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DEN GÖMDA SKATTEN 

 

Vi som har skapat leken 
Klass 3 Stenportskolan, Lidköping 

 

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

 

Målet med leken  
Två lag, rövare och pirater, som letar efter varsin gömd skatt. Piraterna gömmer en skatt på 
sin sida och rövarna gömmer en skatt på sin sida. Det lag som först hitta motståndarlagets 
skatt och har lyckats föra den till sin egen sida utan att bli upptäckta eller tagna när de håller 
i skatten, har vunnit.  

Leken är en blandning av Röd och Vita rosen och Flaggan. Skatterna kan vara vad som helst 
och de kan döpas till påhittade namn t.ex. Kasho och Mamo. 

 

Regler 
* Två lag som har var sin skatt som ska gömmas. 

* Innan man börjar leken bestämmer man om skatterna ska synas lite grann eller vara helt 
gömda. 

* Ett begränsat område delas in i två planhalvor. Rövarnas sida och piraternas sida. 

* Rövarna gömmer sin skatt på sin sida så att alla i laget vet vart. Likadant gör piraterna. 
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* Man startar vart man vill på sin egen planhalva. Ingen ska stå och vakta skatten. 

* Nu ska rövarna ta sig över på piraternas sida och tvärs om och leta efter skatten utan att 
bli tagna/dattade. 

* Man kan bara bli tagen/dattad om man är över med hela kroppen på motståndarlagets sida. 

* Om man blir tagen måste man lämna en sann/sjyst ledtråd till vart det egna lagets skatt 
ligger gömd. 

* När man blivit tagen och gett en ledtråd förs man tillbaka till sin egen sida av den man blev 
dattad och så får man köra vidare. 

* När någon tillslut hittar skatten ska de föras till sin egen planhalva (i smyg). 

* Blir man dattad när man har skatten ska skatten släppas rakt ner på marken precis där man 
blev tagen innan leken fortsätter med samma regler fast skatten nu är synlig. 

* Vinner gör det lag som först har fört över motståndarlagets skatt på sin egen planhalva. 

 

Vi tycker att leken vi skapat är riktigt bra för att 

Leken är bra för vi kunde leka alla 38 tillsammans men den fungerar lika bra (lite bättre) om 
man är ca 20. 

 


