
LEKAR FÖR ATT
YTTERLIGARE

UTVECKLA
BARNENS

LEKFÖRMÅGA



 
 

Denna handboken är gjord för att stöda personalen på Daghemmet Lyan för att 
ytterligare utveckla lekförmågan för barnen i gruppen 5-6 år.

 
I handboken får daghemspersonalen, vikarier, studeranden mm. tips och

information om lekförmåga samt om hurdana lekar som ytterligare kan stöda
daghemsgruppens lekförmåga i daghemsmiljö. 

 
 

Handboken kan användas och implementeras i daghemmets vardag enligt behov. 
 
 
 
 

Inledning



Vad handlar lekförmåga om?
Tyngdpunkten för denna handbok ligger vid lekförmåga. Lekförmåga handlar om att

barnet kan planera lek och aktivitet (även nya åt en själv) samt klara av att lösa
problem. Lekförmåga innebär också att man klarar av att generalisera förmågor som

man lärt sig i en viss aktivitet eller lek till en ny. Personalens och barnens samspel
skapar en grund för barnens tankesätt, språkliga utveckling och dessutom

utvecklingen av lekförmågan.
 

För att utveckla barnets lekförmåga bör barnet ha möjlighet till lekstunder med andra
barn i flera olika omgivningar samt med hens egna föräldrar. Detta stöder barnet att
lära sig t.ex. hur växelverkan med andra fungerar, hur man delar med sig samt hur

man använder sitt språk rätt. Då barn behärskar en god lekförmåga kan dessa
förmågor senare utvecklas till förmågor som barnet har nytta av i sina vardagliga

aktiviteter som t.ex. att klä på sig. 
 

I PAGS (Play Assessment for Group Settings) är lekförmågan indelad i fem
delområden, lekfullhet, narrativitet, nyfikenhet, fantasi och kamratlek. 



Sammanfattning av resultaten i PAGS
bedömningen

Handboken baserar sig på PAGS  bedömningarna samt på teori. PAGS är ett
bedömningsinstrument som bedömer barns lekförmåga i en bekant omgivning för att identifiera

eventuella aktivitets utmaningar i ett tidigt skede. I resultaten framkom det utmaningar i
delområdet lekfullhet gällande barnens koncentration åt lekens process samt att söka risker och

utmaningar i leken var också svårt för flera barn. Resultaten visar även brist inom hur barnen
visar kompetens under lekens gång, t.ex. genom att berätta vad som lyckades bra och att skoja

och skämta i leken. I delområdet narrativitet uppkom det utmaningar inom att bryta på ett
lekfullt sätt mot gemensamma regler. Utmaningar syntes även i att ändra aktivt tema under

lekens gång och att tillämpa leken så att den blir mer utmanande eller roligare. Inom delområdet
kamratlek så hade de flesta barn utmaningar med att dela med sig av leksaker med andra. Flera
hade även svårt med att acceptera andra barns handlingar i den gemensamma leken samt att
förhandla lekregler med andra deltagare. Inom delområdet nyfikenhet hade flera utmaningar

med att bestämma själv vad man gör istället för att härma någon annans aktiviteter. I resultaten
kom det fram att inom delområdet fantasi uppkom det inte några större utmaningar.



Lek samt lekens innebörd
Lek bör möjliggöras för alla barn oavsett bakgrund, behov, styrkor mm. Leken

är barnets huvudsakliga aktivitet i barndomen och är en grundläggande del
gällande barnets fysiska, sociala, emotionella samt kognitiva utveckling. Lek är
ofta frivilligt, roligt och spontant. Det är viktigt och betydelsefullt för ett barn

att ha möjlighet även för en lugn stund med diskussion och berättelser.
 

Även omgivningen har en betydande roll i hur leken utspelar sig. Under
besöken till daghemmet observerades omgivningen vara stödande. Då barn
inte behöver fundera på omgivningsfaktorer kan de fullständigt koncentrera
sig på leken. När det talas om omgivning innebär det den fysiska-, sociala och

kulturella omgivningen. Den fysiska omgivningen formar oftast barnets lek och
påverkar även barnets lekfullhet. Det är viktigt att forma omgivningen så att

alla har möjlighet att känna sig delaktiga i lek. 



Efter varje lek följer en diskussion
där personalen ställer följdfrågor

till barnen som hittas i
pratbubblorna. Följdfrågorna är

kopplade till Pags olika delområden
gällande lekförmåga samt de

utmaningar som uppkom i
bedömningsresultaten. Denna

diskussion kan även stöda
lekförmågan i sig då följdfrågorna

blir en del av lekstunden. 
 

