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BJÖRNEN OCH JÄGAREN 

 

Vi som har skapat leken 
Klass 2B och 3B Broholmskolan, Lidköping 

 

Vi har valt att skapa en lek med hjälp av följande utgångspunkter: 
Hela klassen kan delta SAMTIDIGT 
Leken lär oss om naturen 
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 i skolskogen 
en ”vi jagar varandra lek”     
 

Målet med leken 
Det stora målet med leken är att alla skall ha roligt, vara tillsammans och få chans att lära sig 
om naturen.  

I själva leken är björnungarna vinnare om de hittar björnmamman/pappan och hinner ropa 
"BJÖRNARNA VANN!” innan jägaren hittar björnmamman/pappan och ropar "JÄGAREN 
VANN!" Sker det omvända vinner jägaren. 

 

Regler 

Välj ut en jägare och en björnmamma/björnpappa. Resten är björnungar. 
Är ni fler än 8 björnungar väljer ni ut en jägare till, det blir då två jägare. 
Bestäm gränser för lekområdet. 
 

1. Björnungarna ställer sig i en ring och räknar till 15. Under tiden springer 
björnmamman/björnpappan iväg och gömmer sig.  

2.  När Björnungarna har räknat till 15, springer de iväg och letar efter 
björnmamman/björnpappan. 

3. Jägaren räknar till 35. 
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4. Jägaren försöker hitta björnungarna eller björnmamman/pappan.  
5. Om jägaren ”dattar” en björnunge ställer jägaren en naturfråga till björnungen. Om 

björnungen svarar rätt, blir den en björnunge igen, men om den svarar fel blir den en 
jägare. Då blir det en till jägare. När man blir jägare skriker man sitt namn. Då vet de 
andra att även den personen är jägare.  

6. Om alla björnungar hittar björnmamman/pappan vinner björnarna genom att ropa 
"BJÖRNARNA VANN!"  
Om jägaren hittar björnmamman/pappan innan björnungarna vinner jägaren genom 
att ropa "JÄGAREN VANN!" 

 
Ps: Man måste ha gömställen när man leker leken! 
 

Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att: 
Det är en lek där alla kan vara med och leka tillsammans. I leken visar alla hänsyn till 
varandra. Hänsyn visas t.ex. genom att inte bråka och "knöka" när man lägger sig med 
mamman i högen och ska gömma sig. I leken använder man sina kunskaper om naturen. Det 
gör man bl.a. genom att besvara jägarens naturfrågor. Den som deltar i leken får dessutom 
tillfälle att röra på sig och vara ute i naturen.  

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek 

Se film https://youtu.be/0mT1F8OROLw 

Foto, nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0mT1F8OROLw
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