
10 AKTIVITETER MED LEK OCH IDROTT,  
KOPPLADE TILL BERÄTTELSER FRÅN BIBELN

SÖNDAGSSKOLA 



SÖNDAGSSKOLA PULS
Välkommen till Söndagsskola Puls! Här finns 10 aktiviteter med lek och idrott, kopplade till berättelser från 
Bibeln. Materialet riktar sig i första hand till söndagsskola och barn mellan 4-10 år, men funkar förstås även 
till barnpulsgruppen, scoutsamlingen eller lekglada konfirmander!

Puls är Equmenia och Equmeniakyrkans arbete med hälsa och idrott. Det här materialet är ett sätt för barn att 
genom lek och idrott uppleva gemenskap med Jesus och nyfikenhet på Bibelns berättelser. Kyrkan blir en plats 
där idrottsintresserade barn känner delaktighet, och där rörelseglädje lär oss uppskatta vår kropp, skapad av 
Gud.

Vi har ingen idrottshall! 
Alla aktiviteter kan genomföras i idrottshall, ett större rum eller utomhus. Och det behövs inte mycket 
material, använd det du har.

Till dig som är ledare

Läs igenom Förberedelser, Material och Puls och hitta lämplig lokal och material. I Inledning kan du använda 
Barnbibeln för textläsning eller sammanfatta på egen hand. I den avslutande Samtal och Bön kan du åter-
koppla och göra jämförelser till barnens egna erfarenheter. 

Tips 

Musik skapar rörelse! Sätt på en barnskiva eller en glad låtlista för att höja stämningen

 Anpassa aktiviteterna så de passar ju din grupp, med nya idrotter eller varianter på lekar.

Var en aktiv ledare! Din inlevelse hjälper barnen att förstå sambandet mellan bibelberättelser och aktivitet.

Rörliga barn kräver uppmärksamhet. Minst två ledare rekommenderas.

Hur kan Söndagsskola Puls bli bättre? Har du tankar och tips om nya idrotter eller lekar, 
hör av dig till Equmenia! equmenia.se/puls



1. SKAPELSEN
Vi tar oss igenom skapelseberättelsen med egna rörelser. 
När världen står klar får vi upptäcka hur roligt det är att vara människa! 

MINNESVERS 
Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. (1 Mos 1:31)

FÖRBEREDELSER 
Skapa sex stationer enligt beskrivning i aktiviteten.   
Material: Rockringar, tennisbollar. Extra: Ögonbindel (mössa) 

INLEDNING 
Sammanfatta skapelseberättelsen och vad som hände de sex första dagarna. (1 Mos 1) 

Starta på dag 1. Guida genom stationerna och låt barnen uppleva hur världen skapas! 

PULS 
Dag 1: (Station 1) Ljuset. Släck ner rummet eller ta på ögonbindel. Låt barnen gå över rummet, först 
i mörker, därefter i ljus. Förtydliga skillnaden och hur viktigt ljuset är. 

Dag 2: Himmel. Hoppa mot himmelen, från golv eller bänk. Häng gärna upp något i tak eller träd 
att försöka nå. 

Dag 3: Vatten och jord. Skapa öar (rockringar) med hav emellan. Utmana barnen att hoppa från ö 
till ö, likt en hinderbana. Låt dem gärna själva peka ut länder och vatten de känner till.

Dag 4: Solen, månen och stjärnorna. Använd tennisbollar att pricka olika svåra mål (ex rockring, 
trädstam, innebandymål) som får symbolisera sol, måne och stjärnor. 

Dag 5: Djur och fåglar. Låt barnen hitta på djurarter och efterlikna dem. 

Dag 6. Människan. Gud skapade det bästa till sist! Vi kan göra så många olika rörelser. Visa ert ro-
ligaste sätt att springa, hoppa, dansa,

Dag 7. Gud avslutande med en vilodag. Sitt tillsammans med avslutande bön och samtal.

BÖN OCH SAMTAL 
Låt barnen återberätta dagarna. ”Gud såg att allt blev mycket gott” står det i Bibeln. Hur kan vi ta 
hand om, och uppskatta vår jord?

