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H E P P B O L L
S Y F T E :  Att göra en fysisk lek tillsammans som alla kan delta i och som inte är 
utlämnande som andra liknande lekar utan fokuserar på det gemensamma.

Det här är en gemenskapsövning (som ibland kallas ”fireball”) som kan ersät-
ta brännboll, fotboll och andra typer av lagsporter eftersom den är så inklu-
derande och inte har samma sorts tävlings- och utslagsmoment. Även om det 
räknas poäng för laget så fokuserar leken på det gemensamma roliga framför 
individuella insatser, och förutsättningarna i den har en utjämnande effekt där 
det blir lättare att delta på lika villkor. Alla kan delta oavsett kroppslig förmåga 
vilket innebär att vuxna och barn med fördel kan spela tillsammans. Heppboll 
kan också vara en aktivitet att göra tillsammans på en eventuell familjedag på 
förskolan. En person behöver dock agera domare och räkna poäng.

Dela upp deltagarna i två lag och ställ ut cirka tio koner i en halvmånefor-
mad bana. Lägg ut en liten dörrmatta eller liknande i mitten av halvmånen.

Vid halvmånens öppning eller basen (tänk som en halvmåneformad bränn-
bollsplan) lägger ni ut alla typer av saker som kan kastas, skjutas eller 
sparkas ut: kudde, pingisrack och boll, innebandyboll, frisbee, fotboll, vat-
tenballong, pappersflygplan, gosedjur, sandlådehink, bumerang, stövlar 
med mera. Precis som i brännboll ska dessa saker skjutas eller kastas ut 
från basen. Utelaget ska ta saken till hepp-plattan och ropa ”HEPP!” (inte 
bränd). Under tiden ska den som kastat saken ta sig så långt på banan som 
möjligt, och lagen samlar poäng. Maxpoäng per person och varv är tio. En 
får alltså ett poäng för varje kon.

Spelet går till så att innelaget skjuter iväg en av attiraljerna för att sedan 
rulla, gå eller springa runt halvmånen (med eller utan assistans). Här får la-
get ett poäng för varje kon som passeras. När hepparen får saken i handen, 
stampar på mattan och ropar ”HEPP!” avslutas innelagets poängräkning. 
Men oavsett när utelaget ”heppar” fortsätter personen runt banan tillbaka 
till basen (ingen blir ”bränd” och måste börja om). Så fort utelaget ro-
pat ”HEPP!” kan nästa spelare skjuta ut sin sak, vilket ger ett roligt tempo. 
Beroende på lagens storlek, deltagarnas ålder etcetera kan en välja att 
antingen låta lagen byta plats efter en viss tid, vilket ökar tempot eftersom 

lagen ska få så många poäng som möjligt på så kort tid som möjligt. Eller 
så kan ni bestämma att alla ska få gå till exempel två varv. Tanken är också 
att varje spelare bara får kasta varje sak en gång. På det sättet går det inte 
att välja den sak som är lättast att kasta eller skjuta längst varje gång. Det 
går också att rada upp alla saker och låta laget använda dem i en bestämd 
ordning, så att allt används.

1. Kasta en grej från basen, till exempel nallen.
2. Spring/gå/rulla förbi så många koner du hinner …
3. … innan andra lagets ”heppare” ropar ”HEPP!”
4. Ditt lag får så många poäng som antalet koner du hann till.
5. Du springer vidare varvet runt till basen …
6. … medan nästa i ditt lag kastar en grej så fort den kan (om ni spelar på tid).
7. Nästa gång du ska kasta måste du välja en sak du inte kastat förut.
8. När tiden är ute byter lagen plats.
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Att notera är naturligtvis att alla förskolans barn ska kunna delta. 
Har ni till exempel ett barn med rörelsehinder på förskolan kan det 
fungera utmärkt att den rullar i stol med hjälp av någon eller tar det 
lite saktare. Det viktiga är känslan att vara med.

N I  B E H ÖV E R
• Koner eller liknande och en ”hepp-platta”.
• Saker att kasta eller slå ut.
• Slagträ och tidtagarur.


