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IPA:s projekt Barn som inte leker 
 
Varför har en del barn svårt att bli delaktiga i lek? Varför blir det ständigt konflikter 
kring vissa? Varför tar en del barn inga initiativ till lek med andra? Forskning visar att 
många barn behöver stöd av vuxna för att lära sig att leka. 
 
Barn som inte leker är ett projekt som bedrivs av IPA - Lekfrämjandet med stöd av 
Allmänna arvsfonden. Projektet vill sprida kunskap om vuxnas betydelse och ansvar för 
att skapa gynnsamma villkor för lek.  
 

 Projektet ska lyfta frågan om barn som inte leker, i kontakter med yrkesverk-
samma personer i exempelvis barnhälsovården, förskola- och skola, 
fritidsverksamheter, lärarutbildning, flyktingmottagningar och fängelser. 
 

 Samla in kunskap om barn som inte leker genom att arrangera och delta på 
konferenser och på annat sätt ta del av forskning. 
 

 Inspirera till ny forskning och till samhällsdebatt om lekens betydelse för barns 
utveckling, lärande och välbefinnande. 

 
 Arbeta opinionsbildande mot beslutsfattare, som politiker och tjänstemän, för 

att öka deras kunskap om lekens betydelse. 
 

 Målsättningen med projektet är att identifiera och vidareutveckla metoder och 
förhållningssätt som vuxna kan använda för att stötta barn i deras lekutveckling. 



 
 
 
 
 
 
 

Vill du vara med? 
 
 
Blir du engagerad av frågor om barn och lek? Vill du veta mer om projektet, vara 
med och starta ett nätverk, bli medlem i IPA - Lekfrämjandet, anordna 
föreläsningar eller få tips om litteratur för studiecirklar så hör av dig till  
ylva@ipa-sweden.org eller 070-413 93 93. 
 

Ylva Andersson är projektledare för Barn som inte leker och 
arbetar även som specialpedagog i Värmdö kommun med 
förskolebarn i behov av särskilt stöd. Hon är också utbildad 
dramapedagog. Under 1990-talet var hon förskolechef och drev 
projektet Vi vill satsa på leken som fick stor uppmärksamhet i 
hela landet och i media. Ylva har lång erfarenhet som föreläsare 
om lek och lekpedagogiska arbetssätt i förskolan. 

 
 

Manne af Klintberg började arbeta som clown år 1972. Med sina 
8000 föreställningar som Clownen Manne har han träffat 
tusentals barn och mött både dem som entusiastiskt har 
accepterat clownens leksignaler, och dem som har haft svårt att 
ge sig hän. Manne är ordförande i IPA - Lekfrämjandet och är 
initiativtagare till projektet Barn som inte leker. 

 
 

IPA - Lekfrämjandet är en rikstäckande ideell svensk förening av International 
Play Association: Promoting the Child’s Right to Play som finns representerad i ett 
femtiotal länder. Föreningen arbetar aktivt för barns rätt till lek.  

 
Gå gärna in på vårt diskussionsforum www.ipa-sweden.org/barnsominteleker.html 
och www.ipa-sweden.org  

   
 

          


