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På sommaren finns det oändliga möjligheter med 

saker att göra både inomhus och utomhus! 

 

Här kommer lite tips på vad man kan göra under 

sommaren! Det går också bra att göra om lekarna 

så att de fungerar på vintern eller som 

inomhuslekar. 

 

Det kommer också att finnas hänvisningar med 

länkar till olika sidor på Internet där det finns mer 

information, regler eller tips. 

 

 

 

Hoppas Ni får en underbar och trevlig sommar! 

 

 

Hälsningar 

Anneli och Erica  

 

 

 



Billekar 

Många kan tycka att det är tråkigt att åka bil långt 

eller att det finns lite att göra på resan. Här kommer 

några tips på lekar som går alldeles utmärkt att göra 

i bilen. De behöver inte ta mer tid än man väljer att 

de ska ta, så de går lika bra på vägen till affären 

som på semesterresan.  

 

Registreringsskyltar Bokstäver 

Denna lek går ut på att när man ser en bil kollar på 

bokstäverna på registreringsskylten. Av de 

bokstäverna som finns på den ska man sedan bilda 

ord, man får lägga till extra bokstäver men inte ta 

bort några. Den som först kommer på ett ord vinner 

ett poäng och så håller man på tills bilresan är slut 

eller så bestämmer man en tid (t.ex. 20 min). 

 

Nästa bil 
Denna lek går ut på att man ska gissa bilmärket på 

nästa bil eller gissa färgen på nästa bil. Den som 

har rätt får poäng. 

 

 

 

Bilsort eller bilfärg 

Man väljer varsitt bilmärke (t.ex. Volvo eller Saab) 

eller färg. När en bil av din sort åker förbi, så får du 

1 poäng. Så håller man på tills bilresan är slut eller 

så bestämmer man en tid.  

 

Bokstavsleken 

Bestäm en kategori t.ex. flicknamn, pojknamn, 

städer, länder, djur eller växter. Den som börjar 

säger ett ord ur den kategori som valts. Bestämde 

man kategorin flicknamn kan den som börjar t.ex. 

säga Sofia och då ska nästa säga ett flicknamn som 

börjar på den sista bokstaven i det förra ordet det 

vill säga A i detta fall. Då kanske nästa person 

säger Astrid och då blir nästa bokstav D osv.  
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Utomhuslekar 

Att leka utomhus på sommaren i härligt väder kan 

ju vara helt underbart! Man kan hitta på många 

olika lekar på sommaren t.ex. vattenkrig, 

kurragömma, olika jaga lekar, hoppa hopprep, 

blåsa såpbubblor eller varför inte ligga i gräset och 

läsa en bok. Här kommer några tips på lekar som 

kan lekas under sommaren eller som man med 

fördel kan göra om till 3-kamp eller 5-kamp. 

Tänk på att fråga en vuxen innan ni leker lekar som 

använder mycket material eller farligt material. 

 

Spring och finn 

Alla får två papper, på det ena skriver man en färg 

och på det andra skriver man ett föremål. Lapparna 

läggs i två olika högar. Dela upp er i två lag. En 

person ur varje lag tar en lapp ur vardera hög. Sen 

gäller det att snabbast hitta det föremål som står på 

ena lappen i den färg som står på den andra 

(eventuellt det föremål som står på ena lappen och 

någonting annat i den färg som står på den andra 

lappen). Först tillbaka får poäng, det är bra om man 

anpassat föremålen och färgerna efter vart man 

befinner sig t.ex. ute eller inne. 

Vända filten 
Här behövs det en filt för varje lag. Alla står på 

filten. Filten ska sedan vändas utan att någon kliver 

av eller ramlar av filten. Snabbaste laget att vända 

filten vinner. Ramlar någon av måste man börja 

om.  

 

Boll under hakan 
Här behövs bollar/äpplen. En person i varje lag 

håller en boll/äpple under hakan och ger den till 

näste person som tar emot med hakan. Inga händer 

får användas. Första laget att ge bollen/äpplet till 

alla i laget vinner.  

 

Säckhoppning 

Här behövs säckar. Varje lag har 1-2 säckar 

beroende på hur man väljer att leka. Sätt upp en 

bana med något som behöver rundas i slutet. Varje 

lag ställer upp på ett led och första personen står 

redo med säcken i handen. Det gäller att så fort 

som möjligt ta sig i säcken och hoppa banan och 

sedan byta till nästa person i laget som gör samma 

sak. Första laget att gå i mål med alla sina 

lagkamrater vinner.  



Armkroksstafett 

Denna stafett går ut på att man springer två och två 

med ryggarna mot varandra och håller armkrok. 

Gör upp en bana som ska springas, först tillbaka 

vinner. 