”Tack Gud för att vi får leva på en jord som du har skapat för oss. Tack för solen som värmer, 
vatten att bada i, marken att springa på”



2. NOAS ARK
Regnet kommer! Vi måste skynda oss att rädda alla djuren!

MINNESVERS  
När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet (gemenskapen) 
mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” (1 mos 9:16)

FÖRBEREDELSER 
Skapa en Ark genom att avgränsa en yta med ex bänkar eller rockringar. Skriv namn på djur eller 
teckna på egen hand. Två av varje för att skapa par. Plocka ett löv från träd utomhus för att symboli-
sera olivlövet, eller rita ett eget.

Material: Djurbilder, löv, rockringar. Extra: blomspruta

INLEDNING 
Läs historien om Noa (1 Mos 7-8) 
Nu ska vi själva uppleva Noas äventyr!

PULS 
1. HITTA DJURKOMPIS.
Noa fick uppdraget att hitta par av alla djurarter. Dela ut bilderna. Härma ditt djurs rörelser och läte
för att kunna hitta kompisen av samma art. Helst utan att prata. Upprepa så man får testa olika djur.

2. NOA KALLAR PÅ DJUREN
Noa (ledaren) berättar att ”snart kommer regnet” och kallar på en art i taget, som springer till arken
med rörelse och ljud. Välj olika arter (rovdjur, husdjur, djur under vatten osv). En blomspruta kan ge
regn som barnen måste akta sig för.

3. REGNET
Det regnade i 40 dagar, och på den trånga arken får djuren leka Knuten. Stå tätt, blunda, sträck ut
armarna och ta tag i första lediga hand.  Öppna ögonen och försök lösa upp knuten utan att släppa
varandra händer.

4. HITTA OLIVLÖVET
Äntligen sjunker vattnet undan. Låt ett eller flera barn blunda när ledaren gömmer olivlövet. Låt
övriga guida de sökande genom att ropa ex fågel, fisk eller höger, vänster.

BÖN OCH SAMTAL 
Efter regnet kom regnbågen, som ett tecken på Guds gemenskap med människan. Noa litade på 
Gud, trots den konstiga uppmaningen att bygga en stor båt på land. Hur hade du gjort om du varit 
Noa?  

”Låt oss lita på Gud, att han älskar oss och tar hand om oss, även när det regnar eller saker känns 
jobbiga.” 



3. DAVID OCH GOLIAT
Liten mot stor kan bara sluta på ett sätt? Idag testar vi olika bollsporter som utmanar oss att tänka 
nytt.

MINNESVERS 
”Det är inte med svärd och spjut som Herren ger seger” 1 Sam 17:47 

FÖRBEREDELSER 
Hitta en lämplig spelplan. 
Material: Mjukboll, Pulsvästar. Koner som mål och målområde. Extra: Ballong eller badboll. 

INLEDNING 
Berätta historien om David och Goliat: 1 Sam 17 
Herden David besegrade jätten Goliat! Nu ska vi testa bollsporter, där liten och listig får en jämnare 
kamp mot stor och stark. 

PULS 
Krabbfotboll. Som fotboll, fast du går med både händer och fötter i marken, med ryggen neråt. 

Fotboll/volleyboll/handboll med ballong eller badboll. Mindre tävling och mer skratt. 

Prickboll. Lägg mjukbollar, ballong, eller badboll i mitten. Placera två lag på varsin sida om planen, 
bakom en mållinje man inte får passera. Med hjälp av tennisbollar ska lagen pricka mittenbollar-
na så de kommer över andra lagets mållinje. Tennisbollarna får förstås kastas på nytt, men får inte 
plockas upp förrän de passerat mållinjen 

BÖN OCH SAMTAL 
Hur kunde David besegra Goliat, trots att han var mindre? Vad kan vi lära oss av David, inför en svår 
match eller tävling? 

”Gud, tack att du är med oss när vi känner oss små och svaga. Uppmuntra oss att göra det vi är bra 
på, och hjälp oss lita på vår egen förmåga när det känns svårt i skolan eller med vår idrott.



4. MOSES
En övergiven bebis hittas av Faraos dotter och får leda Israel bort från slaveriet. Häng med på 
äventyret med Mose!

