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CONKA 

 

Vi som har skapat leken 
Klass 4, Lyrestads skola. 

 

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 lek som kräver en boll eller annat redskap  
en ringlek   
 

Målet med leken 
Att man ska göra roliga aktiviteter tillsammans som inte går ut på att vinna eller förlora.  
Att träna på att våga göra saker inför andra och ha kul.  

 

Regler 
Alla som vill får vara med på sina egna villkor och alla bidrar till att det blir roligt för alla som 
är med. 

Man ska ha en flaska av plastmaterial, två burkar/skålar med utmaningslappar i den ena 
respektive strafflappar i den andra. Exempel på vad som kan stå på lappar: prata som en 
kines, stå på händer, se ut som en apa, säg hej till alla på rasten, sjung en sång, hoppa 10 
jämfota-hopp osv. 

Man måste försöka göra det som står på lappen. Om man inte vill/klarar det så får man ta en 
strafflapp. 

Man får inte säga några dumma kommentarer till andra.  

Samma person får inte göra två gånger i rad.  
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Den som flaskan kommer på får snurra flaskan nästa gång.  

Får man samma lapp igen nästa gång så får man ta en ny. 

 
Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att: 

Eleverna delades in i grupper om tre eller fyra stycken som fick komma på en lek de ville 
testa med de andra i klassen. När vi lekt allas bidrag fick alla elever i klassen rösta på den 
som de tyckte var bäst och roligast. Denna lek fick 11 av 14 röster, vilket blev det vinnande 
bidraget från vår klass.  

Den valdes för att den tillåter hur många som helst att vara med och den är rolig för samtliga 
i leken, trots att man inte själv får göra något hela tiden.  

 

Bilder på vår klass när vi leker vår lek 

se film https://youtu.be/3gIDUXvsA6o  

Bild 1: Flaskan snurras. Bild 2: Flaskan pekar på en person som får 
dra en lapp i utmanings-burken för att ta reda 
på sitt uppdrag. 
 

Bild 3: Personen utför sin utmaning. 

 

https://youtu.be/3gIDUXvsA6o