 

Spiktävling 
 Här behövs spikar, hammare och brädor. Leken 

går ut på att under en begränsad tid spika ner så 

många spikar som möjligt i en bräda. Tänk på att 

alltid fråga en vuxen innan ni använder spik och 

hammare!!! 

 

Mumieleken 

Här behövs toalettrullar, hur många beror på hur ni 

väljer att leka. Varje lag väljer en person som ska 

lindas in med toalettpapper. Sedan lindar man så 

snabbt och bra som möjligt in personen i 

toalettpapper. Det gäller att bestämma i förväg om 

det är den som är först att linda in personen i 

toalettpapper eller om det är den som täcker mest 

av personen som vinner. Tänk på att fråga en vuxen 

innan ni tar toalettpapper.  

 

Kom i tid 

Lägg ut en bana som deltagarna ska ta sig fram på. 

Det spelar ingen roll om den är lång eller kort eller 

hur den ser ut. Deltagarna får själva välja om de 

vill gå eller springa, för utmaningen här är inte att 

komma först eller vara snabbast utan punktligast.  

Först får deltagarna ta sig runt banan en gång på 

tid. Alla kan starta samtidigt eller enskilt. Tiden 

skrivs ner i ett protokoll efter målgång. Sedan ska 

deltagarna få ta sig runt samma bana en andra gång 

på tid. Nu är utmaningen att komma i mål så nära 

den första tiden som möjligt! 

 

Deltagarna får så klart inte att ha med sig en klocka 

när de tar sig runt.  

Det går att göra många varianter på denna lek. Man 

kan cykla, simma, klättra, blåsa upp ballonger eller 

göra något annat. Det spelar ju ingen roll vilka 

förutsättningar man har. Alla har lika stor chans att 

lyckas bra! 

 

 

 

 



Fotbollsbowling 

Här behövs fotbollar, koner eller petflaskor med 

vatten/sand. Ställ upp tio koner/flaskor i en 

triangelformering, ganska tätt uppställda som 

käglor i bowling. Placera fotbollen några meter 

ifrån konerna. Försök sedan skjuta omkull så 

många koner som möjligt.  

 

Buffa boll 
Här behövs bollar, kan vara fotbollar eller andra 

sorters bollar. I denna lek gäller det att driva en boll 

framåt, men inte med fötterna, utan med huvudet. 

Deltagarna ställer upp sig längs en startlinje och 

ska när startskottet går, krypande knuffa bollen 

med huvudet en sträcka, runda ett rundningsmärke 

och ta sig tillbaka till startlinjen. Denna kan med 

fördel göras som en stafett. Prova med bollar i 

olika storlekar.  

 

 

 

 

 

 

Stafett med petflaska 

Här behövs petflaskor, hinkar med vatten samt 

några tomma hinkar. Det går ut på att man med 

petflaskan mellan benen ska springa ca 10m (får 

inte använda händerna) och sedan fylla den med 

vatten (får göras med händerna) sedan springa 

tillbaka igen med flaskan mellan benen och utan 

händer till hjälp. När man kommer tillbaka ska man 

utan händer tömma så mycket vatten man kan i sitt 

lags hink, första laget att fylla hinken vinner.  

 

 

 
 

 

 

 



Utomhustips 

 

 Myggbett 

 Hur du kan undvika myggbett: 

 

Kläd dig i långärmat och ha långbyxor. Är det 

väldigt mycket mygg kan man även behöva skydd 

för huvudet, till exempel hatt eller keps med 

myggnät 

 

Undvik parfym och parfymerad deodorant 

 

Gnid in huden med handsprit, den starka lukten 

sägs driva bort myggen. 

 

Smörj myggmedel bara på de ställen som inte kan 

täckas med kläder. 

 

Använd ljusa kläder. Myggor dras till mörka färger. 

 

 

 

 

 

 Lindra myggbett: 

 

    Smörj med kylbalsam 

 

    Undvik att klia på myggbettet 

 

   Kyl med en isbit 

 

   Smörj med salubrin 

 

 

 Brännässlor 

 

Om du bränner dig på en brännässla är det bra att 

skölja utslagen under kallt rinnande vatten i några 

minuter. Stryk sedan på kylbalsam eller 

lokalbedövande salva.  

 

 

 

 

 

 

 



 Picknick 

Bra att ha med: 

 Korg att bära i eller kylväska 

 Filt eller sittunderlag 

 Plastmuggar, plastbestick och papperstallrikar 

 Skräppåse – Vi slänger inte skräp i naturen! 

 Fika – förslag – Smörgåsar, sallad, kakor, 

bullar eller annat som passar att ätas kallt.  

