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Lärarhandledning  
36-lek 
Häng upp alla 36 korten i buskar och träd i närområdet i läs-
höjd, vill man ha mycket rörelse, (vintertid), så sprider man 
ut dem över en större yta. Men de skall vara lätta att hitta! 
Dela in eleverna i grupper om 4-6 st. Låt dem gruppvis, be-
stämma ett lockrop, t.ex., kuckeliku, bolibompa eller lik-
nande så de kan kalla på varandra. Låt de vuxna ha varsin 
tärning och vara placerade i mitten av området. Låt grup-
perna slå med tärningarna. Om en grupp får tre, skall de 
sprida sig och leta efter lappen med en trea på. Den i grup-
pen som hittar trean ropar lockropet tills hela gruppen är 
samlad vid lappen. Lappen skall hänga kvar i trädet hela ti-
den ifall ngn annan grupp också får samma tal. 
Läs på lappen, gör uppdraget och redovisa för en vuxen, vid 
godkänt slå tärningen igen. Om de nu får en femma så söker 
gruppen efter åttan, (3+5=8). Hitta lappen, lockrop, läs, lös 
uppgiften, redovisa, godkänt, slå på nytt, t.ex. en tvåa, 
8+2=10….leta efter lapp 10! 
Den grupp som först kommer till 36 har vunnit! 
 
Hämtalek/ Hemlig påse 
Att dra uppdrag ur en hemlig påse tycker de flesta är roligt 
och spännande. Det är också ett enkelt sätt att få alla elever 
aktiva. Innehållet och nivån på uppdragen varierar. I lådorna 
finns ”Hämta-lekar” för olika årskurser och ämnen. Tag en 
tom hämtapåse och lägg ner uppdragskorten. 
Eleverna delas in i par. Varje par drar ett uppdrag ur påsen. 
Läs, genomför, redovisa och drag ett nytt kort! 
Använd en av vaxdukarna där eleverna kan lägga sina upp-
drag. Avslutningsvis; samla eleverna runt duken och disku-
tera vad eleverna hämtat.  En övning som tränar läsförstå-
else, samarbete, främjar rörelse dessutom tränar det ämne 
som uppdragen ger 
 OBS! Påminn eleverna om att alltid ta så lite som möjligt 
från sådant som växer för att minska slitaget på platsen.   
 



 
Sifferkort 
Sifferkorten kan användas till olika saker t.ex. tidslinjer eller 
träna huvudräkning på olika sätt. Här är ett förslag, (typ, Hö-
kens vingar).  
Låt eleverna dra en siffra var. Alla visar sina kort för 
varandra. Ställ dem på en linje. Du står ca 10 m framför 
dem, bakom dig finns en lång linje, som de skall försaka ta 
sig till. Du ropar en siffra! Hög eller låg beroende på ålders-
grupp.  
Säg 12! Den som har en sexa går tillsammans med en som 
har en fyra och en två. Eller tre fyror går i armkrok över. Låt 
dem prova med alla räknesätt. Eleverna får då försöka lägga 
ihop/dra ifrån/multiplicera dividera för att få talet 12.  De 
som lyckas få gå över fritt, (redovisa). De som inte lyckas 
får springa och kan då bli kullade av läraren och blir då en 
som kan hjälpa till att kulla nästa gång. Den eller de som är 
kvar sist har vunnit! 
 

Vaxdukarna 
En av vaxdukarna passar bra till att samlas kring. Där kan 
man sortera, lägga upp och redovisa. Kan användas till 
Memory, Burr, Kims lek, Hemligt tal eller Jeopardy.  
I lådan för åk F-1 finns två kort, ”En” och ”Ett”. Lägg ut 
dem, en på varje. Låt eleverna hämta saker i skogen, kotte, 
nypon, sten…. Hur säger man? Ett nypon….Diskutera vil-
ken duk saken ska ligga på. Vilken duk får flest? 
 
 
Äggkartongerna 
Dessa ska i första hand användas till Bråkuppgiften i 4-6 lå-
dan. Men annars är de bra till mycket, man kan hitta lika, 
hitta motsatser, olika antal, olika adjektiv t.ex., mjukt, hårt, 
långt, kort. Går att variera i det oändliga!  
 
Rockringar, rep, klädnypor, luppar, hinkar 
och övrigt 
Använd till olika lekar, att ha som bo, knyt ihop repen och 
sätt upp bilder på vad de ska samla. Samla i hinkarna, titta 
närmre med hjälp av lupparna, osv. 
 



Granåsen är ett  
naturreservat! 
 
Tänk på att vara rädd om naturen! 
Det är ett område som slits hårt av alla 
besökare året runt.  
Plocka hela tiden så lite som möjligt 
av det som växer.  
 
När du använt sakerna från Lärarlå-
dan, se till att materialet hamnar i rätt 
låda för respektive årskurs så snyggt 
som möjligt så att nästa lärare hittar 
enkelt.  
Kolla att lådan är låst och att det ser 
fint ut i området innan du lämnar 
Granåsen.  
 
Maila hur många elever som du hade, 
vad du tyckte, bra/dåligt, ngt saknas, 
så jag kan fylla på eventuellt material! 
Detta är ett försök för att fler klasser 
ska få möjlighet att Lära in ute! 
 

lena.skoldberg@edu.habo.se 



Backsippan är fridlyst i hela 
landet och växer på  
Granåsen 

Det är förbjudet att: 

Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort 
eller skada exemplar av växten.   

Ta bort eller skada frön eller andra delar.         

Vetenskapligt namn: Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris 

Backsippan förekommer sparsamt i södra och sydöstra de-
larna av landet upp till Uppland. Den växer vanligen på gräs-
hedar, naturbetesmarker, gravfält och grusåsar. Backsippan 
är en hårig, flerårig ört. Rosettbladen är finflikade, och är 
inte fullt utvecklade förrän efter blomningen. Blomman är 
stor, först upprätt men senare lutande, blåviolett eller sällan 
vit. Frukterna är håriga och bildar en stor, lite spretig hårig 
boll när de är mogna.  Backsippan blommar ofta redan i 
april. Backsippan är rödlistad som sårbar i den svenska röd-
listan 2015. 
  


