
SLUTRAPPORT 

Projektet ’Barn som inte leker’



1. Genomförande

1.1 Beskriv hur ni har uppnått målen för året. Vilka aktiviteter ni har genomfört? Vad 
har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? Finns det något som ni har behövt 
förändra mot vad ni ursprungligen hade planerat?

Projektets första år handlade i huvudsak om att samla in kunskap om barn som inte leker. Under år 2 
och 3 har projektets syfte varit att förmedla denna kunskap runt om i Sverige via föreläsningar, 
seminarier, fortbildningar och en avslutningskonferens i Nyköping okt-15. Vi är mycket nöjda med att 
projektet lyckats sätta strålkastaren på att det finns barn som inte leker och att det är vuxnas ansvar 
att se dessa barn samt att också agera och göra något åt detta. Intresset för vårt projekt har varit 
stort och vi har blivit inbjudna såväl till enskilda förskolor, till hela kommuner, till högskolor, olika 
föreningar samt till konferenser som vänt sig till särskilda yrkesgrupper. Det som fungerat mindre bra 
är att vi inte lyckats nå politiker i den utsträckning som vi önskat. Trots påtryckningar både på riks- 
och kommunal nivå så har vi inte fått politiker att delta vid våra föreläsningar, seminarier. Vid vår 
avslutningskonferens i Nyköping, oktober 2015, deltog dock några politiker från ett fåtal kommuner. 
De visade stort intresse och ville gärna se ett fortsatt samarbete kring dessa frågor. Vi har haft svårt 
att nå personal från barnhälsovård och habiliteringspersonal mer än i de fall de valt att komma med 
vid föreläsningstillfällen i olika kommuner. Barnavårdssjuksköterskorna i Värmdö kommun deltog i en 
föreläsning om projektet i december månad. Även socialarbetare, de som arbetar med barn i 
svårigheter, har varit svårare att nå, förutom i Värmdö kommun, där projektledaren själv arbetar 
med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. I de fall då den yrkesgruppen deltagit, har intresset varit 
stort. Det som vi har lagt till, förändrat under sista året är att vi förutom alla föreläsningar också 
genomfört två perioder med ”samspels-lek”/extra lekstöd till ett barn i Kungsbacka kommun med 
hjälp av en dramapedagog som arbetat med denna insats. Se bilaga sid 25-26. Vi har också 
genomfört s.k. fortbildningar i lek och lekmetodik för förskolepersonal i Nacka och Värmdö kommun 
samt påbörjat en fortbildning i Södertälje kommun. Se bilaga sid 18.

1.2 Redogör för vilka föreningar, organisationer och/eller myndigheter ni ha 
samarbetat med under året.

Det samarbete som vi haft har i huvudsak handlat om föreläsningar, fortbildningar, nystartad 
universitetskurs ”Drama – ett didaktiskt verktyg för barn som inte leker” samt den tidigare nämnda 
”samspels-leken”. Aktiviteterna har genomförts såväl dag- som kvällstid.
Föreläsningar har under året genomförts för personal som arbetar med förskolebarn med 
funktionsnedsättning i Stockholm och vidare för förskolepersonal i Södertälje, Rotebro, Värmdö, 
Kungsbacka, Nyköping, Nacka, Hässleholm och i Sollentuna. En del förskolor har också efterfrågat 
föreläsningar till föräldrar, sådana har genomförts i Rotebro och Nyköping. Bilaga sid 16-18.
Fortbildning och handledning om Barn som inte leker, om lekens betydelse och lekmetodik har 
genomförts i Älta, Värmdö, Fisksätra och Södertälje. Bilaga sid 18.
Utbildningar vi föreläst på är: Förskollärarutbildningen vid Malmö högskola, vid Stockholms 
universitet, vid Mitthögskolan i Härnösand, vid Dramapedagogutbildningen utanför Sandviken och 
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vid Waldorfhögskolans fritidspedagogutbildning. Vid dessa utbildningar är vår lekföreläsning numera 
ett återkommande inslag varje termin. 
Under våren genomfördes också en ny universitetskurs ”Drama – ett didaktiskt verktyg för barn som 
inte leker” 7.5poäng, vid Stockholms universitet. Denna kurs finns numera i kurskatalogen och 
startade på nytt nu den 3 november och genomförs även under våren -16. Bilaga sid 19-20.
Andra organisationer och föreningar som samverkat med oss under året är:
Lärarfortbildning
Ringblomman i Sandviken Bilaga sid 21.
ABF Nyköping
Barnkulturcentrum i Nyköping
Föreningen Talför
Barnombudsmannen i Uppsala 
Malmö högskolas konferens ’Barns lek – en barnlek’ Bilaga sid 27.
Språkförskolornas rikskonferens Bilaga sid 28. 
Föreningen OMEP, Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire
Biblioteket i Orminge
Neuropsykiatriska teamet i Farsta
BVC-sköterskor i Värmdö kommun

1.3 Beskriv hur ni har arbetat med att öka förutsättningarna för långsiktig överlevnad 
av projektet efter projekttiden. 

Vi har arbetat med att skapa intresse och uppmärksamhet kring temat Barn som inte leker. Vi är 
överväldigade över det gensvar vi mött hos enskilda förskolor, i kommuner, på universitet och 
högskolor samt från olika föreningar. Vi har tydligt sett att vårt arbete gett ringar på vattnet.

Vi har arbetat med att sprida information som ska få alla att bli uppmärksamma på sin egen 
betydelse för barns lekutveckling. Att det inte är experter utan de vardagsnära vuxna som är viktiga 
för barnet. Den lekväska, med enkla vardagliga ting, vi presenterat är ett exempel på verktyg. Bilaga 
sid 31-32.

Dokumentation vi sammanställt medsändes i pappersform.

Universitet och högskolor har tagit in ämnet i sitt kursutbud och som ett återkommande inslag i 
kurser vid ett fåtal förskollärarutbildningar. 

Projektet i sig har antagligen svårt att överleva långsiktigt men vi är övertygade om att så länge detta 
tema är aktuellt så kommer intresset för denna fråga fortsatt öka runt om i landet. Vi ser då att vår 
förening Lekfrämjandet – IPA kan samla alla som värnar om barns lek samt fortsätta att sprida 
kunskap om Lekens betydelse, om Lekmetodik och om Barn som inte leker – Vuxnas ansvar.

Projektet har på ideell bas startat FaceBookgruppen ’Barn som inte leker – vuxnas ansvar’ och 
Lekfrämjandet-IPA har förutom en egen FaceBookgrupp också startat grupperna ’Lek i vardagen’ och 
’Utelek – Barnmiljö’. Projektledaren har också haft en egen blogg om projektet. Dessa grupper fångar
upp och sprider information i ämnet. Kontakter och utbyte av forskning och beprövad erfarenhet 
som kommer att leva vidare.
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2. Målgrupp

2.1 Nyckeltal

Ange antal aktiva deltagare i projektet: ca 50 

Projektet har haft en projektgrupp bestående av 5 personer. Utöver denna grupp har Lekfrämjandets
medlemmar kunnat påverka var vi anordnat lekkonferenser och seminarier.

Andra deltagare har varit alla de som kommit och deltagit vid alla våra föreläsningar under året. De 
har däremot inte haft inflytande över projektet. Men säkert har vi påverkat många av dem till att 
ännu mer än tidigare intressera sig för barns lek och kanske också ta större del i och ansvar för att 
barnen runt dem kommer igång med sitt lekande. Personer som deltagit vid våra föreläsningar har 
också vid flera tillfällen varit aktiva i att ordna så att vi föreläst för andra grupper. Andra har delat 
med sig av egna idéer om hur de arbetat för att stärka leken bland barnen. Bilaga sid 23.

Andel kvinnor/flickor i projektet: 90-95%

Andel män/pojkar i projektet: 5-10%

Andel annan könskategori i projektet: %

Ange hur många personer som projektet totalt har nått under året: 

Det är fler än 3000 personer som deltagit vid våra föreläsningar, fortbildningar, kurser och vid 
Clownen Mannes föreställningar. Bilaga sid 16-18. Vi har säkert nått ännu fler personer med den 
dokumentation som vi låtit trycka upp och delat ut gratis, samt en liten broschyr som färdigställts nu i
slutet av projektet och som också handlat om ”Finns det barn som inte leker?” (Dessa skickas med 
rapporten i pappersform.) Vi har tidigare producerat en ”lekloppa”, ett antal vykort med lekmotiv 
samt dokumentation om våra två konferenser. Detta material har både distribuerats i samband med 
föreläsningar och föreställningar samt vid tre trädgårdsmässor i Stockholm. Där gavs tillfälle att möta 
människor i olika åldrar, vi berättade om projektet och demonstrerade vår ”lekloppa” och lekte med 
”ta-band” med både gammal och ung.
Genom den ”samspels-lek”, det lekstöd vårt lekprojekt tagit initiativ till och skapat förutsättningar för
har vi nått två barn på en förskola i Kungsbacka, samt indirekt personalen där. Vi är glada över att vi 
kunnat pröva denna idé i praktiken under projekt-tiden. Bilaga 25-26.