MINNESVERS 
” Jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.” 2 Mos 3:10 

FÖRBEDELSER 
Material: Pulsvästar, Ögonbindel (mössa) 

INLEDNING 
Berätta om Mose och kampen mot Farao. (2 Mos 1-14,20.) 

PULS 
Tre texter med tillhörande lekar tar barnen genom hela berättelsen.

TEXT  
”Den nyfödde Moses gömdes i floden Nilen. Han hittades av Faraos dotter, som tog hand om 
honom. I den första leken ska vi leta upp den som gömt sig…” 

LEK ”Blindbock” 
En person (blindbocken) har ögonbindel och ska hitta de andra, som gömmer sig eller bara står 
still i rummet, helt tysta. Upprepa med ny blindbock 

TEXT  
”Mose växte upp och befriade slavarna i Egypten. Men Farao fortsatte jaga Israels folk. I andra 
leken måste vi akta oss för Farao och hans soldater.

LEK ”Kinesiska muren” 
Barnen (Israels folk) springer från en sida i rummet till den andra. I mitten rummet finns en per-
son (Farao)som  försöker ta dem som springer över. De som jagar får endast röra sig i sidled. 
De som blir tagna ansluter till Faraos soldater. Israels folk springer åter över, tills endast en per-
son återstår. Upprepa med en ny Farao. 



TEXT  
”Mose och hans folk kom till Röda Havet och klöv vattnet, så alla kunde gå över. Men bakom 
jagade Farao och vågorna slog ner bakom dem.

LEK ”Spring över Röda havet” 
Placera ett lag (Israel) i ett led. Låt övriga (Faraos arme) bilda en bred korridor (Röda Havets 
öppning). Faros soldater utrustas med mjukbollar. Israeliterna springer genom korridoren, en och 
en, samtidigt som soldaterna ska fånga dem genom att kasta och träffa med mjukbollar. Huvudet 
är alltid fritt. Tagna får vila. Byt lag när endast en person återstår.  

BÖN OCH SAMTAL 
Mose vågade först inte utmana Farao, men med hjälp av Gud blev han en stor ledare. Hur kan vi 
vara modiga och goda ledare när vi idrottar eller när vi är i skolan? Hur kan vi be Gud om hjälp i 
svåra situationer?  

”Tack Gud för alla spännande berättelser i Bibeln och för att vi få uppleva och lära oss dem ge-
nom att leka tillsammans. Hjälp oss att tänka som Moses, att vi kan vara bra ledare och förebilder 
med hjälp av dig.  



5. RUT 
 
 
Det krävs mod att lämna det du har och gå mot något okänt!

MINNESVERS 
”Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min 
Gud”. Rut 1:16

FÖRBEREDELSER 
Skapa en labyrint med tänkta hinder (ex rockringar innebandyklubbor, pinnar) som inte kan  
passeras. Ögonbindel (Mössa) 

INLEDNING 
Läs berättelsen om Rut Rut 1:1-18 
”Rut följde Noomi till Betlehem, låt oss leda en kompis på rätt väg!”

PULS 
-Följa John 
Låt en person leda övriga gruppen med enkla rörelser.  
 
-Blind labyrint 
Dela in barnen två och två. En person leder sin kompis (som har ögonbindel) genom att gå precis 
bakom. Led kompisen genom labyrinten endast genom att säga höger, vänster, fram, bak. Gör flera 
öppningar i labyrinten så flera barn kan gå samtidigt. 
 
Låt ledsagaren stå kvar vid starten om du vill försvåra kommunikationen, vilket blir ännu svårare om 
flera par går samtidigt. 
 
De minsta kan leda genom att lägga händerna på kompisens axlar och ge lätta puffar åt rätt håll 
Byt ledsagare och byt håll på labyrinten för variation. 
Låt gärna barnen göra en ny labyrint

SAMTAL OCH BÖN 
Att följa Gud handlar ibland om att lyssna, och våga lita på det man tror på. Vad var svårast, att vara 
”den blinda” eller vara den som leder. Hur blir man en bra ledare?  
 
