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Tips på enkla lekar 

Utomhus

Ring på pinne: 
Vanlig längre pinne med fastsatt snöre. I snöret sitter en ring och leken går 
ut på att hålla pinnen i handen och försöka fånga ringen på pinnen. 

Pinne i klyka
Samma som ovan fast en pinne ska fångas i en träklyka.
Tips på hur man tillverkar en ring på pinne: 
https://365slojd.se/projects/talj-ett-ring-pa-pinne-spel

”Dra kavel” 
En lek där två tävlande med en tjockare pinne försöker få den andre att för-
lora balansen. Man står högerfot mot högerfot (eller vänster om man väljer 
det) på sidan bredvid varandra och har pinnen mellan sig. Man håller den 
med sin högra hand och försöker få den andre att tappa fotfästet och ba-
lansen. Detta kan även göras sittande på marken. Då sitter man mittemot 
varandra med fotsulorna mot varandra och båda håller pinnen mellan sig i 
sina båda händer. Och så ska man försöka dra upp den andre från marken, 
över på sin sida. 

”Dra kavel” med litet rep 
För balanslek. Samma som med pinnen – går ut på att försöka få den an-
dre att tappa balansen. 

Långa repet
Långrep eller snöre för dragkamp men också att lägga i en stor ring och 
innanför samlas barn och hoppar på ett ben med armarna bakom ryggen. 
Den som orkar hålla på längst vinner. Ursprungligen gick det ut på att man 
ska knuffa ut de andra utan att skada dem och utan att själv förlora balan-
sen. Många gamla lekar är direkta kraftmätningar.

Lekarna ovan är från 1800-talet och är tips från Vänersborgs museum.



Krama träd 
Leken handlar om att lita på sin kamrat och att allt ska gå lugnt tillväga. 
Barnens delar in i par. En har ögonbindel eller blundar och går bakom kam-
raten med händerna på dennes axlar, blir bortvillad och ledd fram till ett 
träd av sin kompis. Där kramar han om trädet en stund och känner på det, 
luktar, för att sedan bli ledd och bortvillad tillbaka till ursprungsplatsen. Nu 
ska personen titta och försöka hitta ”sitt” träd genom att gå runt och krama 
träden i närheten. Sedan byter man roller. 

Lekar som passar både inomhus och utomhus

Minneslabyrint
Gör en labyrint av olika saker till exempel flaskor, skokartonger, utgallrade 
böcker, ja vad som helst bara det inte är ömtåligt. Låt barnens provgå den 
uppbyggda labyrinten en gång. Barnens ska sen försöka minnas hur den 
var uppbyggd för nästa runda ska de gå med förbundna ögon utan att väl-
ta något. Ni kan välja om åskådarna ska ropa ut tips eller inte.
Lite klurigt är om ni i hemlighet plockar bort alla sakerna när sista personen 
ska gå sin runda.

Minnesleken
Ett antal saker ligger framlagda. Det kan vara allt från kottar till bokmär-
ken. Dessa saker studeras noga av deltagarna under en viss tid. Sen får 
de blunda och under tiden tar ledaren bort något eller några saker. Sen ska 
barnen lista ut vad som försvunnit.  
Vill man göra leken svårare kan man ha många saker, flytta på sakerna, ta 
bort flera samtidigt, lägga till nya eller ta tiden.

Näsan 
Material: minst 10 ledtrådar. Ledaren läser ledtrådar till en bok eller bokfi-
gur, en och en. Deltagaren får inte ropa ut högt vilken bok eller bokfigur det 
handlar om, utan får bara ge en signal om att de vet genom att sätta fingret 
på näsan. Om de ångrar sig måste de ta bort fingret igen. Ledtrådarna skall 
bli lättare och lättare, och då den sista ledtråden är uppläst bör alla veta vil-
ken bok eller bokfigur det är. Då alla ledtrådar är upplästa får alla deltagare 
på signal ropa bokens eller bokfigurens namn högt.
Idé från: www.sharingnature.com



Rebus
Samla saker som ska bilda ett specifikt ord som ni kommit överens om. 
Exempelvis blir bark, odon och kotte b-o-k. Låt alla springa runt och samla 
in saker som börjar på respektive bokstav. Testa olika uppdrag som namn 
på böcker, figurer, djur och växter!

Fler tips på lekar och kreativa övningar finns på bland annat på 
Scouternas aktivitetsbank: www.aktivitetsbanken.se


