
 
 
 
 

      Brensmork barnehage  

      Gode opplevelser - glade barn 

 

LEK OG VENNSKAP 

Lek er en aktivitet som preger barnehagebarns liv og er noe av det viktigste barna har. Barn leker for å 

leke og fordi det er morsomt -  i leken er alt mulig! Samtidig er leken en viktig læringsarena der barnet 

møter verden og seg selv, og lærer en rekke ferdigheter. Lek og vennskap er grunnleggende for 

barnas trivsel og meningsskaping, og helt nødvendig for å vokse og utvikle seg.  Det å leke med andre 

barn er viktig for selvfølelsen, og for å lære samspill og sosial kompetanse. Barn har behov for venner 

og har det bra når de har venner.  I samspill med barn og voksne får barna viktig sosial trening som er 

nødvendig for å bygge relasjoner. De lærer mye om hvordan man kan være en god venn, og de får 

erfaring med å håndtere konflikter. Det er viktig at vi tar vennskap og lek på alvor, og at vi følger opp 

barn som har vanskeligheter med å leke og få venner, slik at også de får oppleve egenverd, mestring 

og tilhørighet gjennom leken.  

 

For at barna skal oppleve mestring i samspill og lek, så må vi som omsorgspersoner sette av mye tid 

til lek og samspill og felles opplevelser. Vi må være i stand til  å se og tolke de signalene barna 

kommer med og delta aktivt og støtte deres utvikling. Barn trenger aktive voksne som er tilstede i 

leken slik barna trenger det, både gjennom å observere, delta og veilede: Som leker butikk, trøster 

dukken, leker sisten, som overholder lekeregler, og samtidig lar dem være i fred, selv om det blir 

rotete og bråkete. Vi kan også hjelpe barna gjennom å ha klare avgrensete rammer og regler for 

hvordan vi oppfører oss mot hverandre, og forsterke positiv atferd som barna viser.  

I tillegg til at vi har ulike roller i barns lek, har vi også ansvaret for det fysiske rommet, og for å legge til 

rette for ulike lektyper og leketemaer som skaper et felles lekegrunnlag og fremmer et inkluderende 

miljø. Gjennom å observere og prøve å finne ut hva barna er opptatt av å leke med, kan vi f.eks. bidra 

med materialer og rekvisitter som beriker leken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leken er viktig for barnas psykiske helse og for at de skal ha det bra, og barn 

skal få leke for å leke og ha det gøy «her og nå»! Den positive bieffekten er at 

god lek gir trening til å mestre hverdagen både nå og i fremtiden fordi den: 

- engasjerer og er motiverende og gir fritt spillerom for fantasien 

- stimulerer språksansen og intellektet og trener kropp og motorikk 

- gir positive opplevelser og er viktig for selvbilde og sosial utvikling 

- gir sosial trening; barna tilegner seg viktige lekekoder og sosiale regler 

- bidrar til bearbeidelse av egne følelser, inntrykk og opplevelser 

- gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring 

 

voksenlivet! 

 

Selv om barn leker for å leke og ha det gøy, så tjener leken ytterst sett som trening til 

å mestre både hverdagen og voksenlivet! 

 