”Gud, vi vill följa dig precis som Rut valde att följa Noomi. Tack att du leder oss på rätta vägar”



6. JESUS GÅR PÅ VATTNET
Jesus visade superkrafter när han gick på vatten. Vi har skapats med gåvan att springa och hoppa, 
det ska vi göra med glädje!

MINNESVERS  
”Var inte rädda” (Matt 14:27)

INLEDNING 
Läs berättelsen om när Jesus gick på vattnet (Matt 14:22-34)  
Nu ska vi testa svåra utmaningar, precis som lärljungarna gjorde.

FÖRBEREDELSER & PULS 
Sätt ihop en hinderbana av de redskap du har tillgängligt. 
Försök hitta moment som utmanar olika rörelser. Enkla hjälpmedel kan vara mattor (kullerbytta, 
krypa), bänkar (hoppa, landa), rep på golvet (balansgång), träd, ribbstol (klättra). Koner kan blir 
slalombana. Rockringar kan krypas igenom. Lägg gärna in längdhopp, höjdhopp, sprint, för att 
inspirera hur högt och långt man kan hoppa. 

BÖN OCH SAMTAL 
Livet är ibland som en hinderbana eller som en storm, med svåra utmaningar och jobbiga situa-
tioner. Ibland blir det lättare att hålla någon i handen. Vad var svårast på hinderbanan idag?  

”Jesus, hjälp oss att klara svåra hinder, i skolan, i laget och hemma. Tack för att vi får vara nära dig 
när det stormar”



7. DEN BARMHÄRTIGA SAMARITEN
Älska din nästa, säger Jesus! Det får vi träna på idag! 

MINNESVERS 
”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och 
med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Matt 10:27)

INLEDNING 
Läs berättelsen om den barmhärtiga samariten. (Luk 10:20-37)

FÖRBEREDELSER. 
Pulsvästar

PULS - LEK 
Alla lekar börjar med att en person ”jagar”. (Använd Pulsvästen). Vid fritagning kan man inte bli ta-
gen.  

- Kramjage. Den som blir tagen står still. Befrias med en kram.

- Ambulansjage. Tagen blir sjuk och lägger sig på golvet. Fyra personer lyfter i armar och ben och
bär till ett sjukhus, ett avgränsat område (sjukhus) i salen, där den sjuke blir frisk och fritagen.
Varianter: Tagen blir blind. Står still och blundar, leds till sjukhuset.

- Ormen. De tagna ansluter till jagaren. Hand i hand bildar de ”ormen” och fortsätter jaga. Ormen
blir större men bara de som står ytterst i ormen kan ”ta”

BÖN 
Flera personer gick förbi mannen som blivit överfallen, berättar Jesus. Hur kan vi hjälpa de som har 
det svårt?  
”Tack Jesus för att du visar oss hur vi kan hjälpa varandra, både när vi leker och idrottar tillsam-
mans. Var med alla de som har det svårt och saknar ett hem och inte kan äta sig mätta varje dag”



8. BRÖDUNDRET
Jesus gjorde mat så det räckte till alla. Idag får vi göra mål så det räcker till alla! 

BIBELORD 
”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar” ( Joh 6:9)

FÖRBEREDELSE OCH MATERIAL 
Mjukbollar, tennisbollar. Se aktiviteten och välj lämpliga stationer, eller hitta på egna. Papper & 
Penna

INLEDNING 
Läs om historien om Brödundret ( Joh 6:5-13) 
”Nu ska vi lägga ihop det vi har och skapa något stort tillsammans! 

PULS 
Låt barnen genomföra olika stationer där man räknar mål, passningar eller upprepningar.  
Ca 1 minut på varje station räcker. Gå gärna flera varv. Hjälp till att räkna ett gemensamt resultat! 

Exempel på stationer: 
1  Handbollspass. 
2. Fotbollspass
3. Dribbla runt en slalombana
4. Kasta prick mot valfritt mål.
5. Studsa tennisboll mot golvet
6. Hoppa hopprep
7. Hoppa på ett ben
8. Springa runt en slalombana

BÖN OCH SAMTAL 
En pojke gav vad han hade och det räckte till alla. Vad kan vi ge som kan hjälpa andra? 

