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FLYKTEN 

 

Vi som har skapat leken 
Klass 5-6 B Lyrestads skola, Mariestad 

 

Vi har valt att skapa en lek med hjälp av följande tre utgångspunkter: 
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 ”vi jagar varandra lek” 
 

Målet med leken 
Målet med leken är att ”jagarna” ska fånga så många ”fångar” som möjligt. Det laget som har 
fångat flest ”fångar” vinner. Har man fångat lika många ”fångar” vinner båda lagen. 

 

Regler 
 

1. Genom zigg-zagg-zugg väljer man 1 och 2-väljare.  1 och 2-väljare 
väljer lag. Det MÅSTE vara ett jämt antal i varje lag. T.ex. 10 personer 
blir 4 i ett lag och 6 i det andra. 

2. Det ena laget väljer 1 och 2- väljare genom zigg-zagg-zugg eller sten, 
sax, påse om det bara är 2 st. som vill vara 1 och 2. Detta händer i det 
lag som ska börja vara ”jagare”. 

3. När man delat upp det ena laget i två små grupper går grupperna åt 
varsitt håll och ställer sig bakom någonting så de inte ser ”fångarna”.  
De som är ”fångar” är i mitten av båda lagen. 

4. När ”fångarna” är redo att gömma sig ropar en av ”fångarna” ”Börja 
räkna!”. Då räknar båda lagen till 60. Ex. 1001,1002,1003… 
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5. När ”jagarna” har räknat klart ska de hitta ”fångarna” och ta dem. När 
en ”fånge” är tagen blir den ”jagare” i det laget som den blev tagen i. 
Är det svårt att veta vilket lag du är med i så ska du bara tänka på att 
ta ”fångarna”. 

6. När alla ”fångar” blivit tagna så blir de ”jagare” och börjar om från 
regel nr.2. 

Extra regel: Om en ”jagare” från varje ”jagarlag” tar en ”fånge” samtidigt 
kör de sten, sax, påse och den som vinner får ”fångaren”. 

 

Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att: 
Vi valde flykten eftersom många tycker om att leka spring- och jagalekar. I leken kan man 
använda hela skolgården. Leken har också många moment där man måste ta hänsyn, t.ex. då 
en i andra laget ska fångas, men också då man delar upp i lag och då man räknar så att alla 
räknar lika snabbt. Här kan hela klassen och även andra kompisar vara med. 

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek. 

Se film https://youtu.be/LofX9WLq9lU  

 

https://youtu.be/LofX9WLq9lU

