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UTBILDNINGSSTYRELSEN 

 
LEKAR 
 
Vi har inte gjort färdigt material till dessa lekar eftersom vi vill att du ska kunna anpassa t.ex. 
bildkort och ordkort till elevernas behov och kunskapsnivå. 
 
TIPS! Folkhälsan har på sin webbsida färdiga bildkort både med och utan text som kan komma 
väl till pass, bl.a. kroppsdelar och kläder (14.10.2016). 
 
Trevliga lekstunder!  
 
 
Förklara ord, ”alias”  
 
Material:  
Lappar med ord som eleverna känner till. Tillverka lapparna själv för att se till att rätt ord tränas.  
 
Eleverna förklarar ord så bra som möjligt utan att använda ordet ifråga. Detta kan t.ex. göras på tid 
med 2-4 lag, ett lag bestående av två elever.  
 
 

Bilda meningar 
 
Material (gör själv):  
Meningar på papper klippta i mindre bitar 
 
Klipp meningar i bitar enligt elevernas kunskapsnivå. Du kan klippa dem i enskilda ord och 
skiljetecken eller i större helheter. Bilda grupper med lika många elever som det finns lappar. Dela 
ut en lapp per elev och be dem ställa sig i den ordning som krävs för att meningen ska bli logisk för 
dem. Be dem läsa meningen högt och vid behov kan någon från klassen rätta till ordningen. 
 
 
Ballongen 
 
Material (skaffa):  
En eller några uppblåsta ballonger 
 
Öva på att räkna. Dela in eleverna i små grupper och förse varje grupp med en uppblåst ballong. 
Eleverna ska hålla ballongen i luften och räkna vidare för varje gång någon vidrör den. Om 
eleverna tappar ballongen ska de börja om från början. Leken kan även gälla alfabetet. Någon i 
gruppen börjar med att slå ballongen upp i luften och ropa bokstaven A, varefter någon annan tar 
över och ropar B medan hen slår ballongen upp och så vidare. Eleverna ska klara av hela alfabetet 
men måste börja om från början ifall någon tappar den i golvet. 
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Ballongen flyger 

Material (skaffa):  
En uppblåst ballong 
 
I den här leken gäller det att tänka fort och det kan vara bra att leka i grupper på 3-4 elever. Ställ 
er i en ring och ta fram en uppblåst ballong. Ropa ut ett enkelt ord på svenska medan du slår 
ballongen rakt upp i luften. Eleverna ska nu komma på ett rim till ordet och den som först hinner 
till ballongen ropar ut ett nytt ord som resten ska försöka komma på ett rim till. Om ballongen 
hinner träffa golvet innan någon kommer fram hittar eleven på ett nytt ord. 
 
 
Bingo 
Material: 
16 bildkort (rita själv eller klipp ut ur tidningar)  
Lista med de ord vars bilder finns på bildkorten 
Ett tomt spelplan med (4x4) rutor åt varje elev 
16 st. markörer per elev (t.ex. torkade ärter)  
 
Eleverna skriver in orden i rutorna på sina spelplan. Läraren (eller eleverna turvis) drar slumpvis ett 
bildkort i gången och säger ordet. Eleverna placerar en markör vid det ord som motsvaras av 
bilden på det dragna kortet. Eleverna placerar en markör på motsvarande bild. Spelets mål är att 
försöka få fyra markörer i rad på sin spelplan, lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Den elev som först 
lyckas få fyra markörer i rad ropar ”Bingo” och vinner spelet.  
 
Läraren kan fortsätta spelet en stund till så att flera elever får bingo. Spelet blir svårare om man 
inte säger ordet utan endast visar bilden.  
 
