 
spel. 

 

Regler 
Alla Barn delas upp i flera lag. Tex 8 lag med 5 barn i varje. 

Lagen står på led mitt emot varandra med en burk mellan sig. Det kan alltså vara många lag 
samtidigt som kör. Nu gäller det att få i bollen i burken. Det första barnet i varje led kastar 
bollen. Om bollen inte träffar burken så får barnet hämta bollen och ge till nästa i ledet. Det 
lag som först får i bollen går vidare och får möta nästa lag som också vunnit. I slutet blir det 
två lag kvar som då är i final. I semifinal och final så ökar man avståndet mellan leden och där 
burken står. Ett lagom avstånd i början kan var ca 3-4 meter.  

Som burk använde vi oss av plasthink med ca 15 cm i diameter och en gummiboll. Leken är 
svårare än man tror. De lag som åker ur är hejarklack till de lag som fortsätter att tävla.  
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Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att:  
Vi gjorde flera grupper i klassen. Varje grupp skapade en lek, sen röstade vi på den lek som 
barnen tyckte verkade roligast.  

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek 

 Se film https://youtu.be/2qvOwAd1yDc  

 

https://youtu.be/2qvOwAd1yDc

