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Tips på drama- och rörelselekar med 
Räkan Rut och hennes vänner 
 
Nedan har vi listat tips på hur ni på förskolan kan arbeta med ”Vem vill leka med Räkan 
Rut?” och fördjupa er i havsdjurens egenskaper: 
 

Hur rör sig djuren? 
Låt t.ex. barnen gestalta djuren från en punkt till en annan.  

- Kalle Krabba har stora klor och går bara på sidan 
- Räkan Rut simmar baklänges när hon blir rädd 
- Tångsnällan Stellan är lång och ståtlig (gå på tå och gör dig så lång som möjlig)  
- Spiggen simmar i stim (alla barn tätt ihop och gå med små steg så att alla hänger 

med)  
- Spättan Nettan gräver ner sig och ligger platt på botten 
- Maneten Maggan rör sig lååååångsamt 
- Ålen Åke ålar sig – kan barnen skapa en lååång ål tillsammans?  
 
Ni kan sedan fortsätta med andra havsdjur: Hur rör sig Mamma Makrill eller hur simmar 
en bläckfisk? 

 
Vem kommer här?  
Barnen är två lika stora ”lag” med vars ett ”bo” med ca: 5-10 meters avstånd emellan.  
Ett av lagen kommer överens om ett djur de ska gestalta (utan att motståndarlaget hör). När 
alla i laget är överens om ett av havsdjuren ställer de sig armkrok på en linje och marscherar 
mot mittlinjen och ropar "Här kommer vi! Här kommer vi!" tills motståndarlaget ropar 
"STOP!", "Vilka är ni?!". Då stannar de omedelbart och visar med rörelser vilket djur de valt. 
Motståndarlaget ska nu försöka gissa vad de ska föreställa. När de gissat rätt får de jaga 
motståndarna mot deras bo och försöka fånga så många  
de kan. De som blir fångade blir nu nya medlemmar i det laget istället.  
Nästa runda får laget som gissade välja djur. Så fortsätter man tills alla är medlemmar i 
samma lag och alla har vunnit! 
 

Torsken kommer!  
Alla barn ligger som Spättor platt på golvet. En pedagog (eller barn) agerar torsk. När torsken 
tittar bort spejar spättorna efter fara (lyfter upp huvudet och tittar sig omkring) och skrattar 
likt spättan. MEN när Torsken vänder och tittar åt spättorna gäller det att ligga still! Om 
någon rör sig får denne eller dessa spättor agera torsk.  
 

Tångsnällan Stellans bebisar har rymt! 
En pedagog (eller barn) är Stellan. Ett eller flera barn är Räkan Rut som hjälper Stellan fånga 
in alla tångsnällebebisar (resterande barn) i Stellans påse på magen (famn). Tillslut är alla 
bebisar insamlade och somnar gott tätt tillsammans i pappas mage (pedagogens famn).  
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Krabban och torsken 
Barnen står två och två i armkrok i en ring. I mitten av ringen står ett barn 
som är en liten krabba och ett barn som är en hungrig torsk som vill äta upp 
krabban. För att krabban ska kunna rädda sig måste den ta armkrok med ett annat barn 
innan torsken hinner ta den. Man får bara stå två och två så de barn som står bredvid de 
barn krabban krokar fast vid, förvandlas till krabba och blir torskens nya byte tills den krokar 
fast vid en annan vars kompis bredvid då blir en krabba osv. Ifall torsken får tag på en krabba 
byter de roller, så torsken blir krabba och tvärtom. 
 

Krabbstafett/Räkstafett 
Fungerar som vanlig stafett förutom att barnen är krabbor (springa/gå sidledes) eller rädda 
räkor (springa/gå baklänges). 
 

Ålen ska ha kalas 
Ålen fyller år och barnen ska göra en födelsedagstårta, men vad äter en ål egentligen? 
Barnen får med hjälp av pedagogen reda på vad ålar gillar men får även gissa själva. Kanske 
att det blir en musselbanantårta. 
 

Gissa spättan 
Barnen sitter ner. Pedagogerna väljer ett av barnen som lägger sig platt på marken som en 
spätta. Pedagogen lägger en filt över spättan sen ska barnen gissa vem av barnen som är 
spättan.  
OBS! Den här leken är bra att göra ifall barngruppen känner varandra väl så att barnet som 
ligger gömd som spättan inte känner sig bortglömd eller osedd av gruppen då övningen 
syftar på att uppnå det motsatta, att bli sedda och bekräftade av sina kompisar. 
 

Havsdisco 
Dansa loss till havsbandets musik! Dansa som en krabba eller rocka som humrarna eller   
kan ni kanske skapa ett Manetmambo- tåg? Kanske kan en av er leda (likt följa John) eller 
varför inte skapa en koreografi tillsammans?  
 

Kom alla mina sillar! 
Precis som ”kom alla mina kycklingar” men med sillar och en Torsk (istället för varg). 
 

Skapa med Rut och hennes vänner 
Det finns oändligt med möjligheter att skapa kring sagan och havsdjuren. Utöver att skapa 
alla djuren av natur- eller pysselmaterial så kan ni bygga en koja till Räkan Rut och hennes 
vänner.  Eller varför inte bygga en som är så stor så att alla barnen får plats? Bygg ute på 
stranden eller i skogen/parken med det material som finns tillgängligt.  
Har ni skokartonger som bara ligger och samlar damm? Bygg ett litet hav eller akvarium till 
Räkan Rut och hennes vänner av strandfynd och pysselmaterial. Bara fantasin sätter 
gränsen! 
 
 
 


