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Tema 4 - Vad hände under örnens vingar? 

Vi forskar om lekar som barn lekte förr i tiden 

En vanlig lek på femtiotalet, som stått sig i många årtionden är "under örnens vida 

vingar” eller ”hök och duva" som den också kallades. Kanske leker eleverna den 

fortfarande? Annars kan säkert någon äldre släkting berätta hur den går till.  

”Leken är det varv där fantasins skepp byggs innan det sjösätts”. 

Lars H. Gustavsson barnläkare 

Leken är livsviktig för individens och samhällets utveckling. Leken stimulerar 

fantasi, inlevelse, koncentration, kommunikation, symboliskt tänkande, förmågan 

att skapa visioner och att tänka självständigt. Att hoppa hage är rena grundskolan i 

demokrati. 

Lek, fantasi och kreativitet är den gemensamma faktorn i banbrytande forskning, 

konstnärligt skapande och nytänkande inom näringslivet. I ett samhälle där starka 

krafter verkar för att vi ska imitera och bli goda kopior av framstående förebilder 

och skapa maximal ordning i alla våra verksamheter är det viktigt att värna leken 

och att inspirera till livslångt lekande.

Leken är också ett viktigt kulturarv, skapar livsglädje och gemenskap och är en 

utmärkt plattform för samarbete och för att bygga broar mellan generationer och 

kulturer.

Syfte 

Att eleverna, genom att utforska hur barn lekte förr, bygger broar till föräldrar och 

andra ur äldre generationer och får stoff och inspiration till egen lek.  
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Så här kan man göra 

Uppgift 

Ge varje elev i uppgift att ta reda på en lek som föräldrarna eller någon annan 

vuxen lekte när de var barn och förklara för eleverna att de ska försöka ta reda på 

så mycket om leken att de kan visa andra hur den går till. 

 Skriv gärna ett brev till föräldrarna om att deras barn arbetar med kulturforskning 

och att det är viktigt att de förklarar så bra de kan. 

Redovisning 

Sättet att redovisa lekar är givetvis att visa lekarna! Kanske kan eleverna bjuda in 

andra klasser och lära dem också.  

Reflektion 

- Vem bestämmer vad ni leker? Är det vuxna, kompisar eller är det någon annan?

- Vilka platser är bäst när man ska leka?

- Finns det bra platser att leka på i skolan?

- Vilka grejer/vilket material att leka med finns det i skolan? Vilka skulle du önska

att det fanns?


