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Namnlek – Jag gillar! 
Om man kopplar namnet på en person till något mer t.ex. en rörelse eller vad personen tycker 
om, så kan det vara lättare att komma ihåg namnet. Det provade vi i den här leken: 
Utse en eller flera kullare (beroende på gruppstorlek och lekyta) och markera dem med lekband 
eller västar. Den som blir kullad tänker på något som hen gillar på sitt jobb eller på fritiden. Det 
hen tänker på ska börja på samma bokstav som hens förnamn t.ex. Birgitta gillar bävertemat på 
naturskolan. Sedan illustrerar den kullade det hen gillar genom att härma t.ex. en bäver. Man 
måste stå på den plats där man blev kullad, men det är okey att göra rörelser om man inte väljer 
att vara en stilla staty. Övriga som inte är kullade eller kullare kan befria den kullade genom att gå 
fram och presentera sig. Den kullade presenterar sig också med sitt namn. Sedan får befriaren 
gissa vad man gillar. Om det är svårt får den kullade naturligtvis ge ledtrådar. När man är klara 
med det, så är den kullade fri igen.  
Kullarna får inte kulla medan man befriar/befrias eller lurpassa. Byt kullare efter ett tag. 
Material: Koner/annat att markera lekplanen med, lekband/västar att markera kullarna med 

 

 

Intervjukull – Vad bidrar utomhuspedagogiken med?  
Den här leken är ett sätt att inleda eller sammanfatta något ni arbetar med. Det kan t.ex. handla 
om att fånga in barnens uppfattningar av vad ett rovdjur är innan ni börjar med det temat, att 
sammanfatta det ni arbetat med med frågan ”Vad behöver ett träd för att leva?” eller att 
utvärdera en utedag med frågan ”Vilket var ditt bästa naturspan idag?”. Grunden i leken är 
densamma. Frågan bestämmer du. På invigningen var frågan: Vad bidrar utomhuspedagogiken 
med? 
Utse 1-3 kullare. Den som blir kullad står stilla med handen uppräckt (”Jag vill säga något!”). 
Övriga som inte är kullade eller kullare kan befria den kullade genom att med en 
”låtsasmikrofon” ställa intervjufrågan t.ex. Vad bidrar utomhuspedagogiken med? När den 
kullade svarat en sak om det är han/hon fri att springa igen. Om man blir kullad igen försöker 
man att säga ett annat svar på frågan. Frågorna ska kunna ha flera olika svar. 
Kullarna får inte kulla under intervjun eller lurpassa. Byt kullare efter ett tag. 
Samla alla efter lekens slut och sammanfatta det som kommit fram under intervjuerna. 
Material: lekband till kullarna, koner eller rep att avgränsa lekplanen med 
 
 

 

 
 

 