Spelet kan varieras. Eleverna kan till exempel få ett bingo-papper där det finns påståenden (t.ex. 
jag gillar fisksoppa, jag är bra på att spara pengar, jag tycker om sport, jag gör god mat), och 
eleverna skall gå runt och intervjua klasskamraterna. Ett påstående/ elev. Om eleven svarar 
jakande, skrivs hans eller hennes namn in i rutan. Detta fortsätter tills alla elever fått bingo minst 
en gång. Leken kan också varieras genom att man gör nya bildkort.  
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Byt plats /”fruktsallad” 
Material:  
Lappar kring ett tema som behandlats, till exempel Finlands däggdjur. Använd färdiga bilder ut 
t.ex. tidningar eller rita. Det behövs minst två lappar med samma bild på.  
 
Den här leken är en tillämpning av den klassiska leken Fruktsallad. 
 
Eleverna sitter på stolar i en ring. 
Varje elev får ett kort. Alla elever får sätta sig på en stol i ringen. Läraren inleder leken med att 
säga t.ex. ”Lodjur”. Alla elever som har ett lodjur på sin lapp skall byta plats. Under tiden försöker 
läraren ta en plats åt sig. Lyckas hen med detta får hen bildkortet av personen som blev utan plats 
och leken fortsätter med en ny elev i mitten.  
 
Det är bra att ha behandlat orden innan leken så att det inte blir en situation där en elev inte har 
någon aning om vad hen ska säga inne i ringen. En lista med orden på tavlan kan också vara bra.  
 
 
Den trasiga filmen 
Material:  
Ordkort med yrken 
 
Be eleverna sätta sig i en ring på golvet och gömma sitt ansikte i händerna. Eleverna får inte se 
något förrän det blir deras tur. Den som börjar får nu dra ett ordkort och vidröra någon i ringen för 
att tyst visa med rörelser vilket yrke det är frågan om. När den eleven som ser på tror sig veta 
svaret, visar hen yrket åt en annan kompis i ringen. Den som redan lekt får tyst stanna och se hur 
leken framskrider. Den sista eleven ska förevisa yrket så som hen uppfattat det och säga högt vad 
det är.  
 
Detta kan varieras genom att till exempel visa hobbyer. 
 
 
Ett skepp kommer lastat med… 
Material:  
En boll  
 
Eleverna sitter i en ring. Välj ett tema, till exempel djur, mat eller frukter. Läraren har bollen och 
rullar den till en elev och säger samtidigt: ett skepp kommer lastat med apelsiner/ apor… Eleven 
som får bollen rullar den vidare till en annan elev samtidigt som han eller hon väljer ett annat 
djur/annat ord enligt temat. 
 
Variera genom att be eleverna hitta på ord på samma bokstav eller ord vars första bokstav 
kommer i alfabetisk ordning.  
  



 4 / 11 
 

UTBILDNINGSSTYRELSEN 

Finn fem fel 
Material:  
Föremål som inte passar in i den valda miljön 
 
Den här leken är rolig att leka inom en viss miljö. Bestäm miljön och göm 5-10 saker som inte hör 
hemma i miljön där ni leker. I klassrummet gömmer du saker som inte hör hemma i ett klassrum, 
ute i skogen gömmer du saker som i naturen är udda och så vidare. Eleverna ska parvis hitta och 
skriva upp/rita av sakerna som inte passar in i miljön. 
 
 
Färgleken 
Material:  
Ett större utrymme 
 
Välj ut en färgledare och be resten av klassen ställa sig bakom en linje 10 meter från färgledaren. 
Ledaren ropar ut en färg och de elever som hittar färgen på sina kläder får röra sig framåt enligt 
ledarens instruktioner. Den som först kommer fram till färgledaren blir den nya ledaren. Det kan 
vara en bra idé att på förhand bestämma att ledaren inte ser deltagarna då hen ger 
instruktionerna. Bestäm också olika steg ni använder. 
 
Här är exempel på hur det kan gå till: 
Den som har gult på sig får ta ett vanligt steg framåt.  
Den som har blått på sig får ta ett myrsteg/ jättehopp framåt. 
 
 
Hitta ditt par/ din grupp 
Material:  
Lappar med bilder eller ord som bildar par eller grupper. Läraren meddelar innan leken börjar hur 
många personer det skall finnas i varje grupp.   
 