2.2 Beskriv projektets huvudsakliga målgrupp (ålder, kön, etnisk bakgrund, 
funktionalitet, eventuell problembild, etc.).

Målgruppen har varit barnen som inte leker och som enligt forskning ökar i antal. Vår strategi att nå 
dessa barn har varit via de som möter barnet i sitt yrke, personal i barnhälsovård, barnomsorg, 
förskola, skola, idrott, kultur och fritid liksom i föräldrautbildningar med barnperspektiv.                     
Vi ville också vända oss till dem som beslutar om barns uppväxt, det vill säga politiker och 
tjänstemän.

2.3 Hur och i vilken omfattning har ni nått målgruppen? 

Målgruppen har i huvudsak kommit att bli personal vid förskolor och fritidshem samt föräldrar till 
förskolebarn. Vår ambition har varit att nå de som arbetar med barn samt barns föräldrar för att öka 
medvetenheten hos vuxna om lekens betydelse för barns utveckling. Det har däremot varit svårare 
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att nå politiker och till viss del även tjänstemän, trots ett flertal försök både på lokal och nationell 
nivå. Avslutningskonferensen i Nyköping är dock ett gott exempel på att intresse för dessa frågor 
också finns bland politiker och tjänstemän. Bilaga sid 30.

2.4 På vilka sätt har målgruppen varit delaktig i projektets genomförande? 

Delaktigheten har visat sig hos de förskolor som hört av sig och velat ha en fortsättning, som velat 
höra och lära mera om lek och lekens betydelse för barns utveckling. Vid några av dessa förfrågningar
har vi kunnat erbjuda tre-fyra fortbildningstillfällen kring lek. Deltagarna har fått uppgifter att 
genomföra till nästa tillfälle, frågor att diskutera samt artiklar att läsa. Bilaga sid 18.

En annan sorts delaktighet har visat sig i det stora intresse och gensvar som vi erfarit i samband med 
många av våra föreläsningar, folk har kommit fram och velat diskutera enskilda barn, de har frågat 
kring svårigheter de upplever i sina barngrupper och de har efterfrågat konkreta tips och idéer om 
hur de då kan göra för att möta dessa barn som har svårt i leken. ”Kan man lära någon att leka?”

Det har också förekommit diskussioner och ett utbyte av tips och erfarenheter på våra 
FaceBooksidor. Här har specialpedagoger, förskollärare, lärarutbildare och barnskötare lockats in i 
erfarenhetsutbytet.

2.5 Beskriv målgruppens upplevelser av projektets insatser.

Som tidigare sagts så har intresset varit stort. Många har uttryckt hur viktigt det är att vi tagit upp 
detta problem som de upplever varje dag i sina barngrupper.  De har också uppskattat att vi kunnat 
visa på forskning som säger detsamma som vi; att barn med svårigheter i leken ökar i antal och 
många deltagare har velat diskutera hur det kommer sig, vad det kan bero på osv. Åsikterna och 
tankarna kring detta är många. Vi har också mött personer som inte varit insatta i ämnet alls och som
fått nya insikter.

Del 2

4. Bakgrund

4.1 Sammanfatta varför ni startade projektet och vad ni ville åstadkomma.

Den utlösande faktorn var Clownen Manne som på sina föreställningar återkommande träffade barn 
som inte kunde förstå att i hans låtsasvärld kunde ett föremål vara något annat. T.ex. att en banan 
föreställde en telefon. Barnet kunde inte leka (låtsas).

Detta svar är saxat ur vår projektansökan:

Forskning har tidigare visat att det finns ett klart samband mellan de förmågor som vi utvecklar 
som barn och hur vi fungerar som vuxna. Nu kan forskningen också påvisa att delar av hjärnan, 
som påverkar vår empatiska och sociala förmåga, utvecklas när barnet leker fantasilekar. 
Personer som, av skilda anledningar, inte kunnat leka fantasilekar kan få stora problem med att 
fungera i samhället när de blivit vuxna. 

I dagens samhälle uppstår många problem mellan människor, för att man saknar förmåga att 
förstå samhällets sociala koder, man saknar således förmågan att sätta sig in i hur andra 
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människor känner och uppfattar omgivningen. Detta vill vi försöka påverka och ge dagens och 
morgondagens barn större möjligheter att fungera i samhället.

Vårt mål och vår vision har varit att formulera hur vi vuxna kan identifiera de barn som av olika 
anledningar inte kommer igång med sitt lekande och att finna verksamma metoder och 
förhållningssätt att arbeta med dessa barn. Vår ambition har varit och är fortsatt att alla barn 
ska kunna leka och att vi vuxna förstår vår betydelse för barnens utveckling.

Syftet med projektet har varit att erbjuda information om att dessa barn finns och att 
tillsammans med förskole- och skolpersonal finna arbetssätt och metoder som bidrar till ett 
utvecklande stöd för dessa barn.

5. Genomförande

5.1 Har projektets syfte och mål uppnåtts? På vilket sätt?

Vi har under hela vår projekttid mötts av ett stort och engagerat intresse, främst från förskole- och 
fritidspersonal, men också från föräldrar. Många uttrycker att de möter barn som har svårigheter i 
leken, som inte knäckt lekkoden och som därför ställs utanför de övriga barnens gemensamma 
lekkultur. Personal uttrycker en oro över detta och även att de ofta står handfallna inför vad som 
finns att göra? Vårt projekt har uppmärksammat ett problem som personal i verksamhet tyckt sig se 
och försökt sätta ord på.

Vi menar att vi genom detta projekt i ännu högre grad satt strålkastaren på, formulerat och visat på 
vad som finns att göra. Detta är ett problem som vi vuxna kan göra någonting åt – menar vi! Får vi 
med alla vuxna, personal och föräldrar på att det finns lösningar och att det är vi som är lösningen – 
då har vårt projekt verkligen nått sitt syfte! Det vi kommit fram till är att det beror på oss vuxna om 
barnen leker/att barnen leker och hur djup och innehållsrik leken blir. Barn lär sig leka när vi vuxna 
och andra goda vänner, syskon m.fl. leker med dem! Och ju mer vi leker, desto mer utvecklas leken 
och lekförmågan.

5.2 Vilka framkomliga vägar har haft störst betydelse för projektet? Vilka hinder har 
haft störst betydelse för projektet? 

Det som fungerat bäst och fått störst genomslag är när vi tagit kontakt med kommuner/enskilda 
förskolor/högskolor och universitet och berättat om vårt projekt och frågat om det funnits intresse 
att vi kommit och berättat om projektet och om barnen som inte leker. Ofta har dessa insatser gett 
direkt respons form av ännu fler förfrågningar om föreläsningar/fortbildningsinsatser/kurser runt om
i hela landet. De två konferenserna ”Barn som inte leker” på Carlshälls gård har gett ringar på vattnet
och väckt frågan om lekens betydelse på nytt. Bilaga sid 13-14.  Vi har hittat nyckelpersoner som 
blivit eller redan varit våra allierade.

Det hinder som vi hela tiden tampas med är den föreställning som är rådande ute på förskolor, 
fritidshem och skolor. Nämligen att vuxna inte skall gå in och störa barnens lek. Vuxna ska lämna 
leken ifred. ”Det var väl ingen som lärde mig att leka när jag var liten”, uttrycker man ofta och ibland 
med upprört tonläge. Detta, trots att de samtidigt ser att fler och fler barn har svårigheter i leken. 
Läroplanens skrivning ger inte stöd tillräckligt för lekens värde i sig utan betonar istället lekens 
betydelse som ett pedagogiskt verktyg för lärande. Detta vill vi ändra på.
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5.3 Vilka samarbeten med föreningar, organisationer och/eller myndigheter har haft 
störst betydelse för projektet? Hur har ni samarbetat och hur ser samarbetet ut idag?

Vi har samarbetat mest med enskilda förskolor, såväl kommunala som fristående, med en del 
högskolor/universitet och ett fåtal kommuner. Men även med ett flertal föreningar såsom; 
Lärarfortbildning, Ringblomman i Sandviken, ABF Nyköping, Föreningen Talför, Barnombudsmannen i
Uppsala, Språkförskolornas rikskonferens, OMEP, m.fl.

Kontakter med Norge och Danmark som etablerades i samband med nordiskt lekmöte 1991 – 2001 
manifesterades i ett möte på Moderna museet i Stockholm, med lekforskaren Birgitta Knutsdotter 
Olofsson och resulterade i intervjuer och artiklar i tidningen Barnehagefolk. Intresse finns för ett 
fortsatt nordiskt utbyte. Bilaga sid 24.

