
 

 

3 olika 
Påskrace 
Hur ordnar man ett påskrace på sin skola? Här hittar du 
tre alternativ på roliga sätt att dela ut biblar.

Ny Generation på 
Västerhöjdsgymnasiet 
anordnade ett mycket 

uppskattat påskrace för hela 
skolan.  

De gömde lappar med 
påskfrågor som ledde fram till 
ett gigantiskt påskägg fyllt med 

godis! och biblar. 



 
1. Skattjakt med ledtrådar 
Ett skattjaktsvariant av ett påskrace går att köra i lag (varför inte klassvis?) eller individuellt. Tävlingen går ut 
på att skolkompisarna ska hitta en skatt. Det gör de med hjälp av lappar ni gömt med frågor, rebusar eller 
ledtrådar om påsken runt om i skolan. När de tävlande hittat en lapp går de till NG-gruppen för att få en 
ledtråd till nästa lapp. Det är därför viktigt att ni står på en tydligt utmärkt plats som alla tävlande känner till så 
att de vet var de ska gå. Ledtrådarna som de tävlande får kan vara allt möjligt, till exempel bilder på ställen i 
närheten av skatten, en utmaning de ska göra eller siffrorna till ett kodlås till skatten. 

Att göra innan:  
- Skriv ner reglerna tillsammans med NG-gruppen 

så att ni är överens om vilka regler som gäller 
- Affischera och sprid info några dagar innan så 

ingen missar att ni kör fetaste tävlingen!  
- Fixa material (se kolumnen bredvid)  
- Skriv lappar med frågor/rebusar/ledtrådar 
- Göm ledtrådarna och skatten på skolan dagen 

innan racet

Du behöver:  
-  Lappar att skriva på  
- En skatt med godis och biblar 
- Eventuellt något som utmärker stället 

gruppen är på, till exempel en skylt eller ett 
bord

3. Överraska med ett påskhyss 
Paketera påskägg eller godispåsar med godis, 
biblar, bibelord, komplimanglappar eller andra 
trevliga saker. Göm dem runt om i skolan under 
eftermiddagen/kvällen innan satsningen äger 
rum. Tänk på att inte gömma dem på alltför svåra 
ställen och skriva tydligt på dem att man får ta 
om man hittar dem, till exempel Varsågod, du är 
värdefull! /Ny Generation-gruppen. Detta blir en 
superuppmuntrande överraskning till 
skolkompisarna dagen därpå.

Du behöver:  
- Godispåsar eller påskägg att fylla 
- Något att fylla dem med, till exempel godis, 

biblar, komplimanglappar eller bibelord

Att göra innan: 
- Handla in godis, biblar, påskägg, godispåsar 
- Skriv eventuellt bibelord eller komplimanger att 

lägga i påsarna/äggen 
- Paketera påsarna/äggen 
- Göm runt om i skolan

2. Påsk-duellen 
Bygg upp en liten tävlingsarena dit skolkompisarna 
kan komma under rasten och tävla i olika påsk-
relaterade dueller/tävlingar. Här sätter bara fantasin 
gränser! Som pris kan gruppen dela ut en fint 
inslagen bibel och kanske en godisbit?

Förslag på tävlingar: 
- Balansera ett hårdkokt ägg på en sked och gå en 

bana 
- Knacka ägg - två tävlande har varsitt hårdkokt 

ägg. De turas om att var för sig knacka sitt ägg 
mot motståndarens. Den vars ägg som först går 
sönder förlorar 

- Kör en påskvariant av sten, sax, påse med ägg, 
kyckling, höna, tupp istället. Bestäm innan vilken 
som slår ut vilken 

- Påskquiz - ställ frågor om påsken, flest rätt 
vinner! 

- Be de tävlande slå in en bibel i omslagspapper 
(finns att skriva ut på nygeneration.se/bibel). 
Den som är snabbast vinner den inslagna Bibeln

http://nygeneration.se/bibel
http://nygeneration.se/bibel

