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LEKBANK 
Tips på inne-&Utelekar 



Motorik-och rörelselekar 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

"utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning"  

1. Kom alla mina barn 

En rörelselek där deltagarna ska utföra en rörelse som ledaren utropar, 
man kan välja att träna specifika motoriska mönster utefter barngruppens 
behov. 

Instruktioner: 
• En ledare utses och ställer sig på andra sidan av rummet med ansiktet mot 

deltagarna 
• Resten av deltagarna står på andra sidan av rummet  
• Ledaren ropar - Kom alla mina barn! 
• Deltagarna svarar - Som vadå? 
• Ledaren säger - Som flygplan! 
• Då ska deltagarna röra sig mot ledaren som ett flygplan och eventuellt låta 
• Ledaren kan välja att säga: Hoppandes på ett ben, eller smygandes på tå. 

Beroende på vad man vill träna på, detta är för att arbeta med motoriken 
Tips: 

• Ledaren kan demonstrera rörelsen samtidigt som den uttalas 

2. Kopplarna 
Instruktioner: 

• Alla sprider ut sig i rummet 
• Starta musik som alla ska dansa till 
• När musiken tystnar ropar pedagogen ut en kroppsdel, t.ex. "fot", då ska man 

hitta en kompis och sätta ihop dessa kroppsdelar, t.ex. fot mot fot 
• Starta musiken igen, låt alla dansa runt och när musiken tystnar ropas en ny 

kroppsdel ut 
 
Tips: 

• Om det inte går jämnt upp så kan man vara tre och sätta ihop kroppsdelarna. 
Ingen får bli ensam. 



3. Rörelsekull 
Instruktioner: 

• Utse någon/några som tagare 
• Tagarna har till uppgift att försöka ta de andra 
• Om man blir tagen ska man ställa sig på stället och göra en rörelse, t.ex. hoppa 

jämfota, hoppa på ett ben eller annan rörelse 
• För att bli befriad ska en kompis komma och göra samma rörelse som den som 

blivit tagen 
• Tagaren kan inte ta någon när den håller på att befria en kompis 

 
Tips: 

• Innan leken kan pedagogen visa olika rörelser som man kan göra eller välja ut 
några olika rörelser som deltagarna kan välja mellan när man blir tagen 

Språk- & koncentrationslekar 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” 

1.Finn varandra 
Instruktioner: 

• Dela in alla i par 
• Varje par ska få ett ljud som de ska göra, t.ex. klappa händerna eller stampa 

med fötterna.. 
• Nu ska de dela upp sig, den ena ska ställa sig på ena sidan av rummet och den 

andra på andra sidan. Blanda deltagarna i raden så att inte paren står mittemot 
varandra 

• Nu ska deltagarna blunda, göra sitt ljud och och försöka hitta sin kompis som 
har samma ljud. Det gäller att lyssna efter det ljud man själv har 

• När man hittat kompisen med samma ljud har man klarat utmaningen 

2. Gör si, gör så 
Instruktioner: 

• När en ledare säger "Gör så" och utför en rörelse ska övriga följa hans exempel. 
• Men om ledaren gör en rörelse och säger "Gör si" istället ska man inte härma efter. 

Kräver lite mer uppmärksamhet än Simon säger. 

https://lekarkivet.se/lekar.php?id=60


3. Du duger 
Instruktioner:  

• Viktigt att deltagarna redan har kunskapen om vad ett rim är 
• Deltagarna sitter i en ring på golvet eller på stolar 
• Deltagaren som har bollen börjar med att säga ett namn på en deltagare och 

rullar bollen till denna samtidigt som hon/han säger: - Du duger! 
• Deltagaren som får bollen svarar - Till vadå? 
• Deltagaren som rullat bollen svara då t.ex. - Till att rimma på katt! 
• Deltagaren med bollen svarar då kanske t.ex. - Natt! 
• Bollen skickas sedan vidare till en ny deltagare och man fortsätter leken tills 

alla har fått skicka bollen och fått rimma 

Samarbetslekar 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

"utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp" 
1.Knuten  

Instruktioner: 
• Alla ställer sig i en ring 
• Korsa händerna, blunda och sträck in händerna i ringen och fatta tag i någon 

annans händer 
• När alla händer håller i någon annans hand får man öppna ögonen 
• Nu ska alla hjälpas ut att knyta upp knuten utan att släppa varandras händer 
• När knuten är löst är leken slut 