Stor betydelse har vår samverkan med lärosätena haft. Ylva Anderssons föreläsning om ’Barn som 
inte leker – vuxnas ansvar’ är nu ett återkommande inslag i förskollärarutbildningarna vid Stockholms
och Uppsalas universitet, vid Mitthögskolan i Härnösand och vid högskolan i Malmö. Föreläsningarna 
kommer att ingå i dessa kurser även fortsättningsvis.

Dessutom startade en valbar kurs ’Drama – ett didaktiskt verktyg för barn som inte leker’ 7,5hp, vid 
Stockholms universitet under 2015. Kursen har genomförts under både vår- och hösttermin och finns
med i kurskatalogen även för våren och hösten 2016. Lärare för kursen är vår projektledare Ylva 
Andersson. Bilaga sid 19-20.

6. Projektets fortlevnad, erfarenheter, spridning

6.1 Beskriv hur projektet lever vidare (exempelvis genom erfarenheter och kunskap 
och/eller genom verksamheten eller delar av den).

De högskolor, universitet som bjudit in vår projektledare att föreläsa har valt att återkomma och i 
Stockholm, Malmö, Uppsala och Härnösand, samt vid Waldorfhögskolans fritidspedagogutbildning är 
föreläsningen om Barn som inte leker – vuxnas ansvar ett återkommande inslag. Samarbetet 
fortsätter också på några enskilda förskolor där personal tillsammans med sin ledning frågat efter 
fortbildning om barn som inte leker och ett ”lekpedagogiskt arbetssätt”. Bilaga sid 18. Vi är också 
glada över att Stockholms  universitet startat upp en fristående kurs ’Drama – ett didaktiskt verktyg 
för barn som inte leker’ 7.5 hp som genomfördes under vt-15 och ht-15 och som även planeras till 
vårterminen 2016. Bilaga sid 19-20. Detta visar att pedagoger inom förskola/skola efterfrågar 
kunskapspåfyllning kring barn med svårigheter i leken samt att temat för vårt projekt verkligen är 
aktuellt.

De diskussioner och utbytet av tips och erfarenheter som förs på våra FaceBooksidor visar också på 
ett intresse för dessa frågor. Här har specialpedagoger, förskollärare, lärarutbildare och barnskötare 
flitigt bidragit i erfarenhetsutbytet.

Intresse finns för ett fortsatt nordiskt utbyte utifrån att vi under 2015 träffat och utbytt tankar och 
erfarenheter med ”lek”-folk från Norge och Danmark. Här deltog lekforskaren Birgitta Knutsdotter 
Olofsson och vår gemensamma dag resulterade i intervjuer och artiklar i tidningen Barnehagefolk’. 
Bilaga sid 24.
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6.2 På vilket sätt finansieras verksamheten efter projekttiden? 

Vi är övertygade om att föreläsningar och kurser/fortbildningar kring barns lek, kring barn som inte 
leker och vuxnas ansvar för att leken utvecklas, kommer att fortsätta efterfrågas även efter 
projekttiden. Detta kommer att ske direkt till projektledaren och andra lekkunniga inom föreningen 
Lekfrämjandet. I den mån tid och möjlighet finns att åta sig sådana uppdrag så blir det i form av 
ideellt arbete eller att varje enskild förskola, skola, kommun, högskola och universitet betalar, för 
lönebortfall och arvode för utfört uppdrag.

6.3 Hur har erfarenheterna från projektet tagits tillvara inom föreningen och
samarbetsorganisationerna? 

Kunskapen om lek och lekens betydelse inom föreningen var redan stor. Det finns experter på hur vi 
måste tänka för barn när det handlar om arkitektur, om vikten av att bevara platser för lek redan i 
projektering och planering av nya bostadsområden. Det finns andra som vet och kan mycket om 
utemiljö för lek, om bygglek, parklekar, lekparker, grupplekar osv. 

Detta projekt har betonat låtsaslekens betydelse och i och med det tillfört ytterligare en infallsvinkel. 
Föreningens styrelse har hela tiden varit uppdaterade om projektet och vi har mötts av stort intresse 
inom föreningen.

Vi valde därför att bjuda in föreningens medlemmar till en föreläsning om ’Barn som inte leker – 
vuxnas ansvar’ i februari 2014. Föreläsningen blev snabbt fulltecknad och många av medlemmarna 
uttryckte stort engagemang i projektets budskap. Bilaga sid 15.

De föreningar och organisationer som vi haft tillfälle att samarbeta med har också visat stort intresse 
för vårt projekt. Lek är ett stort och vitt begrepp och något som alla känner till, oftast utifrån sin egen
erfarenhet. Förutom ett stort intresse och engagemang i frågan om ’Finns det barn som inte leker?’ 
så har vi också märkt att de vi möter vill lära mera. De vill diskutera och reflektera kring leken utifrån 
många olika aspekter. Detta har gjort att vi själva också varit tvungna att förkovra oss och fördjupa 
vår kunskap om lek och den livsviktiga roll som leken spelar i människors liv. Vi bjöd därför in 
kognitionsforskaren Peter Gärdenfors att föreläsa för Lekfrämjandet – IPA’s medlemmar i september 
2015. Bilaga sid 29.

6.4 Beskriv hur ni har spridit eller ska sprida projektets resultat och erfarenheter. 

Främst genom de otaliga föreläsningar och fortbildningar som vi lyckats genomföra under 
projekttiden, bilaga sid 16-18, samt genom vårt häfte från två Carlshälls-konferenser ”Barn som inte 
leker” och genom vår nya broschyr ”Finns det barn som inte leker”. (Medsändes i pappersform.) 

Vi tror på ett fortsatt intresse bland förskolor, skolor, kommuner och högskolor/universitet. Vi är 
övertygade om att behovet av återkommande fortbildningar om lek, om lekens betydelse och om 
barn som inte leker är oerhört stort inom verksamhet som omfattar barn i alla åldrar. 

Projektledare Ylva Andersson har blivit intervjuad vid två tillfällen vilket resulterat i artiklar om 
projektet i tidningen ”Förskolan” (Lärarförbundets facktidning) samt i Förskollärartidningen (Gothia 
förlag). I den sistnämnda tidskriften publicerades även en artikel författad av Ylva Andersson. I det 
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sistnämnda temanumret presenterades också diskussionsfrågor utifrån artiklarna, med syfte att 
locka till fortsatt samtal/diskussion vid personalkonferenser/fortbildningstillfällen.

Projektet har startat FaceBookgruppen ’Barn som inte leker – vuxnas ansvar’ (BASIL) och 
Lekfrämjandet-IPA har förutom en egen FaceBookgrupp också startat grupperna ’Lek i vardagen’ och 
’Utelek – Barnmiljö’. Dessa grupper fångar upp och sprider information i ämnet och 
specialpedagoger, förskollärare, lärarutbildare och barnskötare deltar i erfarenhetsutbytet. 

Dessutom har projektledaren Ylva Andersson haft en egen blogg på Lekfrämjandets hemsida, för att 
spegla frågan om barn och barns lek. 

I samband med det nordiska ”lekmötet” i september 2015 författade Eva Norén-Björn ett kort 
pressmeddelande för att sprida deltagarnas budskap: 

Vi har nyckeln till empatin!
Lekfrämjandet har idag samlat olika forskare och praktiker kring frågan om leken och vad den 
betyder för människans utveckling kognitivt, socialt osv. I kristider som dessa ser vi hur empatin 
och medmänsklighet sätts på prov. ”Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är 
människa, och hon är bara helt och hållet människa när hon leker”, sade redan Schiller. Vi som 
samlades i Stockholm idag kunde enas om att krafter på alla olika nivåer behövs för att stärka 
barnens möjligheter till lek. Vi uppmärksammade särskilt barn som inte leker och vuxnas ansvar. 
Det gäller barn med svåra traumatiska upplevelser, barn som upplever våld i sina nära relationer,
barn som bär på traumatiska upplevelser. Leken är en kraft som leder till inlevelseförmåga och 
förmåga att kommunicera och fungera socialt. Barn som berövas detta och inte knäckt lekkoden 
riskerar ett utanförskap. Vi måste alla utifrån våra olika professioner arbeta för att barn ska få ta
del av och utveckla sin förmåga till inlevelse, fantasi och lek.

Lekfrämjandet    

7. Målgrupp

7.1 Beskriv projektets huvudsakliga målgrupp. 

Vår målgrupp har hela tiden varit de som möter barnet i sitt yrke, personal i barnhälsovård, 
barnomsorg, förskola, skola, idrott, kultur och fritid liksom i föräldrautbildningar med barnperspektiv.
Vi ville också vända oss till dem som beslutar om barns uppväxt, det vill säga politiker och 
tjänstemän.