 Dryck – förslagsvis någonting kallt om det är 

varmt ute.  

Välj en slät yta att sitta på, kolla gärna om det 

finns mycket småkryp. Ibland kan man 

föredra att sitta där det inte finns så mycket 

småkryp. 

 

 Badställen  

 Kubenbadet – Ligger vid Kubenplan 

Pris:  

Vuxen (18-  år) 30kr 

Barn (7-17 år) 20kr 

Barn (0-6 år) Gratis 

 

 

 

 Himlabadet Utebadet– Ligger i centrala 

Sundsvall vid Mittuniversitetet 

Pris: 

Vuxen (18-  år) 60kr 

Barn (3-17 år) 35 kr 

Pensionär & student 35kr 

 

 Nackstabadet – ligger i centrala Nacksta 

(Har ingen prisinformation) 

 

 Alnö 

På Alnön finns det ett flertal havsbad 

däribland 

Bänkåsviken 

Hartungviken 

Havstoviken 

Krokviken 

Slädaviken 

Stornäset 

Tranviken 

 

Det finns också ett flertal andra bad 

T.ex. Fläsian, Dyket, Bergafjärden och 

Bredsand. 



 Minigolf –  

Folkets park – ligger vid Tonhallen 

Öppettider:  

Vardagkvällar 17-22 

Helger 11-22 

Sommartid 11-22 

Sista utsläpp 21:00 

Pris: 

Vuxna (16- år) 50kr 

Barn (upp till och med 15 år) 30 kr 

Pensionärer 30kr 

 

Skönsbergs minigolf  

Öppettider: 

Alla dagar 11-22 

Pris: 

 Vuxna (16 - år) 60 kr 

Barn (0-15 år) 30kr 

Pensionärer 30kr 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inomhusaktiviteter 

Både barn och vuxna vet att det vid regnigt väder 

kan bli långa dagar att vara inomhus. Det går 

givetvis att gå ut och leka i regn också men det 

finns de som föredrar att stanna inne. Därför 

kommer här lite tips på vad man kan göra mer än 

spela sällskapsspel, mysa och se på film! 

 

Kortspel 

Det finns många olika kortspel att spela här 

kommer tips på några av dem.  

 

Knektpass 

Bluffstopp 

Chicago 

Femhundra 

Vändåtta 

Vändtia 

Femkort 

Finns i sjön 

Svarte Petter 

Svälta räv 

 

Regler till spelen finns på www.spelakort.se 

Charader 

Dela upp gästerna i två lag. Deltagarna i varje lag 

skriver varsin lapp med ett ord, viker ihop det och 

lägger i en skål som lagen sedan byter. Varje 

lagmedlem drar en lapp och ska sedan dramatisera 

det som står på lappen. Det gäller för de andra i det 

egna laget att så snabbt som möjligt gissa vad det 

är. Nästa lapp dras av motståndarlaget som gör 

samma sak. För att göra det lite enklare, t ex när 

barn deltar, kan man bestämma att orden ska vara t 

ex djur som man ska härma, kända artister, ett yrke 

osv. 

 

 Kurragömma 

Kom överens om vart det är okej att gömma sig. 

Sedan väljer ni en person som räknar till 30, resten 

gömmer sig på olika ställen. Den som blir hittad 

först räknar nästa omgång. 

          

            



Göra eget memory 

Klipp ut ett jämnt antal kvadrater ur ett papper. Gör 

sedan par du kan rita olika typer av par. Antingen 

gör du par där båda korten ser lika ut eller så gör du 

par där ena är till exempel ett löv och den andra är 

trädet som lövet hör till. Så ska man para ihop rätt.  

 

Gör en sång 

Börja med att skriva en text som du tycker skulle 

kunna bli en bra eller kanske rolig låt. Sedan kan 

du välja en sång med en melodi som du tycker om. 

När du har texten och melodin som du valt försöker 

du sjunga din text till den melodi som du valt.  

  

Blåsa bomull 

En lek med en flygande bomullstuss!  

Lägg en bomullstuss mitt på bordet, sedan sätter sig 

de som vill vara med runt bordet. Någon säger 

klara färdiga gå, sedan är det bara att blåsa! Den 

som får bomullstussen på sig är ute. Den som blir 

ensam kvar vinner. 

 

 

 

Länktips 

 

www.alltomkubb.se 

 

www.spelakort.se 

 

www.sundsvall.se/upplev-och-gora 

 

www.lekarkivet.se 

 

www.lekar.se 

 

www.lektips.se  

http://www.alltomkubb.se/
http://www.spelakort.se/
http://www.sundsvall.se/upplev-och-gora
http://www.lekarkivet.se/
http://www.lekar.se/
http://www.lektips.se/