2. Rockringarna 
Instruktioner: 

• Ett X antal rockringar placeras ut i rummet 
• Deltagarna rör sig till musik i rummet 
• När musiken tystnar gäller det att ställa sig i en rockring 
• För varje lekomgång plockar man bort en rockring och det gäller att få plats 

fler och fler i varje rockring 
 
Tips: 

• För att öka svårighetsgraden och utmana kan man istället för att ställa sig med 
båda fötterna i ringen välja en specifik kroppsdel som t.ex. armbåge, hand, 
huvud o.s.v. 



3. Ballongring 
Instruktioner: 

• Deltagarna får ställa sig i en ring och hålla varandras händer 
• En ballong släpps in i ringen och nu gäller det för deltagarna att samarbeta för 

att hålla ballongen i luften 
• Deltagarna får använda vilken del av kroppen man vill t.ex. huvud ben, bröst, 

fot o.s.v. 
• Deltagarna får inte släppa varandras händer under tiden övningen fortgår 

4. Vem har gömt sig? 
Instruktioner: 

• Sätt på musik (eventuellt musik som något av barnen ombetts ta med sig) och låt 
alla röra sig fritt i rummet. 

• När musiken stängs av ska alla krypa ihop och bli som en liten rund boll på golvet. 
Påminn barnen om att de varit ännu mindre – när de var bebisar.

•  Kasta en filt (eller duk) över ett av barnen, låt de andra resa sig och gissa vem som 
är gömd.

• Turas om så att alla får vara gömda en gång. 
• En variant är att låta det gömda barnet förvandla sig till ett djur och sedan låta 

övriga barn gissa vilket djur det handlar om genom att ställa olika frågor eller be 
barnet visa hur djuret rör sig.

5. Djurtrolleri
Instruktioner: 

• Ett barn får vara trollkarl och får en trollstav i handen. Trollkarlen går runt och 
trollar barnen till olika djur. 

• Så att när trollkarlen rör vid någon och säger hare så börjar den skutta som en hare, 
om trollkarlen säger hund så börjar den krypa på alla fyra och skälla osv. 

• Så fortsätter trollkarlen till alla är förvandlade. 
• När trollkarlen säger ”plats” ska alla bli tysta och stilla. 
• När trollkarlen vill byta roll ger han trollstaven till ett annat barn.

6.Tusenfoting  
Instruktioner: 

• Alla barnen ställer sig på ett led och håller varandra tätt om midjan.  
• Tusenfotingen börjar gå sin promenad runt eller över de hinder som den kan stöta 

på under sin vandring. Kanske snavar den över ett hinder och faller åt sidan? Kan 
den resa sig upp utan att gå sönder? 



7. Tärningsstafett 2 

Material 
◦ Tärningar 

Instruktioner: 
• Dela upp deltagarna i två lag. Placera lagen bakom en startlinje, kon eller dylikt vid 

ena kortsidan. Vid andra kortsidan placeras en sexsidig tärning till varje lag. 
• På startsignalen löper första deltagaren i varje lag till andra sidan och slår 

tärningen. Slås 4,5 eller 6 så stannar man kvar på tärningssidan och nästa deltagare 
från ledet får springa fram och slå tärningen. Men får man 1,2 eller 3 springer man 
tillbaka och ställer sig sist i ledet och så får nästa deltagare i tur springa till 
tärningen.  

• Det lag som först får över alla i laget till tärningssidan vinner!  
• Jag har kört denna stafett med barn i åldrarna 6-9, men den fungerar säkert med 

äldre barn också! 
• Man kan naturligtvis variera vilka slag på tärningen som avgör om man får stanna, 

beroende på hur många barn som deltar eller hur mycket tid man har till 
förfogande! 