Dela ut ett bildkort till varje elev. Varje bildkort bör finnas i minst två exemplar så att ingen blir 
utan par. Då leken börjar ska eleverna försöka hitta sitt par/sin grupp genom att gå runt i 
klassrummet och föra en dialog med varandra, utan att visa lapparna för varandra.  
 
Exempel: 
Elev A: Jag har en hund, vad har du?  
Elev B: Jag har en katt  
 
När gruppen är komplett sätter eleverna sig ner på en given plats.   
 
Leken blir svårare om deltagarna inte får använda det ord som finns på lappen. Då blir det till 
exempel ”Mitt djur säger voff”, ”Mitt säger mjau”.  
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Hur mycket är klockan Stora Varg? 
Material: 
Ett större utrymme 
 
Rita upp två linjer mitt emot varandra med lagom springavstånd emellan. Utse en elev till Stora 
Varg som ställer sig med ryggen vänd mot de övriga eleverna. Resten av klassen är samlade på den 
andra linjen och frågar: Hur mycket är klockan Stora Varg?  Stora Varg svarar: Klockan är tre. 
Eleverna tar motsvarande antal steg i riktning mot Stora Varg. I något skede svarar vargen 
Matdags! Vargen springer då mot eleverna för att få fast sitt byte samtidigt som eleverna springer 
tillbaka till startlinjen. Får vargen fast någon blir denna en ny varg.  
 
 
Höra-göra-övning 
Material:  
- 
 
Eleverna visar att de förstår dig genom att följa dina instruktioner. Du kan göra övningen inom 
olika teman (familjemedlemmar, färger på kläderna, matfavoriter). Efter att eleven utfört sin 
uppgift återgår hen till sin ursprungliga plats.  
 
Så här kan det gå till inom temat familjemedlemmar: 
Om du är en storasyster, stig upp!  
Om du är en lillebror, sätt dig i kompisens famn! 
Om du inte har syskon, sätt dig i huksittande! 
 
Det är viktigt att inkludera alla i leken. Hitta på instruktioner så att varje elev säkert får utföra 
någon instruktion.  
 
 
Ja eller nej 
Material:  
- 
 
Öva på att ta ställning till enkla påståenden. I den här leken ställer ledaren ja/nej-frågor som 
eleven svarar på med överenskomna gester. Gå igenom innebörden av orden JA och NEJ innan ni 
bestämmer vilken gest tillhör vilketdera svaret. Be eleverna tillsammans komma överens hur JA 
ser ut och hur NEJ ser ut. Så här kan leken till exempel gå till: 
 
Niklas kommer från Finland.  
JA? – > Eleven står på ett ben. 
NEJ? – > Eleven sätter sig i huksittande. 
 
  



 6 / 11 
 

UTBILDNINGSSTYRELSEN 

Kim-leken  
Material:  
Små välbekanta föremål (bildkort går också bra) 
 
Öva på att memorera saker och ord. Eleverna sitter i en ring och tittar på och memorerar 
föremålen som är framlagda i mitten. En elev börjar med att plocka bort ett föremål medan de 
övriga i ringen har slutna ögon. När föremålet är bortplockat får eleverna öppna ögonen och titta 
vad det är som saknas. Den som kommer på svaret stiger upp, varefter hen får säga sin gissning. 
Efter detta går turen antingen till den som gissade rätt eller i en given ordning.  
 
När eleverna känner till principen kan de spela i mindre grupper eller parvis. Leken blir svårare 
med flera föremål. 
 
 
Kom hem alla mina barn  
Material: 
Ett större utrymme.  
 
Alla elever står bredvid varandra bakom en linje i ena ändan av utrymmet (korridoren, klassen 
eller gården). Du står i andra ändan av utrymmet och ropar: Kom hem alla mina barn. Eleverna 
svarar: På vilket sätt? Bestäm på vilket sätt (sovande, gående, hoppande) eller låt en elev i taget 
dra ett verbkort.   
 