7.2 Hur och i vilken omfattning har projektet nått målgruppen? 

Målgruppen har i huvudsak kommit att bli personal vid förskolor och fritidshem samt föräldrar till 
förskolebarn. Vår ambition har varit att nå de som arbetar med barn och som inte varit medvetna om
att barn måste knäcka lekkoderna för att lära och kunna delta i lek. De vuxna berättar om hur de i 
sina barngrupper ständigt möter barn som har svårt i leken, som har svårt att låtsas och att samspela 
med andra. Vi har också mött föräldragrupper för att öka medvetenheten hos vuxna om lekens 
betydelse för barns utveckling. Bilaga sid 16-18.

Genom projektet har vi kunnat genomföra samspels-lek/extra lekstöd med två barn under 2015. Idén
var att ge ett barn tillfälle att under ett antal veckor regelbundet träffa en utbildad dramapedagog 2 
ggr/vecka för att leka och samspela och på så sätt utveckla sin lekförmåga. Resultatet har visat sig 
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mer genomgripande än vad vi kunnat föreställa oss. Vi har fått svar på vår fråga; Kan man lära någon 
att leka? Svaret är JA. Denna samspels-lek/lekstöd presenteras kort. Bilaga sid 25-26. 

7.3 På vilka sätt har målgruppen varit delaktig i projektets genomförande? 

Delaktigheten har visat sig hos de förskolor som hört av sig och velat ha en fortsättning, som velat 
höra och lära mera om lek och lekens betydelse för barns utveckling. Vid några av dessa förfrågningar
har vi kunnat erbjuda tre-fyra fortbildningstillfällen kring lek. Fortbildningen har kunnat skräddarsys 
utifrån deltagarnas önskemål. Deltagarna har fått uppgifter, en ”läxa”, att genomföra till nästa tillfälle
och frågor att diskutera samt artiklar att läsa. Bilaga sid 18.

En annan sorts delaktighet har visat sig i det stora intresse och gensvar som vi erfarit i samband med 
många av våra föreläsningar, folk har kommit fram och velat diskutera enskilda barn, de har frågat 
kring svårigheter de upplever i sina barngrupper och de har efterfrågat konkreta tips och idéer om 
hur de kan göra för att möta dessa barn som har svårt i leken. De har ställt sig själva och oss frågan; 
”Kan man lära någon att leka?”

Vår FaceBookgrupp ’Barn som inte leker – vuxnas ansvar’ har bidragit till att pedagoger känt sig 
delaktiga och kunnat nå oss med frågor och uppslag till diskussionstrådar.  

7.4 Beskriv målgruppens upplevelser av projektets insatser. 

Som tidigare sagts så har intresset varit stort. Många har uttryckt hur viktigt det är att vi tagit upp 
detta problem som de upplever varje dag i sina barngrupper.  De har också uppskattat att vi kunnat 
visa på forskning som säger detsamma som vi; att barn med svårigheter i leken ökar i antal och 
många deltagare har velat diskutera hur det kommer sig, vad det kan bero på osv. Åsikterna och 
tankarna kring detta är många.

7.5 Redogör för hur många som totalt omfattats av projektet (inklusive eventuell
distribution av film, bok eller liknande). 

Det är fler än 6000 personer som deltagit vid våra föreläsningar, fortbildningar, kurser och vid 
Mannes föreställningar under hela projekttiden. Bilaga sid 16-18. Vi har säkert nått ännu fler 
personer med den dokumentation som vi låtit trycka upp och delat ut gratis, samt en liten broschyr 
som färdigställts nu i slutet av projektet och som också handlar om ”Finns det barn som inte leker?” 
Skickas med i pappersform. Vi har producerat en ”lekloppa” som vi delat ut vid tre trädgårdsmässor i 
Stockholm tillsammans med vårt dokumentationshäfte Barn som inte leker. Tack vare vår ”lekloppa” 
innehållande uppslag till lek, ”ta-band” och såpbubblor har det varit lätt att få kontakt med 
människor i alla åldrar.
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8. Övriga kommentarer

8. 1 Under den här punkten kan ni skriva om reflektioner, lärdomar, erfarenheter, 
synergieffekter eller något annat av vikt som inte besvarats av frågorna i 
slutrapporten. 

Här finns mycket att berätta om. Det som främst bör nämnas är det oerhört stora intresse som vi 
mötts av överallt där vi fått tillfälle att berätta om vårt projekt. Efterfrågan på föreläsningar om barns
lek – om barn som inte leker – och om de vuxnas betydelse för att få igång, stödja, utveckla barns lek 
har varit över förväntan. Och inneburit att vi nått många av de pedagoger och blivande pedagoger 
som arbetar med barn runt om i hela landet. Förhoppningsvis har vi lyckats entusiasmera och 
inspirera många om vår övertygelse att leken och lekförmågan är livsviktig för barns och för 
människans empatiska och kreativa utveckling. 

Det har totalt blivit 92 föreläsningar med projektledaren Ylva Andersson, dessa har i huvudsak har 
vänt sig till förskole- och fritidshemspersonal, lärare, dagbarnvårdare, föräldrar och studenter vid 
olika pedagogutbildningar (dramapedagogutbildning och olika förskollärarutbildningar). Vid några  
tillfällen har Ylva Andersson också blivit inbjuden till ett Neuropsykiatriskt team vid BUP i Farsta, till 
föreningen Talför där både specialpedagoger, psykologer, talpedagoger deltog, till 
Specialpedagogföreningen i Uppsala, till fortbildning för präster och diakoner vid Ersta högskola, till 
Språkförskolornas rikskonferens och till några föräldramöten vid förskolor. 
Varje föreläsning har självklart skräddarsytts utifrån önskemål och sammanhang. Alla föreläsningar 
har handlat om; 1) Om varför leken är så viktig för barns utveckling och lärande , 2) De vuxnas 
förhållningssätt i ett lekpedagogiskt arbetssätt, 3) Barn som inte leker – vuxnas ansvar, hur upptäcka 
och vad göra? och 4) Om Lekfrämjandets projekt; Barn som inte leker. 
Lekfrämjandets ordförande Manne af Klintberg har också genomfört föreläsningar och 
clownföreställningar inom ramen för vårt projekt. Bilaga sid 16-18.

Föreläsningarna har lett till att några förskolor hört av sig på nytt med önskemål om en fortbildning 
om lekens betydelse och om att arbeta med leken som metod på sina olika förskolor. Så har skett i 
Nacka, Värmdö och Södertälje. Kursinnehållet har inneburit ett upplägg med 3-5 träffar a´ ca 3 
timmar. Här har föreläsningar varvats med diskussioner, uppgifter (läxor) att genomföra samt artiklar
och böcker att läsa. En sådan kurs påbörjades nu i november i Södertälje och skall genomföras nu 
under vårterminen 2016. Dvs. projektet lever vidare och sprider ringar på vattnet även 
fortsättningsvis. Bilaga sid 18.

Vid några högskolor/universitet har Ylva Anderssons föreläsning om ”Barn som inte leker – vuxnas 
ansvar” kommit att bli ett återkommande inslag i kurser om barns uppväxtvillkor eller om barn i 
behov av särskilt stöd. Detta visar också att vår övertygelse om vikten av att uppmärksamma dessa 
barn har fått genomslag bl.a. vid Mittuniversitetet i Härnösand, vid Malmö högskola och vid 
Stockholm och Uppsala universitet. Vi ser också en möjlighet att vända oss till fler 
förskollärarutbildningar och erbjuda just denna föreläsning. Intresset har varit stort och ett tiotal 
studenter har kontaktat Ylva Andersson för att få vidare förslag och litteraturtips för att skriva sina 
uppsatser om just barn som har svårigheter i leken tillsammans med andra.

Dessutom fick Ylva Andersson 2014 en förfrågan från Stockholms universitet om att tillsammans med
professor Eva Österlind skriva en kursplan för en fristående kurs ’Drama – ett didaktiskt verktyg för 
barn som inte leker’ 7,5hp. Denna kurs har genomförts vid två tillfällen, vårterminen och 
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höstterminen 2015. Kursen är tänkt att finnas som en valbar kurs varje termin och går av stapeln nu 
igen våren 2016. Bilaga sid 19-20.

Under 2015 blev Ylva Andersson en efterfrågad föreläsare i Nyköpings kommun.  Förutom ett stort 
antal åhörare vid fyra olika föreläsningstillfällen så innebar detta också en nystart för Lekfrämjandets 
nätverk i Nyköpings kommun. Nätverket har vuxit i antal medlemmar och skall inleda en studiecirkel 
om lek under 2016. Dessutom erbjuds nätverket att medverka vid 700 års jubiléet Nyköpings 
Gästabud 2017. 

Under hösten 2015 hade vi också tillfälle att bjuda in kognitionsforskaren Peter Gärdenfors från 
Lunds universitet att föreläsa om lek för Lekfrämjandets medlemmar.  Bilaga sid 29. Lekfrämjandets –
IPA’s medlemmar har också under projekttiden inbjudits till två konferenser vid Carlshälls gård, 
bilaga sid 13-14 samt till ett medlemsmöte, där Ylva Andersson föreläste om projektet och om ’Barn 
som inte leker’. Bilaga sid 15.