8. Hönsepip 
Instruktioner: 

• Man sitter i en ring. En person ställer sig i mitten med förbundna ögon, och går 
sedan och sätter sig i någons knä. Där ska han säga "Hönsepip för mig".  

• Personen vars knä han sitter i ska då säga "pip". Detta i vilket tonläge som helst. 
• Kan personen med förbundna ögon säga vem som pep, blir det den som pep som 

får stå i mitten.  
• Gissar han fel knuffar personen vars knä han sitter i ut honom i ringen. Sedan är det 

dags för en nytt knä och ett nytt ”pip"! 

https://lekarkivet.se/lekar.php?id=527


Livliga lekar 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

"utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter (...) samt ta ansvar för 
gemensamma regler"  

1. Nyckelpigskull 
Instruktioner: 

• En eller flera tagare utses 
• De övriga deltagarna ska akta sig från att bli kullade när de springer runt 
• Skulle personen bli kullad ska man på samma plats lägga sig ner på rygg och 

sprattla med armar och ben som en nyckelpiga 
• För att bli friad ska någon av de andra deltagarna gå fram och rulla 

nyckelpigan på sidan 
• Vid fritagningen får tagaren inte ta dem, utan måste vänta tills de springer igen 

2. Gammelgäddan 
Instruktioner: 

• Dela in deltagarna i fyra olika grupper. (Kan delas in i färre grupper, det bror 
sig på hur många som är med och leker) 

• Dela in grupperna i olika färger som röd, blå, grön och gul 
• Alla deltagare är fiskar och varje färg håller till i ett hörn av rummet som är 

deras bo 
• Välj en som är gammelgäddan som ska vara mitt i rummet 
• Pedagogen är utropare som t. ex ropar "-alla gula fiskarna får ut och simma" 
• Då ska de som är gula simma runt gammelgäddan på golvet  
• När sedan utroparen säger ”-gammelgäddan kommer! ”, ska de som är ute och 

simmar skynda sig tillbaka till boet. Gammelgäddan ska nu försöka ta så 
många som möjligt 

• Blir man tagen blir man gammelgädda och får hjälpa till att ta 
• Leken fortsätter och utroparen ropar en ny färg 

• Tips:  
• Utroparen kan välja fler färger som ska ut och simma på golvet samtidigt 
• Man kan även välja att ropa ”-fiskstim” och det betyder att alla fiskar ska ut på 

golvet samtidigt  
• Man kan också välja att grupperna är namngivna efter fiskar t.ex. abborre, 

torsk etc 
• Man kan även välja att använda sig av musikinstrument. Varje grupp har ett 

instrument som de ska lyssna efter. Utroparen står bakom något och slår på 



t.ex. en trumma, då ska den grupp som skulle lyssna efter en trumma ut på 
golvet 

3. Fruktsallad 
Instruktioner: 

• En person utses till ledare. Han eller hon kan till exempel säga ”alla som har röda 
byxor byter plats!” Då ska de som har röda byxor på sig byta plats med någon 
annan som också har det. Så kan ledaren fortsätta genom att säga olika saker, till 
exempel ”alla som tycker om potatismos byter plats”. 

• Ledaren kan också fördela namn på olika frukter till deltagarna och sedan ropa ”alla 
bananer byter plats” , ”alla persikor byter plats” och så vidare. 

4. Här Kommer vi! 
Instruktioner: 

• Deltagarna ställer sig på rad bredvid varandra. 
• En person utses till udde och ställer sig mittemot. Utan att udden hör bestämmer 

deltagarna vad de ska härma, till exempel ett djur, ett yrke eller en kändis. När det 
är klart går de i samlad grupp fram mot udden och säger i taktfast glad talkör: ”Här 
kommer vi, här kommer vi, här kommer vi” – tills att de kommit nästan ända fram 
till udden. 

• Udden sträcker fram sin hand som ett stopptecken och säger i bestämd ton: ”Stopp! 
Inte ett steg förrän ni visar vilka ni är!” 