 
Kompis 
Material:  
Ärtpåsar 
 
Lek KOMPIS med e/ä-ord. Bilda grupper på 3-4 elever och kasta omkring en ärtpåse inom gruppen. 
Varje gång eleven kastar påsen vidare ska hen säga ett ord som skrivs eller uttalas med e eller ä 
någonstans i ordet. Eleverna får hjälpa varandra. Eleven samlar på sig bokstäver i ordningsföljd 
från ordet kompis när hen tappar ärtpåsen och faller ur leken när hen blir kompis.  
 
Leken kan varieras med å/o- ord!     
 
 
Kroppsdel mot kroppsdel 
Material: 
- 
 
Eleverna står parvis. Läraren nämner en kroppsdel som eleverna ska lägga mot varandra. 
 
Till exempel: 
Öra mot öra. 
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Presidenten befaller 
Material:  
-  
 
En person är president och de övriga lyssnar på hens befallningar till exempel så här: 
 
Presidenten befaller: Gå! -> då ska alla gå omkring i klassen. 
Presidenten befaller: Ät! -> då ska alla äta på lek. 
 
Om presidenten endast säger Läs! (utan ” Presidenten befaller...”), ska eleverna inte göra något. 
Den som av misstag låtsas läsa faller ut ur leken. 
 
Ni kan använda rekvisita. Presidenten kan bära en krona, men personen som befaller kan också 
vara ett lejon, Rödluvan eller någon annan figur. Då heter det exempelvis ”Rödluvan befaller” och 
en röd duk kunde vara lämplig. 
 
 
Känslocirkeln 
Material:  
- 
 
Alla personer står i en ring. I tur och ordning ställer sig en person i mitten av ringen och 
presenterar sig med en viss känsla (till exempel arg, ledsen, glad, ivrig, blyg, tystlåten): Hej, jag 
heter Marianne! Personen som presenterar sig uttrycker känslan både genom sin röst och genom 
sitt kroppsspråk. De övriga personerna svarar med Hej Marianne! och visar samma känsla. Innan 
det blir följande elevs tur, tala om vilken känsla som visades. Fortsätt med leken tills alla fått 
presentera sig två gånger.   
 
Här är det meningen att eleven provar på olika känslor i en trygg miljö där eleven blir sedd och 
hörd. Det är bra att läraren börjar med att själv presentera sig.  
 
Leken kan varieras så att deltagarna får presentera sig på olika språk.  
 
 
Labyrinten 
Material:  
Något att binda för ögonen med, t.ex. elevernas egna mössor eller halsdukar. 
   
Eleverna arbetar parvis, den ena har ögonen förbundna och lyssnar på kompisens instruktioner. 
Den andra eleven ger instruktioner om hur paret ska röra sig i klassen. Man kan t.ex. gömma ett 
föremål och ge i uppgift att paret tillsammans ska hitta det.   
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Lyssna och agera  
Material:  
Fyra stora papper med vädersträcken skrivna på  
 
Fäst ett papper på varje vägg i klassrummet, enligt vädersträcken. Övningen kan gärna göras 
utomhus eller i en gymnastiksal. Ropa ut ett av orden som finns på bildkorten. Eleverna skall då 
springa eller röra sig på ett givet sätt till kortet.  
 
Exempel:  
Hoppa på ett ben till NORR! 
Galoppera till ÖSTER! 
 
Övningen kan även göras så att läraren har t.ex. två till fyra olika svarsalternativ; 1, 2, 3, 4, eller A, 
B, C, D. Läraren läser upp ett påstående med olika alternativ, och eleverna tar ställning till 
problemet genom att förflytta sig till den vägg med det svarsalternativet som bäst motsvarar den 
egna uppfattningen.  
 
Övningen kan även göras som en frågesport om t.ex. Norden där väggarna representerar olika 
länder. Läraren läser upp ett påstående och eleverna förflyttar sig till det land som bäst stämmer 
in på påståendet.  
Exempel: 
Landet är världens tredjestörsta på att exportera musik  Sverige. 
 