Det känns också roligt att kunna berätta om den ”samspels-lek” vi tack vare projektet kunnat planera
och genomföra med hjälp av dramapedagog Tuija Lappi Gialttrinos i Kungsbacka kommun. Idén 
föddes utifrån att vi läst om tidigare genomförda lekinterventioner med lyckat resultat. Vi utformade 
ett koncept som innebar att en pedagog åtar sig att under en kort, begränsad tid gå in och leka med 
antingen en liten grupp barn, alternativt - som vid dessa två tillfällen - med ett enskilt barn som har 
svårigheter i leken. Den korta, begränsade tiden har i vårt upplägg inneburit två tillfällen/vecka á 1,5 
timme under totalt nio veckor. Vår projektledare har initierat de båda lekperioderna, en under 
vårterminen och en under höstterminen 2015. Ylva Andersson har även genomfört en föreläsning vid
förskolan i Kungsbacka samt varit där och avslutat båda lekperioderna. Vid uppstart och vid avslut 
har berörda personer deltagit, dvs. föräldrar, förskolans personal, dramapedagog Tuija Lappi 
Gialtrinos, kommunens specialpedagog Stina Pettersson samt Ylva Andersson. Resultatet av denna 
samspels-lek har varit enastående. Bilaga sid 25-26.

Under höstterminen 2015 har vi i projektgruppen varit flitigt anlitade. De tillfällen som särskilt kan 
nämnas är Malmö högskola anordnade en heldags konferens om Barns lek – en barnlek, där både 
Manne af Klintberg och Ylva Andersson inbjöds som föreläsare samt att delta vid paneldiskussion i 
slutet av dagen. Bilaga sid 27. Språkförskolornas årskonferens 2015 hade tema ’Med leken i fokus’ 
och valde att låta Ylva Andersson och Manne af Klintberg att inleda konferensen med en föreläsning 
om lekens betydelse, om barn som inte leker och om vårt arvsfonds-projekt. Bilaga sid 28.

På vårt initiativ anordnades en stor heldags-konferens i Hässleholm, där kommunens 
förskolepersonal inbjöds att delta tillsammans med personal från habilitering samt inom 
socialtjänsten.

I tidningen Sydsvenskan fanns en artikelserie om Barns lek, som ett resultat av Malmö högskolas 
heldag om Barns lek – en barnlek. 

Vi ordnade också en avslutningskonferens för vårt treåriga projekt på Nyköpings teater i oktober. 
Dagen inleddes med ett kort tal av Manne, där han berättade om bakgrunden till projektet och 
därefter föreläste Ylva om leken och om barnen som inte leker. Vilka de är och vilken betydelse vi 
vuxna har för att leken skall komma igång och utvecklas vidare. En grupp fritidsbarn var inbjudna en 
timme för att se en föreläsning med Clownen Manne. Ett mycket uppskattat inslag, även av alla 
vuxna. Och vid dagens slut lottade vi ut 10 lekväskor, det verktyg som också är ett resultat av vårt 
projekt. Bilaga sid 31-32. Alla konferensens deltagare visade stort intresse och engagemang för vårt 
projekt och bidrog med frågor och livlig diskussion till en värdig avslutning på vårt projekt.                  
Bilaga sid 30. 
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”Barn som inte leker”

IPA Sweden, barns rätt till lek, bedriver ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden

Program IPA´s konferens om ’barn som inte leker’ 26 – 27 november 2012
  9.00   Kaffe och smörgås
  9.30   Välkomna hälsar Ylva Andersson & Manne af Klintberg
  9.40   Lars H Gustafsson
11.00 Laila Lindberg
12.00 Lunch
13.00 Gun-Marie Wetso
14.15 Kaffe
14.45 Lars-Erik Berg
  9.00   Kaffe
  9.30   Margareta Öhman
10.45 Ulf Janson
12.00 Lunch
13.00 Eric Zander
14.15 Kaffe
14.45 Gemensam slutdiskussion:

- Lek är en mänsklig rättighet
- Lek är barnens egen kulturform
- Lyfta fram skolbarnens och ungdomarnas lek
- Få fram barnens synpunkter / varför inte en hearing med barn om Lek?  
- Anordna en kurs om Lek - med mycket lekande i kursen!
- Hur ska vi lyckas nå politiker med detta budskap?
- Hur åstadkomma en attitydförändring?
- Skriva artiklar och publicera.
- Kontakta förskollärar- fritidsped- och lärarutbildningar; informera om projektet
- Inspirera till uppsatsskrivning och ny forskning om Lek
- Lyfta fram, beskriva och skapa mötesplatser för andra kulturers syn på lek?
- Det finns en undersökning gjord i Stockholm om vad föräldrar till förskolebarn anser är 

viktigt? 1) Trygghet 2) Lek 3) Social förmåga. 
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”Barn som inte leker”

IPA - Lekfrämjandet, bedriver ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden

Program IPA´s konferens om ’barn som inte leker’ 21 – 22 oktober 2013 
Måndagen den 21 oktober

  8.30   Kaffe och smörgås
  9.15   Välkomna hälsar Manne af Klintberg och Ylva Andersson
  9.40   Maggie Dillner berättar om lek tillsammans med barn med autism
10.45 Anna Sylvén talar om mentalisering och dess betydelse för leken
12.00 Lunch
13.00 Birgitta Knutsdotter Olofsson berättar om Elsa Beskow

Gemensam diskussion
14.30 Kaffe
15.00 Lars-Erik Berg beskriver nya tankar som han utvecklat vidare 

sen vi sågs i nov 2012

Tisdagen den 22 oktober

  8.30   Kaffe
  9.15  Karin Porserud berättar om barnen och leken på hennes två 

Habiliteringsenheter Stadshagen och Ballongen i Stockholm
  9,40 Laila Lindberg beskriver kort utvecklingen i leken tillsammans

med en afgansk pojke  
11.00 Anne Lillvist föreläser om sin forskning kring barn med sociala 

svårigheter i förskolan
12.00 Lunch
13.00 Margareta Öhman, om vuxnas olika inställning till barns lek 
14.15 Kaffe
14.45 Laila Lindberg berättar om Pojkprojektet – Lillasyster
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”Barn som inte leker”

IPA Sweden, barns rätt till lek – Lekfrämjandet, bedriver ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden

Inbjudan till medlemsmöte i Lekfrämjandet 
Medlemmar och representanter för parklekar, förskolor etc inbjuds till ett medlemsmöte :

Lördagen den 22 februari 2014 kl 10.00 – 16.00 cirka

Kaffe serveras från kl 09.30 

Lokal: Dalarnas Hus, Vasagatan 46 i Stockholm

Ur programmet: 
 Föreläsning av Ylva Andersson om Barn som inte leker, 

en presentation speciellt för Lekfrämjandets medlemmar
 Projektgruppen berättar om projektets andra år samt samtal om leken
 Hur skapar vi en folkrörelse för leken

Vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. 

Anmälan om deltagande, liksom ev allergier:

Inger Ahlberg, telefon 070-269 91 19, e-post in.ahlberg@telia.com.

Varmt välkomna!

Manne av Klintberg, ordförande i IPA Barns rätt till lek - Lekfrämjandet
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Föreläsningar och föreställningar

Innehåll Ylvas föreläsningar: 
1) Varför är leken viktig för barns utveckling och lärande, kort om vad barn lär i leken 
2) Har vi tid för lek? Har vi rum för lek? Har vi material för lek? (Har vi vuxna för lek?) 
3) De vuxnas förhållningssätt i ett lekpedagogiskt arbetssätt och 
4) Barn som inte leker, hur upptäcka och vad göra?
5) Om Lekfrämjandets projekt; Barn som inte leker
Varje föreläsning skräddarsys utifrån åhörarna, förskolepersonal, fritidspersonal, lärare, 
dagbarnvårdare, föräldramöten, studenter på pedagogutbildningar... osv...