• Deltagarna kliar sig som apor, muar som kor, syr som skräddare eller sjunger som 
Magnus Uggla. När udden gissar rätt får udden jaga och ta fatt så många deltagare 
den kan, vilka då blir medhjälpare. 

• Leken upprepas tills alla är tagna.

5. Rävjakten 
Instruktioner:

• Deltagarna står i ring och låtsas vara gäss. En utses till räv och går inne i ringen. 
• Räven strosar runt i ringen tills hon eller han plötsligt ställer sig mellan två av 

deltagarna och ropar: ”Spring för livet!” De två ska då springa runt ringen på 
utsidan tillbaka till sina platser.

• Räven tar den ena platsen, och den som kommer sist tillbaka blir räv nästa gång.



6. Säg och fånga! 

Instruktioner: 
• Före varje omgång av denna lek så bestämmer spelarna gemensamt en kategori. 

Kategorierna kan vara uppdelade i ämnen som t.ex. djur, filmer, efternamn och så 
vidare.

•  Spelarna börjar med att ställa sig i en cirkel. En spelare håller i bollen. Bollen ska 
nu kastas från en spelare till en annan i slumpmässig ordning. 

• Utmaningen går ut på att varje spelare måste komma på något ur den kategori som 
bestämts innan de fångar bollen. 

• Om kategorin t.ex. är djur, så måste varje spelare ropa ut namnet på ett djur innan 
de fångar bollen! 

• Om en spelare får bollen kastad till sig utan att ha kommit på något innan hon eller 
han fångar bollen så åker de ut! Detsamma gäller om de skulle råka tappa bollen 
eller om de upprepar namnet på en typ av djur som redan har sagts.

•  Den spelare som är sist kvar i cirkeln har vunnit!

7. Sista paret ut 
Instruktioner:

• En är jägare och resten parar ihop sig två och två. 
• Paren ställer sig hand i hand i ett led bakom varandra, jägaren står längst fram med 

ryggen mot de andra. 
• När jägaren ropar ”sista paret ut” släpper det sista paret taget om varandra för att 

springa längst fram i ledet - utan att någon av paret blir tagen av jägaren. 
• Om jägaren däremot lyckas ta någon i paret bildar de par och den andra blir jägare.

8.  Ekorrbo
•  Leken är känd på många håll i världen och om du vill kan du leka den på thaispråk. 

Dela in barnen i grupper på tre barn. 
• Två barn bildar ett bo genom att ta varandra i hand och det tredje barnet är ekorren 

som ställer sig i boet. 
• Ledaren ropar: Bo! (eller ”lang” på thaispråk), då ska alla ekorrar finnas i boet.
•  När ledaren ropar: Ekorre! (kalok) springer alla ekorrar ur boet och runt i salen. 
• När ledaren ropar bo ska alla ekorrar söka sig ett nytt bo.
•  Låt barnen turas om med att vara bo och att vara ekorrar. 



9. Vatten i skon 
Instruktioner: 

• Deltagarna delas upp i två lag. Det ena laget lämnar rummet (utelaget) medan varje 
deltagare i det andra laget (innelaget) väljer en unik kompis från det andra laget. 

• När innelaget har sett till att alla deltagarna i leken är i par släpps en person från 
utelaget in i rummet. Personen från utelaget går fram till en valfri deltagare i 
innelaget, bugar sig och frågar "Är du min kompis?”. 

• Om det blir fel ropar alla "VATTEN I SKON!", då får utelagsdeltagaren hoppa ut ur 
rummet på ett ben och så får en ny utelagsdeltagare prova sin lycka på samma sätt. 

• Men om det blir rätt blir det såklart jubel och utelagsdeltagaren får stanna kvar i 
rummet och sätta sig vid sin kompis lite vid sidan av så att det går att se vilka som 
återstår i leken. 

• Alternativt sitter innelaget på stolar eller pallar i en rad och de som gissat rätt 
kompis sätter sig på golvet framför. 