 
Minneslek, ”memory” 
Material: 
Två uppsättningar bildkort, eller en uppsättning bildkort och en uppsättning med ordkort i samma 
storlek.  
 
Eleverna spelar parvis. Be dem lägga ut alla kort med baksidan upp. Eleverna turas om att vända 
två kort och det gäller nu att hitta kortpar som hör ihop. När eleven hittar ett par får hen paret och 
fortsätter turen. Kort som inte hör ihop svängs tillbaka med baksidan upp. Den som har samlat 
ihop flest par har vunnit. 
 
 
Nyckelpigan 
Material:  
- 
Eleverna sitter i en ring. En elev får gå ut ur rummet medan resten av eleverna kommer överens 
om vem som är ”nyckelpiga”. Eleven kommer in i klassen och i ringen och ställer olika frågor i valfri 
ordning till klasskompisarna. Eleven kan till exempel börja med att fråga: Var bor du? Var sover 
du? Var sitter du? och så vidare. Eleverna svarar normalt på frågorna. När den utsedda nyckelpigan 
blir tillfrågad säger hen Nyckelpiga! Då ska alla elever byta plats. Den som var i mitten ska nu 
försöka få en sittplats och den som blir utan en plats får nu gå ut.  
 
När en ny runda påbörjas, kan frågorna utgå ifrån frågeordet Vad? Vad är din favoritfärg? Ställ 
gärna under någon runda frågorna i imperfekt. 
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Pantomim 
Material:  
Kort med bilder eller ord på   
 
En elev kommer fram i klassen. Han får titta på ett ordkort eller ett bildkort och sedan ljudlöst 
försöka illustrera ordet med hjälp av gester och kroppsspråk. Den elev som först gissar rätt får 
komma fram och visa följande ord. För att öka aktiviteten kan gruppen delas in i mindre lag som 
tävlar mot varandra och eleverna skall samarbeta. 
 
De elever som avancerar snabbt kan få hela satser som skall visas som pantomim eller åtminstone 
två ord, t.ex. blå+ boll. 
 
 
Rita och gissa, ”pictionary” 
Material:  
Lappar med ord på 
 
Dela in klassen i två lag. En elev får gå fram till tavlan. Visa ett ordkort för eleven eller viska ordet i 
elevens öra. Om eleven inte kommer ihåg vad ordet betyder kan du visa bildkortet på nytt. 
Därefter skall eleven rita ordet på tavlan. De övriga eleverna skall försöka gissa vad bilden 
föreställer. Det lag som först gissar rätt får en poäng. Sedan får en annan elev komma fram och 
rita.  
 
Övningen kan även göras parvis.  
 
 
Pussel 
Material: 
Stora bilder, klippta i pusselbitar.  
 
Klipp sönder stora bilder från tidningar som är relaterade till ett aktuellt tema. Ta flera bilder och 
klipp dem så att alla elever får en bit av en bild. Nu ska eleverna gå omkring och hitta övriga bitar – 
utan att prata med varandra! När eleverna tror sig ha hittat alla bitar, visar de upp det färdiga 
pusslet och berättar vad det föreställer. 
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Rim och ramsor  
Material: 
Rim och ramsor på kort i en påse 
 
En rim- och ramspåse kan användas som ett roligt inslag i språkundervisningen. Läraren kan skriva 
ner rim och ramsor på olika kort och lägga ner dem i en påse. Läraren kan även be att eleverna 
skriver rim och ramsor till passande teman. Eleverna kan lära ut rimmen och ramsorna till sina 
klasskamrater genom att ”illustrera” dem med passande rörelser.  
 
När rimmen och ramsorna gåtts igenom placeras de i påsen och vid lämpliga tillfällen får eleverna 
komma och plocka fram ett kort. Antingen läser läraren upp versen och eleverna gör tillhörande 
rörelser eller så kan en elev läsa. 
 