Ylva har föreläst: 
Alla fristående förskolor, Nyköping, febr-13
Tre fristående förskolor Värmdö kommun, personal och föräldrar, vårtermin -13
Förskollärarutbildning, Högskolan i Gävle, två föreläsningar på estetblocket, aug-13
Dramapedagogutbildning, Västerbergs folkhögskola, sept-13
Förskollärarutbildning, Falu högskola, höst-13
Pedagoger, en dag om kreativitet i skolan, Teater Halland i Varberg, höst-13
Resursteamet, Varbergs kommun, höst-13
Förskollärarutbildning, specialpedagogblock, Uppsala universitet, två föreläsningar, höst-13
Förskolepersonal, Visby, Specialpedagog-föreningen anordnade, höst-13
Förskollärarutbildningen, Visby, höst-13
Förskolepersonal, Nacka kommun, Konf. ’om att upptäcka tidigt’, 2 tillfällen, höst-13
Förskolepersonal och allmänhet, Biblioteket i Gustavsberg, höst-13
SKL, konferensdag om barn med svårigheter, Stockholm, höst-13
Förskolepersonal från nio olika förskolor, Östersund, dec-13
Neuropsykiatriska teamet i Farsta, vt-14
Förskolepersonal, 4 olika förskolor, Värmdö kommun, vt-14
Dagbarnvårdare, Nacka kommun, vt-14
Förskolechefer från fristående förskolor, föreningen SEFIF, vt-14
Förskolepersonal m.fl, Söderhamn, heldag om lek anordnad av Laila Lindberg, febr-14
IPA-Lekfrämjandets medlemsmöte, 22/2 2014
Dagbarnvårdare, Värmdö kommun, 2 olika föreläsningar, vt-14, ht-14
Förskolepersonal på SEFIF-mässan i Älvsjö, vt-14
Symbolföreningens årsmöte, vt-14
Förskole-och skolpersonal, Jämjö, vt-14
Förskollärarutbildningen, Uppsala universitet, vt-14
Förskolepersonal, Värmdö kommun, två föreläsningar á 80 pers, vt-14
Förskolepersonal i Malmö, maj-14
Förskollärarutbildningen, Stockholms universitet, maj-14
Dagbarnvårdarnas rikskonferens, två olika föreläsningar, Stockholm, maj-14
Förskollärarutbildning o inbjuden förskolepersonal, Mitthögskolan Härnösand, maj-14
Förskolepersonal, tre förskolor i Bromma, aug-14
Förskolepersonal, Nacka kommun, aug-14
Förskolepersonal, Malmö, sept-14
Dramapedagogutbildning, Västerbergs folkhögskola, sept-14
Förskollärarutbildning o inbjuden förskolepersonal, Mitthögskolan Härnösand, sept-14
Föräldramöten, Nacka, två olika förskolor, okt-14
Lärarfortbildnings rikskonferens för förskolepersonal, Göteborg, nov-14
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Förskolepersonal, specialpedagoger, m.fl., Sandviken, 2 föreläsningar, nov-14
Specialpedagogföreningen i Uppsala, fsk- och skolpersonal, nov-14
Lärarfortbildnings rikskonferens förskola i Malmö, nov-14
Förskollärarutbildningen, Stockholms universitet, nov-14
Förskollärarutbildningen, Malmö högskola, heldag, nov-14
Förskollärarutbildningen, Uppsala universitet, dec-14
Fortbildning för präster och diakoner, Ersta högskola, Den nödvändiga leken, dec-14 
Förskolepersonal i ett förskole-område, Södertälje, jan-15
Berättade om projektet vid ’Die freie universitet’ i Berlin, på en kurs om barns rättigheter
Universitetskurs 7,5p ”Drama – ett didaktiskt verktyg för barn som inte leker”, vår-15
Förskolepersonal för barn med funktionsnedsättning, Stockholm, febr-15
Fritidspersonal och skolassistenter, två föreläsningar á 100 pers, Värmdö kommun, febr-15
Lärarfortbildnings rikskonferens förskola i Umeå, febr-15
Förskole- och skolpersonal i Rotebro, febr-15 och efterföljande 
Föräldramöte i Rotebro, mars-15
Specialpedagoger, psykologer, talpedagoger, föreningen Talför, Sthlm, mars-15
Förskolepersonal i Kungsbacka, mars-15
Förskollärarutbildningen, Malmö högskola, heldag, apr-15
Förskollärarutbildningen, Stockholms universitet, apr-15
Förskole- och fritidspersonal, Nyköping, maj-15
Förskole- och skolpersonal, Uppsala, konferens anordnad av BO Uppsala, maj-15
Förskolepersonal, Nacka kommun, maj -15
Förskolepersonal, studiedag Nacka, aug-15
’Barns lek – en barnlek’, konferens, Malmö högskola, Ylva o Manne tillsammans, aug-15
Språkförskolekonferens i Nacka, Ylva och Manne tillsammans, aug-15
Dramapedagogutbildning, Västerbergs folkhögskola, sept-15
Förskollärarutbildning, Stockholms universitet, sept-15
Förskollärarutbildning, Mitthögskolan Härnösand, sept-15
Förskollärar- Fritids- Social- Hab- personal, Hässleholm, Ylva o Manne tillsammans, okt-15
Förskolepersonal, föreningen OMEP, Stockholm, okt-15
Förskole- och fritidspersonal, Nyköping, okt-15
Fritidspedagogutbildning, Waldorf lärarhögskola, 2 olika tillfällen, okt-15
Öppen föreläsning, om lek och språkutveckling, Orminge bibliotek, okt-15
Föräldramöte på förskola, Nyköping, okt-15
Avslutningskonferens projektet, Nyköping, okt-15
Öppen föreläsning, Culturum, Nyköping, okt-15
Universitetskurs 7,5p ”Drama – ett didaktiskt verktyg för barn som inte leker” ht-15
Förskolepersonal, förebyggande soc-arb. m.fl, Sollentuna, nov-15
Neuropsykiatriska teamet i Farsta, tillsammans med Tuija Lappi, nov-15
Förskollärarutbildningen, Malmö, dec-15
BVC-sköterskor, Värmdö kommun, dec-15

Manne har föreläst:
Nyköping folkhögskola
Föreläsning för habiliteringspersonal i förskolan, Stockholms kommun 
I Istanbul 20/5-2014, tillsammans med Ylva A
Dalateatern, höstterminen 2014
Mittuniversitetets Förskollärarutbildning i Härnösand, febr-15
Landskrona museum (vid Annika Thores utställning), febr-15
’Barns lek – en barnlek’, konferens, Malmö högskola, Ylva o Manne tillsammans, aug-15
Språkförskolekonferens i Nacka, Ylva och Manne tillsammans, aug-15
Förskollärar- Fritids- Social- Hab- personal, Hässleholm, Ylva o Manne tillsammans, okt-15
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Avslutningskonferens i Nyköping, okt-15
Rotary Brommaplan, nov-15

Mannes föreställningar:
Två föreställningar i Söderhamn
En föreställning på Alviksstrandskolan m.fl. 
Avslutningskonferens i Nyköping, okt-15

Vid några av de förskolor jag, Ylva Andersson,  har besökt har det kommit önskemål 
om fortbildning om lekens betydelse, om barn som inte leker och hur man kan skapa en 
miljö som lockar till lek, osv. 

Ett exempel är Centrumförskolorna i Södertälje, där jag föreläste i november 2014. Förskolechefen 
återkom till mig några månader senare med en förfrågan om fortsättning och vi startade en 
fortbildning under nov-15 och som skall pågå under våren 2016 och innefatta ca 8-9 träffar för 15 
förskollärare och barnskötare vid dessa tre förskolor. Upplägget är att varva föreläsningar med 
dramalekar för att på så sätt öka personalens kunskaper om lekens betydelse samt få igång dem att 
leka. 

Förskolepersonal vid två förskolor i Älta, jan-15, vilket ledde vidare till ytterligare en föreläsning, febr-
15, ett handledningstillfälle i apr-15 och ytterligare två föreläsningar/seminarier april -15 och 
november -15. Detta upplägg har inneburit uppgifter för personalen att genomföra mellan våra 
träffar och vi har diskuterat vad som hänt bland barnen och i de olika avdelningarnas 
miljöer/arbetssätt.

Ett annat exempel på kurs/fortbildning för förskolepersonal är tre förskolor i Nacka som valt att kalla 
2015 för Lekens År. Under våren var Margareta Öhman, känd lekföreläsare hos dem och startade upp
deras satsning på lek. Som en fortsättning deltog samtliga i maj 2015 vid en kvällsföreläsning med 
mig i Nacka kommunhus. Jag föreslog att de skulle inkomma med reflektioner och frågor till mig att 
kunna utgå ifrån vid den halva kick-off dag som genomfördes i september -15. Även vi har träffats i 
seminarieform under november och skall ha en avslutande uppföljning i februari 2016.

Dessutom har jag inom min tjänst i Värmdö kommun kunnat genomföra en liknande fortbildning på 
en fristående förskola i Värmdö. Denna startade i april -15. Och även här har personalen fått 
uppgifter och artiklar att läsa till övriga träffar/seminarier som genomförts maj, oktober och 
november 2015. 

YA 2015-12-20
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Utkast Kursplan 

Rubriker Text till kursplanen

Beteckning på svenska Drama – didaktiskt verktyg för barn som 
inte leker

Beteckning på engelska Drama – a tool for supporting children’s 
play

Högskolepoäng 7,5

Kurskod CH07DF

Huvudområde /kan inte ändras/ Ämnesdidaktik

Fördjupning fylls i senare

Nivå

Ange grundnivå eller Avancerad nivå

grundnivå

Förkunskapskrav och andra villkor för 
tillträde till kursen

Lärarutbildning, förskollärar-, 
fritidspedagog- lärarexamen eller annan 
pedagogisk utbildning inriktad mot förskola 
till årskurs 6.

