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HUR HJÄLPER JAG DET LILLA 
BARNET ATT UPPTÄCKA 
VÄRLDEN? 

 

 

Åsa Timan - Leg. förskollärare och specialpedagog 

Innehåll 

u  Leken ur ett historiskt perspektiv 

u  Lek och samspel 

u  Lekutveckling 

u  Sinnen och perception 

u  Barnets förmågor 

u  Att skapa förutsättningar för lek 

u  Tips på material och lekmiljöer ute och inne 

 
 

Kort historik om synen på lek 
 

 
 

u  Antikens Grekland – Platon ansåg att leken skulle 
vara grundläggande i all utbildning. 

 

u  Medeltiden – inga teorier om barn, ungdom eller 
uppfostran. Man såg på barn som vuxna, de var 
bara mindre och svagare och sattes ofta i arbete. 

 

u  1700-talet – Rousseau ansåg att all undervisning 
skulle bygga på lek. ”Leken är det naturliga sättet 
att lära” 

 

u  1800-talet – Fröbel  menade att leken är vägen till 
barns lärande och kunskap och måste därmed 
tas på stort allvar. 

u  Bondesamhället och fram till 1950-talet; Barn 
levde nära olika samhällsprocesser – mycket 
lekstoff som gav leken näring.  

u  Idag vet vi att leken är en viktig del i barns liv och 
utveckling. Vi vet också att barnet genom att 
leka bearbetar livets händelser och känslor, så att 
verkligheten blir mer begriplig.  

 

 

 

 Varför lek och samspel 

FN:s barnkonvention, § 33 om barnets rättigheter: 

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.  
För att en aktivitet ska kunna kallas lek ska den vara frivillig, 
spontan, lustbetonad och inte målstyrd. Det är själva 
processen, inte målet med leken som är viktig.  

u  Lek främjar självständig sysselsättning 

u  Att kunna leka är viktigt för relationen till jämnåriga 

u  Alla barn föds med förutsättningen att leka, men alla barn 
leker inte 

u  Lek och samspel kan tränas precis som andra färdigheter 
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Barnets förmågor 

 

u  Social och emotionell – kontakten och relationen 
till andra människor t ex i lek, samspel och 
självständighet 

u  Kommunikation – att ta emot, tolka, förmedla 
tankar, känslor och intryck 

u  Kognition – förmågan att lära, tänka och 
bearbeta information i hjärnan 

 

Barnets förmågor forts. 
 

u  Perception – hjärnans bearbetning av all 
information vi får genom våra sinnen 

u  Grovmotorik – kroppens stora rörelser, även där 
armar och ben samverkar t ex när vi kryper, går, 
springer, hoppar 

u  Finmotorik – ögonens, handens och munnens 
rörelser t ex när vi griper, klipper, blinkar, visslar. 

 

Lekutveckling 

u  Utforskande lek  

u  Samspelslek 

u  Rörelselek 

u  Konstruktionslek 

u  Fantasi- och låtsaslek 

u  Enkla regellekar 

u  Svårare regellekar 

u  Rollekar 

Utforskande lek 

u  Titta, lyssna, smaka, känna 

u  Pilla, peta, kladda, banka 

u  Undersöker med munnen 

u  Samspelar med föräldrar 

u  Tittut-lek 

u  Lek bygger på upprepning 

Samspelslek 

u  Samspelar, men leker 
bredvid varandra 

u  Barnet lär sig turtagande 
och ömsesidighet 

u  Rullar, kastar, sparkar boll 

u  Sånger, ramsor, 
fingerlekar 

u  Lyssnar på sagor 

Rörelselek 

u  Klättrar, hoppar, går i 
trappor 

u  Spark-åker trehjuling 

u  Björnen sover 

u  Finmotoriken utvecklas 

u  Ritar med tjock krita 

u  Äter själv 
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Konstruktionslek 

u  Bygger torn med klossar 

u  Klipper med sax 

u  Lägger pussel 

u  Trär pärlor 

u  Bakar och leker med lera 

u  Ritar mer föreställande bilder 

Fantasi- och låtsaslek 

u  Leker rollekar 

u  Resonerar och frågar mkt
  ”hur då” ”varför då” 

u  Intresserar sig för siffror och 
bokstäver 

u  Sitter stilla längre stunder 

u  Bygger koja 

Regellekar 

u  Mer avancerade spel 

u  Kortspel 

u  Olika kull-lekar   

u  Kurra gömma 

u  Röda vita rosen 

 