 
Stafett 
Material:  
Ordkort eller bildkort (minst två kort med samma bild eller ord)   
 
Eleverna ställer sig i en ring och får varsitt bildkort. När läraren säger ett ord, t.ex. tomat, skall alla 
som har det bildkortet eller ordkortet springa ett varv runt ringen den yttre vägen. Bestäm åt 
vilket håll eleverna skall springa. Målet är att komma så fort som möjligt till egen plats. Efter en 
stund kan eleverna byta kort med varandra. 
 
 
Stafett i ett större utrymme (gården, gymnastiksalen, skogen)  
Material:  
Bildkort (en uppsättning per stafettlag + en uppsättning för läraren). 
liten bordduk 
 
Placera bildkorten i mitten av utrymmet. Korten placeras på en duk med bildsidan upp. Dela in 
eleverna i lag, t.ex. fyra per lag, och be dem ställa upp sig i var sitt hörn av salen. Läraren lägger 
sina bildkort i exempelvis en påse. Läraren tar upp ett kort i taget och säger ordet högt. Då skall en 
elev från varje lag så fort som möjligt komma fram till duken, hitta kortet som motsvarar ordet 
som ropades ut och returnera till startpunkten. Laget som först kommer till startlinjen får ett 
poäng (om man vill räkna poäng). 
 
Leken kan varieras så att en elev från varje lag fungerar som utropare för det egna laget. När en 
elev kommer tillbaka får följande elev ett nytt ord. Laget som först samlat ihop alla bildkort vinner.  
 
Istället för bildkort kan man lägga ordkort i en burk eller på en duk vid varje lag. En elev tar ett 
ordkort, läser vad det står på kortet och springer till mitten och hämtar motsvarande bildkort. Det 
lag som först har hämtat alla bildkort vinner.  
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Sten, sax och papper 
Material:  
- 
 
Den här leken kan lekas av två elever och är till hjälp när man ska bestämma vem eller vilket lag 
som ska börja en lek. Låt eleverna stå mitt emot varandra och räkna högt till tre tillsammans. På 
tre visar de med varsin hand ett av de tre olika alternativen och ser vem som vinner omgången. 
 
Sten: knuten hand, vinner över saxen 
Sax: lång- och pekfingret som en sax, vinner över pappret 
Papper: öppen handflata, vinner över stenen 
En matchvinst kräver 3-5 vinster. 
 
 
Tomten sover 
Material:  
Tomteluva 
Lite större utrymme 
 
I den här leken behöver ni utrymme. Som rekvisita kan ni ha en tomteluva. Utse en elev till tomte 
som placerar sig med ryggen mot resten av gruppen. Gruppen står bakom en linje 10 meter bakom 
tomten. När tomten snarkar högljutt bortvänd från gruppen ska de övriga smyga sig fram för att 
försöka röra tomtens rygg innan han vaknar. Han kan vakna när som helst och svänga sig om. När 
det händer ska resten av gruppen frysa till på stället. Ifall tomten ser en elev röra på sig, ska den 
eleven börja om från början bakom startlinjen. Den som först lyckas smyga fram till tomten blir 
tomte följande gång. 
 
 
Tvärtomleken 
Material:  
10 st. lappar med enkla frågor (kan vara endast ja- eller nej-frågor) 
 
Den här leken kan lekas som en stafett. Dela in klassen i två lag och be dem ställa sig i två parallella 
köer. Utse en ledare eller be lagen rösta fram varsin lagledare som i tur och ordning ställer frågor 
till kompisarna i sitt lag ända tills någon i laget svarar fel. Sedan går turen över till det andra laget. 
Frågorna är enkla och har självklara ja eller nej-svar. Klurigheten ligger i att deltagaren ska svara på 
frågan med det motsatta svaret. Om hen svarar fel, åker hen ut ur spelet. Om det blir rätt får hen 
gå sist i kön och fortsätta. Vinnaren i leken är laget som har flest deltagare kvar när frågorna är 
slut. 
 
 
 