Kursens innehåll Kursen syftar till att ge pedagoger 
grundläggande förmåga att använda drama 
som redskap för att utveckla lekkompetens 
hos barn som inte leker. Kursen innehåller 
såväl aktuell forskning som praktiska 
övningar kring lekens betydelse för barns 
sociala, emotionella och kognitiva 
utveckling. Kursen bygger på gestaltande 
arbetsformer och reflektion kring 
tillämpning av drama i olika situationer, i 
relation till aktuella styrdokument. I kursen 
behandlas:

• Lekens betydelse ur ett 
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utvecklingspsykologiskt perspektiv

• Drama som didaktiskt verktyg för att 
stimulera barns lek

• Lekens förutsättningar på 
verksamhetsnivå

         

Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas 
studenterna

• kunna diskutera sambandet lek och 
lärande i relation till aktuell 
forskning 

• kunna redogöra för olika synsätt på 
barns lek, och utifrån dessa granska 
olika styrdokument

• visa insikt i dramapedagogikens 
grunder, och ledarens betydelse 
som förebild

• leda respektive medverka i 
dramaövningar och lekar i syfte att 
stärka barns förmåga att leka

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, 
litteraturseminarier, praktiska övningar och 
uppgifter individuellt och i grupp. I kursen är
närvaro om 80% obligatoriskt.
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RINGBLOMMAN 
I SANDVIKEN

BARNS LEK I FOKUS

14.00 - 16.30:

BARN SOM INTE LEKER
Hur viktig är leken för barns utveckling och lärande? 
Vilka är barnen som inte leker? Presentation av IPA - 
Lekfrämjandets projekt ”Barn som inte leker”.  Barns 
lek är vuxnas ansvar. Ser vi vår egen betydelse för att 
det ska bli lek bland barnen?

1 8.00 - 20.30:

DEN VIKTIGA LEKEN
Hur viktig är leken för barns utveckling och lärande? 
Leken bland barnen borde vara självklar - men är den 
alltid det? Presentation av IPA - Lekfrämjandets pro-
jekt ”Barn som inte leker.” Ser vi vår egen betydelse för 
att det ska bli lek bland barnen?

10/11
på Birgittagården 

i Kungsgården

Arrangörer:

Föreläsningen är                    
kostnadsfri och fika                              

finns till                                  
självkostnadspris.

Ylva Andersson är                                              
specialpedagog, 
dramapedagog och 
projekt-ledare på                                     
Lekfrämjandet, som 
är en del av den                          
internationella                          
organisationen                    
International Play             
Association.
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Välkomna på en lekföreläsning med Ylva Andersson

27 maj 2015 kl 17.00-19.30, Nackasalen, Nacka stadshus

 Syftet med första föreläsningen är att få grundläggande kunskaper om lekens betydelse men 
också att inspirera till att få några arbetslag att vilja satsa på egna lekprojekt för att utveckla 
sin verksamhet. 

 Att sätta fokus på leken som ett viktigt redskap att arbeta med förskolans läroplan.

 Att lyfta fram vuxnas ansvar för att leken utvecklas.

 Att använda leken för att stödja barn i behov av stöd och tidiga insatser.

Ylva Andersson är dramapedagog och specialpedagog. Hon arbetar just nu med ett tvåårigt 
lekprojekt IPA finansierat av allmänna arvsfonden med syfte att sprida lekens betydelse på olika sätt.

Sigfridsborg och Bäckalidens förskola och delar av Strandparkens förskola har påbörjat lekprojekt 
med hjälp av henne under våren. 

Vi hoppas med denna föreläsning att fler ska bli inspirerade att starta egna lekprojekt.

Anmäl till mig via mejl hur många ni vill skicka från er förskola.

(Obs, bara en kort bensträckare är inplanerad så äta gärna något innan)

Välkomna !

Ann Sundman Brott, förskolestrateg Välfärd skola

Uppsala 27/5- 2015

Lekens betydelse:

Hej Ylva! Här kommer min berättelse hur jag jobbar med lekens betydelse. Tack för en mycket bra 
föreläsning i Uppsala.

Jag arbetar på föräldradriven förskola med 25 barn och 6 pedagoger. Vi har sagopedagogisk 
inriktning, fem av sex personal är utbildade sagopedagoger. Att berätta och dramatisera sagor är vår 
ryggrad och vi får in alla mål i läroplanen när vi arbetar på det här sättet.

För barn som inte leker kan det vara av stor betydelse att hjälpa dem att leka. När jag jobbar med 
barn i behov av särskilt stöd som inte har lärt sig lekens koder gör jag alltid en lekkarta som vi samlas 
kring och går igenom innan vi börjar. När det sedan fungerar utökar vi leken tillsammans med andra 
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vinklar av leken. Detta har varit ett väldigt uppskattat sätt för alla barnen på förskolan att göra 
”sagolek” som vi kallar det.

Att flickan jag jobbar med (autism) får en förhöjd status och acceptans i gruppen känns extra bra!  

Detta är en ”styrd” lek men genom att öva på det sättet har vi märkt att andra ”fria fantasilekar” har 
kommit igång.

Här kommer några exempel på lekkartor jag gör.
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Möte i Nordiskt Lekmötes anda på Moderna museet fredagen den 20 februari 2015

Deltagare:
Moderna museet, Stockholm. Maria Taube var värd för mötet på Moderna Museet och vår guide.
Norge: Ove Grotheim, Klausine Rötnes, John Roald Pettersen, 
Trond Kristoffersen för Debattserien for Barnehagefolk. 
Ursula Schober, Teater U, verksam i Norge o Sverige med teater för barn.
Danmark: Kjeld Rasmussen för Dansk Pedagogisk Forum och Debattserien for Barnehagefolk, Dorte 
Dall, Östervangsskolen
Sverige: från Lekfrämjandet – IPA: Eva Norén-Björn, Birgitta Sohlman, Manne af Klintberg, Karin 
Porserud, Christina ”Kickan” Nilsson Wahlund, Barbro Samuelson och Ylva Andersson, projektledare 
’Barn som inte leker’
Birgitta Knutsdotter Olofsson, lekforskare 
Syftet med mötet

Ove och Klausine önskade få komma till Sverige för att återigen möta Birgitta Knutsdotter Olofsson 
som var huvudtalare på flera av Nordiskt Lekmötes forskar möten och konferenser och som de 
intervjuat i Debattserien for Barnehagefolk.
Ett andra syfte var att återigen lyfta leken och möte dem som är aktiva nu och kanske finna former 
för ett nytt samarbete.
Utbyte och idéer

Vid en runda kring bordet presenterade vi oss och vårt aktuella arbete. Vi hade glädjen att få 
presentera vår projektledare i BASIL Ylva Andersson och initiativtagaren till projektet vår ordförande i
Lekfrämjandet IPA Manne af Klintberg som fotograferades och intervjuades om projektet Barn som 
inte leker – vuxnas ansvar. Lekfrämjandet IPA och Allmänna Arvsfonden.
Vi hade ett utbyte och diskussion kring leken i norden med våra nordiska vänner där vi kunde 
konstatera att lekens roll behöver stärkas såväl inom förskola och skola som uteleken. Ett starkare 
samarbete och även med IPA Norge och Danmark var ett önskemål. Även med Danska 
legepladssellskab, Gerlev mm och övriga nordiska/skandinaviska länder.
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PROJEKTBESKRIVNING: LEKTRÄNING I KUNGSBACKA
”Kan en dramapedagog utveckla ett barns förmåga till lek”                                                          
Lekfrämjandet – IPA’s projekt ”Barn som inte leker”
Tuija Lappi Gialtrinos, auktoriserad dramapedagog
BAKGRUND
Pojken som deltar i projektet är 4,5 år. Både personal, föräldrar och förskolans specialpedagog är 
samstämmiga att pojken skulle behöva stöd i förmågan till lek. Pojken har kommunikativa 
svårigheter, har svårigheter med språkutvecklingen, har svårt att hålla gemensam fokus samt 
inriktning i leken och kan reagera starkt ifall leken inte blir som han tänkt sig. Därmed leker han mest 
”bredvid” andra barn. Han har svårt att bjuda andra in i sin lek, samt att han inte blir bjuden till 
andras lekar.
PROJEKTETS UPPLÄGG
Tuija Lappi Gialtrinos anställs som dramapedagog i projektet för att utveckla samt testa metoder hur 
man kan arbeta med ett enskilt barn som har svårigheter i att leka. Dramapedagogen arbetar med 
barnet under 16 tillfällen som varar 1,5 h. Ett skattningsformulär (se nedan) fylls i av föräldrar och 
personal inför lekperioden.
I PROJEKTBESKRIVNINGEN redovisas  Dramapedagogens bedömning av barnets lekförmåga i början 
av projektet, Målsättningar för arbetet och Metodbeskrivning. Här redovisas några korta rader från 
ANALYS OCH RESULTAT: 
Under projekttiden var det tydligt att Barnets lek tillsammans med andra fick en annan karaktär. 
Både Barnet själv samt de andra barn som involverats började fråga varandra ifall de skulle leka 
tillsammans. Flera barn kom fram till dramapedagogen under projekttiden och ville vara med under 
lekstunderna. PERSONALEN BESKRIVER: Barnet går fram till andra barn och bjuder till sin lek samt att 
andra barn bjuder Barnet till lek. Barnets sätt att ”leka bredvid” har nu blivit mera ”lek tillsammans 
med de andra”. Personalen beskriver att Barnet är mera flexibel både i leksituationer, men även i 
vardagliga situationer. Barnet har mera behov av att berätta om händelser och det finns mera ”röd 
tråd” i berättandet.