10. Nattvakten 
Instruktioner: 

• Ur deltagarna väljs en eller två personer ut som vakter. Dessa får sedan lämna 
rummet, eller blunda.  

• För de övriga deltagarna är statyer och ställer sig i en statyliknande position. 
Kanske efter ett tema om man vill (t.ex idrott).  

• Men ur statyerna väljs två statytjuvar ut. När dessa är bestämda får vakterna 
komma in och titta runt bland statyerna för att försöka komma ihåg hur de står. 
Sedan lämnar de rummet igen, eller blundar. 

• Då passar tjuvarna på att byta plats. 
• Sedan får vakterna titta igen och försöka komma på vilka det är som är tjuvar och 

inte står där det stod innan. Om vakterna inte kan gissa rätt fortsätter leken tills de 
har avslöjat tjuvarna. 

• Då väljs nya tjuvar och vakter. 
• Antalet vakter och tjuvar kan såklart anpassas beroende på ålder och antal 

deltagare. 

11. Godmorgon gomiddag godkväll 
(Denna brukar vi leka men ett kul tillägg att hälsa kanske) 

Instruktioner: 
• Deltagarna sitter. En person går runt utanför ringen och lägger en sak bakom någon 

i ringen.  
• Tror man att saken ligger bakom sig får man känna efter med handen. Om saken 

ligger där plockar man upp det och springer moturs runt ringen så fort man kan, 
personen utanför ringen springer medurs.  

• När deltagarna möts på sin språngmarsch runt ringen ska de ta varandra i hand, 
säga "Godmorgon, gomiddag, godkväll" och sedan fortsätta springa.  

• Den som kommer först fram till luckan i ringen sätter sig, den andre som blir utan 
plats får nu gå runt ringen och lägga saken bakom en annan deltagare. 

https://lekarkivet.se/lekar.php?id=626
https://lekarkivet.se/lekar.php?id=628
https://lekarkivet.se/lekar.php?id=147


12. Färg och familj 
Instruktioner:  

• Deltagarna delas in i fyra grupper. För att kunna se vem som tillhör var får varje 
deltagare ett lekband med en för sin grupp gemensam färg t.ex. rött, grönt, gult eller 
blått.  

• Det viktigaste är att grupperna är exakt lika stora. Går det inte att få deltagarna 
jämnt delade i fyra grupper får man kanske dela i tre grupper, men fyra grupper är 
ganska bra.  

• Man sätter igång leken genom att spela en CD skiva med glad musik. Så länge 
musiken spelar ska deltagarna röra sig fritt över lekområdet. Så fort musiken stängs 
av säger ledaren antingen "Färg!" eller "Familj!".  

• Om det är "Färg" ska alla deltagarna samlas i sina färg grupper. Om det är "Familj!" 
ska man samla ihop en familj på fyra personer från vars en färg. 

13. Vattenkedja 
Material 
◦ Vatten 
◦ Spannar 
◦ Muggar 

Instruktioner:  
• Deltagarna ställer sig på ett led.  
• Alla har vars en mugg. Försteman i ledet står vid en vattenkälla av något slag, t.ex 

en spann full med vatten. Siste man står vid en tom spann.  
• När startsignalen går fyller försteman sin mugg med vatten ur spannen och häller 

sedan över vattnet från sin mugg till nästa persons mugg osv. 
•  När siste man får vattnet i sin mugg häller han det raskt ner i sin spann. 
•  Så fortsätter leken, antingen under en förutbestämd tid eller tills vattnet i första 

spannen är slut.  
• Då mäter man hur mycket vatten laget lyckats transportera. 
• Det finns oändligt med varianter på denna lek. En är att försteman står med en 

spann vid t.ex en sjö (om det finns en sådan där man är). Försteman fyller sin spann 
med vatten och slänger det till sina lagkamrater, som står en bit bort med sina 
muggar beredda att fånga. Det vatten de lyckas fånga i sina muggar springer de 
iväg med och öser ner i en gemensam spann.

https://lekarkivet.se/lekar.php?id=157
https://lekarkivet.se/lekar.php?id=169

