
 

 

Vad är Zig Zag Zug? 
Ramsan Zig-Zag-Zug används av barn för att ”räkna ut” någon eller utse någon till 
en uppgift i till exempel en lek, precis som gamla räkneramsor som Ole-dole-doff 
(även kallat pala).   

Hur gör man? 
Det finns olika varianter på hur man kan gå till väga när man använder ramsan. Låt 
oss ta ett exempel:  

Tre elever ska välja vem av dem som ska få börja en aktivitet. De tre eleverna 
ställer sig tillsammans. Alla sätter in en fot i mitten. Tillsammans säger de ramsan 
Zig-Zag-Zug och på Zug väljer man om man ska dra ut sin fot eller ha kvar den i 
mitten, förhoppningsvis gör två av deltagarna samma val medan den tredje väljer 
det motsatta (annars får man göra om). Den av deltagarna som är ensam om sitt 
val (oavsett om det är att dra ut eller hålla kvar foten) vinner.  

Fler än tre personer? 
Man kan såklart göra ramsan om man är fler än tre personer. Ibland kanske man 
inte vill välja enbart en vinnare utan två för att just den specifika uppgiften man 
palar om. Man kan då i förväg bestämma att ramsan avslutas när två fötter 
kvarstår eller så utser man en vinnare men kör ramsan två gånger.  

Kreativa rim 
På vissa håll i Sverige har elever dessutom hittat på påhittiga ramsor som man 
säger i kör innan själva Zig-Zag-Zug delen med fötterna startar. Tanken är att man 
ska kunna komma rusande, sätta in foten i mitten av cirkeln och vara med i 
urvalsprocessen innan nedräkningen är slut t.ex.: 

In med foten innan tre, annars är du inte me´ - ett, två, tre – Zig, Zag, Zug.  

In med foten innan fyra, annars får du käka myra - ett, två, tre, fyra - Zig, Zag, Zug.  

In med foten innan fem, annars får du äta slem -  ett, två, tre, fyra, fem - Zig, Zag, 
Zug. 

 

 