BÖN 
”Jesus, tack att du tar emot alla barn, liten eller stor, rik eller fattig. Lär oss att ge av det vi har, med 
sin hjälp kan vi skapa något stort ”



9. JESUS STILLAR STORMEN
Jesus leder oss varje dag, även när vi lekar och idrottar. Idag får vi vara med om en storm 
och räddning! 

BIBELORD 
”Han hutade åt vinden och sade till sjön: Håll tyst” (Mark 4:39) 

FÖRBEREDELSER 
Pulsvästar, Rockringar (kan bytas mot träd utomhus) Musik 

INlLEDNING 
Läs om hur Jesus stillar stormen (Mark 4:35-41) 

PULS 
-Alla byter träd.
Stå vid varsitt träd eller i varsin rockring. Ett barn står i mitten, utan träd och ropar ”alla byter
träd” Alla, även den som ropar, ska hitta nytt träd. Någon blir utan, och får ropa igen.

-Hela havet stormar
Sprid ut rockringar i rummet, en mindre än antalet deltagare. När musiken spelas är det fri

rörelse, när ledaren pausar; hitta en rockring! En person blir utan, och får vila. Ta bort ytterli-
gare en rockring och upprepa tills endast två personer återstår.
Variant: Utslagningsmomentet behövs inte för den minsta barnen, leken är spännande ändå.
För äldre barn kan man använda färre rockringar och tillåta obegränsat antal personer på
varje rockring. Leken blir då en rolig samarbetsövning.

-Hajen
Sprid ut rockringar. En haj finns i salen (använd Pulsväst). När musiken spelas är hajen ofar-
lig, men när det blir tyst jagar hajen. Hitta en rockring innan hajen tar dig. Man kan vara fle-
ra personer i en rockring. Den som blir tagen kan vila eller bli haj.
Variant: Strunta i utslagningsmomentet. Använd färre rockringar.



10. GYLLENE REGELN.
En fin passning betyder mycket för den som tar emot den! 

MINNESVERS 
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem (Matt 7:12) 

FÖRBEREDELSER 
Material: Mjukbollar, Pulsvästar, två rockringarsom målområde

INLEDNING 
Hur kan vi göra andra människor glada? I Sportbibeln, som Puls gav ut 2017, finns ett exempel när 
matchen tillsammans är viktigare än resultatet: En församling ville hjälpa flyktingar som inte bru-
kade besöka kyrkan. De startade därför en Pulsgrupp, där man delar sitt intresse för idrott och lek 
med andra. Ledaren berättar ” Vi tänkte att de kanske ville komma om vi hyrde sporthallen och bjöd 
in till idrott. Nu samlas vi 15-30 personer varje lördag och lirar fotboll. Det är ett sätt att möta varan-
dra i livet, oavsett var vi kommer från!

PULS 
Stå eller sitt i en ring. Låt barnen lämna över eller passa bollen till varandra. Utmana genom att t.ex 
räkna antal passningar på en minut. Upprepa och uppmuntra samarbete. Lägg till ytterligare en 
eller flera bollar.  

Doppboll. Två lag. Bollen spelas med händerna. Den som har bollen får inte förflytta sig. När du får 
bollen: stanna upp, doppa bollen i marken och passa sedan vidare till lagkompis. Mål genom att 
spelare eller utsedd ”målvakt” fångar bollen i avgränsat område, t.ex rockring. Bollen kan alltid bry-
tas av motståndarlaget. Bollen får röra golvet. 

Variant för de äldsta: Bollen måste passera hela laget innan man kan göra mål. 
Variant för de minsta: Alla spelar i samma lag, utan motståndare.

Utveckla gärna till olika varianter av bollspel där passningar och lagspel uppmuntras. 

BÖN 
Jesus sa att vi ska vara mot andra, som vi vill att de ska var mot oss. Hur gör man det när man idrot-
tar? Hur hjälper vi de som förlorar eller aldrig får göra mål?  
”Tack Jesus, för att vi får vara med i ditt lag. Tack för att du är vår lagkapten och alltid kämpar vid 