Lek för alla sinnen 

u  Syn   –   visuell perception 

u  Hörsel   –   auditiv perception 

u  Känsel  –   taktil perception 

u  Lukt   –   receptor 

u  Smak   –   receptor 
 

Ofta är alla fem sinnen fullt fungerande direkt efter 
födseln. Några av dem utvecklas mer efter hand.  
 

Syn 

§  Glitterstavar 

§  Ljusspel, discokula 

§  Fiberoptik-trådar 

§  Spegelkarusell 

§  Lekmaterialet 
synligt  

§  Titt-ut-lek 

§  Visuellt stöd 

§  Lekkartor 

 

Hörsel 

§  Spela på instrument 

§  Resonanslåda, 
musikbädd  

§  Sjunga sånger  

§  Sånglekar 

§  Klappramsor/fingerlek 

§  Leksaker som spelar/
låter 
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Känsel 

§  Sandlåda 

§  Vattenlek 

§  Trolldeg 

§  Vibrationsleksaker 

§  Mjöl, pasta och 
gryn 

§  Massage 

§  Bollhav 

§  Olika underlag 

 

 
Yttre förutsättningar för lek  
 

u  Lugn och trygg miljö 

u  Ge barnet tid 

u  Skapa utrymme 

u  Tillhandahåll material 
 

Den vuxne som inspiratör 

u  Skapa en allians med barnet 

u  Var lyhörd för barnets gensvar och egna signaler 

u  Ge stimulans, bjud på idéer och upplevelser  

u  Hjälp till att starta 

u  Var en medupptäckare 

u  Visa respekt för barnets lek 

Praktiska råd och tips  

Att träna lek 

u  Identifiera lekens olika delar 

u  Träna en del åt gången 

u  Upprepa momentet många gånger 

u  Visa barnet vad som förväntas 

u  Minska stödet successivt 

u  Förstärk önskat beteende kontinuerligt 

u  Börja med en vuxen, bjud sedan in en kompis 
och så småningom flera barn 

u  Generalisera! 

Materiel och lekmiljöer  
ute och inne 
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asatim
Maskinskriven text
Upphöjd sandlåda

asatim
Maskinskriven text
Vattenränna

asatim
Maskinskriven text
Vindsnurror
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Maskinskriven text
Öga-hand-koordination
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Maskinskriven text
Taktila mattor
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Maskinskriven text
Ramp

asatim
Maskinskriven text
Rullstolsgunga
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Maskinskriven text
Cykelhjul m pärlor

asatim
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Pizzagunga / kompisgunga
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Lek vid spegel
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Kontaktstyrning- sång
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Golvpussel 		Lekbord m spegel
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Lekgym
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Maskinskriven text
Lilla huset
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	Lekpöl
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Maskinskriven text
Aktivitetstavlor
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Plastband och fiberoptik
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Maskinskriven text
Sensoriska leksaker
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Fantacolour		Känsellådor
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Maskinskriven text
Nypor för finmotorisk träning
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Memory m anpassat grepp 
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- tejp
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Maskinskriven text
Knoppussel m flirtkula alt kardborreband
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Kommunikationskarta - billek

asatim
Maskinskriven text
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Maskinskriven text
Kommunikationskarta - klä dockan
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Tack för mig! 

 
 
 
 
 

asa.timan@telia.com 
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Förberedande bildstöd
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- först/sedan

asatim
Maskinskriven text
Lekmatta (dörrmatta fr Ikea). Fig. fäster med hjälp av kardborreband
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Maskinskriven text
Sorteringsövning - färg

asatim
Maskinskriven text
Kategorisering - bild / objekt

asatim
Maskinskriven text
Bilder på material att märka hyllor med, ger ökad struktur och underlättar städning

asatim
Maskinskriven text
Välkommen m frågor och reflektioner
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Maskinskriven text
  		