Till följande får ni ta

del av tips på lekar

som ytterligare kan

stöda

daghemsgruppens

lekförmåga.

Lekar



Dela in barnen parvis. Alla par får en
ballong som de ska tillsammans föra

igenom en hinderbana utan att tappa den 
på marken.

 Barnen ska själva komma på ett sätt att
föra 

ballongen igenom hinderbanan utan att
använda sig av armar och händer. 

 
 

 Nu har ni lekt, hur var det? 
Hur gick leken med
kompisarna? Vad var det
som var bra eller dåligt?
På vilket sätt lyckades ni
föra ballongen genom
banan?

1.
2.

3.

Ballonglek



Delområdena utifrån Pags som övas i ballongleken är lekfullhet och
kamratlek. Utmaningar inom lekfullhet som framkom i
bedömningsresultaten är att barnen har utmaningar i

koncentrationen till lekens process, söka risker i leken och brist på
att berätta vad som gick bra och dåligt under lekens gång. I

kamratlek framkom det utmaningar med att acceptera andra barns
handlingar och förhandla lekregler. 

I ballongleken övas de ovanämnda delområdena genom att barnen
måste t.ex. samarbeta och kommunicera i par under lekens gång.

Dessutom stöder följdfrågorna barnen att berätta vad som gick
bra/dåligt i leken och att fundera på sin egen koncentration under

lekens process.
 
 



Börja med att hitta en käpp/pinne som är
tillräckligt lång för leken. Pinnen ska vara så

lång att alla gruppmedlemmars pekfingrar ska
kunna nudda i pinnen då de står på två rader

mittemot varandra.
 Då barnen står på två rader ska alla ha

armarna rakt ut eller armbågarna i 90 graders
vinkel med pekfingrarna mot varandra.

 Sedan ställs en pinne på gruppens utsträckta
fingrar. Tillsammans ska barnen föra pinnen till

marken så att allas pekfingrar hela tiden rör i
pinnen. 

 
 

Nu har ni lekt, hur var
det? 
Vem i gruppen var det
som bestämde?
På vilket sätt lyckades ni
föra pinnen ner till
marken? Vad gick
bra/dåligt?

1.

2.

3.

  

Magiska pinnen



Delområdena utifrån Pags som övas i magiska pinnen är lekfullhet
och kamratlek. Utmaningar  inom lekfullhet som framkom i

bedömningsresultaten är att barnen har utmaningar i
koncentrationen till lekens process, söka risker i leken och brist på

att berätta vad som gick bra och dåligt under lekens gång. I
kamratlek framkom det utmaningar med att acceptera andra barns

handlingar och förhandla lekregler. 

I magiska pinnen övas de ovanämnda delområdena genom att barnen
måste t.ex. samarbeta och kommunicera i större grupp under lekens

gång. Dessutom stöder följdfrågorna barnen att fundera på andra
barns handlingar, vad som gick bra/dåligt i leken och på sin egen

koncentration under lekens process. 



Ett valfritt barn från gruppen blir utvald till
jagaren. Resten av barnen ska försöka

springa ifrån jagaren. Då jagaren närmar
sig resten av deltagarna kan de skydda sig
från att inte bli jagare genom att föreställa

ett djur och säga ut vilket djur de är.
Deltagarna får inte använda samma djur
flera gånger i leken, ifall detta sker så blir
barnet nya jagaren. Om jagaren får fast

deltagaren innan deltagaren hinner 
skydda sig så blir hen nya jagaren. 

 
 

Nu har ni lekt, hur var det?
Orkade ni vara med i leken
ända till slut? 
Hur lyckades ni med att
hitta på nya djur i leken?

1.
2.

3.

Djur tafatt 



Delområdena utifrån Pags som övas i djur tafatt är lekfullhet och
nyfikenhet. Utmaningar inom lekfullhet som framkom i
bedömningsresultaten är att barnen har utmaningar i

koncentrationen till lekens process, söka risker i leken och brist på
att berätta vad som gick bra och dåligt under lekens gång. I

nyfikenhet framkom utmaning i att bestämma själv vad man gör
istället för att härma någon annans aktiviteter. 

I djur tafatt övar barnet på att bestämma själv t.ex. genom att välja
djuren utan att härma någon annan. Dessutom stöder leken att

söka risker och utmaningar genom att välja var man rör sig under
leken och hur nära jagaren.  Följdfrågorna fokuserar på barnens
koncentration under lekens gång samt problemlösning utan att

härma kompisen.