Inför lekträning datum:……………     Efter lekträning datum :……..…….

Bifoga Kort beskrivning av barnet: Ålder, kön, lekförmåga, kontaktsätt med andra barn/vuxen 
( kroppskontakt , tal, ögonkontakt) adekvat språknivå.

Ögonkontakt

Inte alls                    I hög grad

Svarar på kontaktförsök

Inte alls                   I hög grad

Turtagning

Inte alls                          I hög grad

24



Spontan imitation

Inte alls                 I hög grad

Imiterande / funktionell lek

Inte alls                    I hög grad

Fantasilek / Låtsaslek

Inte alls                 I hög grad

Uppmärksamhetsnivå / gemensamt fokus

Inte alls                   I hög grad

 Vara kvar i lek med tema

Inte alls                       I hög grad

Acceptera och använda andras initiativ och idéer

Inte alls                    I hög grad

 Annat…………………………………………………..……..

Inte alls                I hög grad

Bedömningen är gjord av ……………………………………………….

Hur säker är du på din bedömning?
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V Ä L K O M M E N  T I L L  2 0 1 5  Å R S

TEMA: M e d  l e k e n  i  f o k u s

8 . 3 0  R e g i s t r e r i n g  o c h  k a f f e + m a c k a

9 . 0 0  Ö p p n i n g s a n f ö r a n d e
G u n i l l a  S c h ö t t , b i t r  p r o d u k t i o n s d i r e k t ö r  / N a c k a  k o m m u n
 
0 9 . 1 5  -  1 2 . 1 5  B a r n  s o m  i n t e  l e k e r
M a n n e  a f  K l i n t b e r g  o c h  Y l v a  A n d e r s s o n , I P A -  L e k f r ä m j a n d e t

1 2 . 1 5 - 1 3 . 3 0  L U N C H

1 3 . 3 0  –  1 5 . 3 0  S e l e k t i v  m u t i s m
C a r i n a  E n g s t r ö m /  R ö s t k o n s u l t e n  A B  

1 5 . 3 0  F I K A

8 . 3 0  -  1 0 . 0 0  P r a g m a t i s k a  s v å r i g h e t e r  h o s  f ö r s k o l e b a r n
L i s e n  K j e l l m e r / K a r o l i n s k a  i n s t i t u t e t

1 0 . 0 0  -  1 0 . 3 0  F i k a

1 0 . 3 0  -  1 2 . 3 0  M i l j ö n  s o m  e n  t r e d j e  p e d a g o g
G r e g e r  R ö s n e s , f ö r s k o l l ä r a r e , p e d a g o g i s t a  o c h  V D / R e g g i o  E m i l i a  I n s t i t u t e t  

1 2 . 3 0  -  1 3 . 3 0  L U N C H

1 3 . 3 0  -  1 5 . 3 0  S e r i e s a m t a l  o c h  s o c i a l a  b e r ä t t e l s e r
S p e c i a l p e d a g o g  B i r g i t t a  A n d e r s s o n

1 5 . 3 0  -  1 6 . 0 0  K a f f e  o c h  a v s l u t n i n g

L ä s  m e r  h ä r : h t t p : / / w w w . n a c k a s k o m m u n a l a s k o l o r . s e / s p r a k f o r s k o l e k o n f e r e n s - 2 6 3 1 4 9 3 9
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Projekt Barn som inte leker

Lekfrämjandet – IPA Barns Rätt till Lek bedriver projektet med stöd från Allmänna Arvsfonden

Inbjudan till alla Lekfrämjandets medlemmar

Föreläsning med Peter Gärdenfors
Peter Gärdenfors är kognitionsforskare och en av våra internationellt mest 
uppmärksammade filosofer. Han är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds 
universitet och har skrivit ett flertal böcker; bl.a. ”Den meningssökande 
människan” och ”Lusten att förstå”, där han diskuterar vad lärande är, hur 
förståelse skapas och vilka processer i hjärnan som är involverade i lärande, 
minne och motivation. Han beskriver lekens, berättandets och visualiseringens 
betydelse för hur barns förståelse utvecklas. Vi föds med en naturlig vilja att 
lära; motivationen kommer inifrån.
Onsdagen den 9 september 2015

Klockan 9.00 – 12.00  Kaffe och smörgås 9.00 Föreläsning 9.45 – 11.45

Lokal: Dalarnas Hus, Vasagatan 46 i Stockholm.

Lekfrämjandets projekt Barn som inte leker (BASIL) bjuder på föreläsningen 
och morgonfika med smörgås. Resa och övriga kostnader betalar var och en 
själv. 
Lokalen rymmer endast 40 personer, varför ”först till kvarn” är det som gäller. 
Om du är intresserad, behöver vi en föranmälan direkt med vändande mail, eller 
per telefon till Inger Ahlberg, tel 070-269 91 19. 
Bindande anmälan måste vi ha senast den 18 augusti. 

Varmt välkommen! 

Manne af Klintberg  Ylva Andersson

ordförande       projektledare

28



                                    

”Barn som inte leker – vuxnas ansvar”

Avslutningskonferens
Vår förening Lekfrämjandet - IPA Barns Rätt till Lek, bedriver sedan tre år projektet 
Barn som inte leker med stöd från Allmänna Arvsfonden. Vi inbjuder härmed till en 
avslutande konferens för att dela med oss av den kunskap och de erfarenheter vi fått. Vi 
vill lyfta fram lekens obeskrivbara betydelse för det enskilda barnet, för barnet i 
kamratgruppen och för hela mänskligheten. 
Alla ni som på olika sätt arbetar med, beslutar om och är med att forma barns nutid och 
framtid, inbjudes att delta. 
Datum: 22 oktober 2015
Kl: 10.00 – 16.00
Plats: Nyköpings Teater i Sörmland 
Konferensen blir kostnadsfri.
Lunch och fika ingår. 
Vi vill ha en anmälan, med namn, mail-adress och kommun, till:
Inger Ahlberg, mail: in.ahlberg@telia.com, mobil: 070-269 91 19
Program kommer med konferensbekräftelse.
Med lekfulla hälsningar
Manne af Klintberg Ylva Andersson
ordförande Lekfrämjandet projektledare Barn som inte leker
manne@ipa-sweden.org ylva@ipa-sweden.org
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Lekväskan 
Lekväskan är tänkt som en idé till ett startpaket för leken. Den kan med fördel användas som 
inspiration om lekens betydelse och vid intervention med barn som behöver stimulans för att komma
igång med och stimulera förmågan till lek.

Lekväskan innehåller material för de mest grundläggande lekarna som är början till all lek. 

Materialet är tänkt att kunna användas för att stimulera turtagande med en boll Här kommer bollen! 
Tack, tack! Och här kommer bollen tillbaka till dig! 

Att försvinna och komma fram igen, objektskonstans, som Tittut-lek och Kurra-gömma-lek. Jaga och 
fånga: Nu kommer jag och tar dig. 

Att stimulera och utveckla förmågan till fantasi och därmed empati, att låtsas att ett föremål är något
annat, att ladda föremål med symboliskt tänkande, att en träslev är en docka, att en bollfrans är hår. 

Att gå in i en roll, klä ut sig, att ta hand om någon. Att leka med ljud, orientera mot ljud. Att 
manipulera och experimentera med föremål som snurra saker, att kasta och fånga. 

Teorin bygger på lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofssons begrepp. Samförstånd, ömsesidighet 
och turtagande, att knäcka lekkoden, leksignalen som bygger på Gregory Batesons och Catherine 
Garveys teorier. För en enkel och klar beskrivning se UR-filmen Det är bara på låtsas av Birgitta 
Sohlman och BASILs folder.

Lekväskan har utförts i tio exemplar som lottades ut på avslutningskonferensen i Nyköping hösten 
2015. Mjuk liten boll, träslev, tygduk, bollfrans, strumpa, figur i mjukt tyg med plinga, snurra. Väskan 
är av typ resväska för barn. Se fotodokumentation. En grundväska finns hos Manne af Klintberg.
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