Samla barnen i en ring på golvet. Meningen är att
barnen ska tillsammans skapa en saga. Sagan

utformas genom att varje barn får säga 
ett ord i taget på sin tur. Sagan kan börja med till

exempel "Det var en gång..." och så får barnen
fortsätta. Personalen ska skriva ner sagan på ett
stort papper och då sagan är färdig får barnen

rita bilder som har en koppling till sagan. 
Sagan kan vara fritt fantiserad eller så kan

gruppen komma på ett tema som sagan ska
beröra. 

 
 

Nu har ni lekt, hur var
det?
Orkade ni vara med ända
till sagans slut?
Hur var det att göra en 
 berättelse med
kompisarna? Vad var det
som var bra eller dåligt? 

1.

2.

3.

Saga tillsammans



Delområdena utifrån Pags som övas i saga tillsammans är lekfullhet,
kamratlek, nyfikenhet och narrativitet. Utmaningar inom lekfullhet som

framkom i bedömningsresultaten är att barnen har utmaningar i
koncentrationen till lekens process, söka risker i leken och brist på att

berätta vad som gick bra och dåligt under lekens gång. I kamratlek
framkom det utmaningar med att acceptera andra barns handlingar och
förhandla lekregler.  I nyfikenhet framkom utmaning i att bestämma själv

vad man gör och istället för att härma någon annans aktiviteter. I
narrativitet framkom det utmaningar i att ändra aktivt tema under lekens

gång och tillämpa leken så den blir mer utmanande eller roligare.

I saga tillsammans får barnen möjlighet att aktivt öva på att ändra
tema eller tillämpa sagan så att den blir mer rolig. Dessutom övas
det att acceptera andra barns idéer och handlingar samt att inte

härma andra barn. Följdfrågorna tangerar kring barnens
koncentration till berättelsens process och kamratlek.

 



Källor
Kid Sense, 2019. Tillgänglig: https://childdevelopment.com.au/areas-of-concern/play-and-social-skills/play-skills/ Hämtad: 6.2.2020

Ray-Kaeser, S. Lynch, H. 2017. Occupational Therapy Perspective on Play for the Sake of Play. Serenella Besio, Daniella Bulgarelli, Vaska Stancheva-
Popkostadinova. (red), Play Development In Children With Disabilities.

Lane, S. & Mistrett, S. 2002, Let’s play!: Assistive Technology Interventions for Play, Journal of Young exceptional Children. Vol: 5. S. 19-27. Tillgänglig:
https://journals-sagepub-com.ezproxy.arcada.fi:2443/doi/pdf/10.1177/109625060200500203 Hämtad 7.2.2020

Lautamo,T. Kottorp, A & Salminen, A-L., 2005, Play assessment for group settings: A pilot study to construct an assessment tool. Scandinavian journal
of occupational therapy. 12:3, s. 136-14

Nijhof, S. Christiaan, V. Van Geelen, S. Duijff, S. Achterberg, M. Van deer Brug, A. Veltcamp, R. Grootenhuis, M. Van de Putte, E. Hillegers, M. Van der
Brug, A. Wierenga, C. Brenders, M. Engels, R. Kors van der Ent, C. Vanderschuren, L. Lesscher, H. 2018. Healty play, better coping: The importance of
play for the development of children in health disease. Neuroscience and biobehavioral reviews. Vol 95. S. 421-429

Lehtinen, E. Koivula, M. 2017. Leikki yhdistää lapsia ja aikuisia. I: Koivula, M. Siippanen, A. Eerola-Pennanen, P. Valloittava varhaiskasvatus. Tallinna:
Raamatutrukikoja ou. S. 363

Lautamo, T. 2016. PAGS - Bedömning av barns lek i gruppsituationer/ The Play Assessment for Group Settings. RALLA OY

Yogman, M. Garner, M. Hutchnson, J. Hirsh-Pasek, K. Michnick Golinkoff, R. 2018. The power of play: Apediatric role in enhchancing development in
young children. American academy of pediatrics. Vol: 3. S. 1-18

Grönvall, J. 2018. Lockande lärmiljö: Idéboken som uppmuntrar till lek och utforskande på daghem. S. 1-35

Opetushallitus, 2019. Varhaiskasvatussuunnitelman persuteet 2018. S. 1-35



Handboken är en del av vårt examensarbete och texten baserar
sig på rapporten Lekar för utveckling av barns lekförmåga - En

handbok för personalen på ett svenskt daghem
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