
LEK  

 

"Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal 

være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 

Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og 

engasjement gjennom lek, alene og sammen med andre." (rammeplan) 

 

Fantasi er evnen til å kunne forestille seg noe, særlig det som ikke finnes i 

virkeligheten. Denne evnen bruker en til å skape kunst, men også til å finne løsninger 

på problemer. Fantasi er helt nødvendig for å utvikle nye ideer og konsepter.  

 

Lek er en frivillig aktivitet som springer ut fra barnet selv. Leken er barns naturlige 

uttrykksform. 

- Fysisk lek: I fysisk lek er kroppen redskapet, der kreves det god plass til 

bevegelse både ute og inne.  

- Verbal lek: Lek med ord og lyder. 

- Formingslek: skapende aktivitet med ulike materialer.  

- Konstruksjonslek: å bygge i ulike materialer. 

- Regellek: Regelleken styres av regler og har klare mål. Den kan være fysisk 

eller stillesittende.   

- Rollelek: rollelek handler om å gå inn i ulike roller, her får barna øve seg på 

det virkelige livet.  

- Parallellek: Parallellek er når barn leker samme lek, side om side, ofte uten 

ord. Vanlig i 0-3 års alder. 

- Repetisjonlek: Repetisjonslek er når barna leker samme lek om og om igjen.  

Gjennom lek tilegner man seg verdier og normer som tilhører samfunnet, leken er 

viktig – hele livet!  

 

 

 

 

 



Rollelek: 

Barn vil ofte spille roller og late som om de er en annen – det kan være mor eller far, politi eller 

røver, en hest eller en hund, en person i butikken, en figur de har sett på tv eller i teateret, som 

for eksempel kaptein Sabeltann, byggmester Bob eller en annen figur. I denne formen for lek 

prøver barn ut forskjellige måter å være, snakke og oppføre seg på, og de henter inspirasjon til 

sin lek og fantasi fra andre mennesker og ting de ser rundt seg. 

Det å delta i rollelek har vist seg å ha stor verdi for utviklingen av vennskapsrelasjoner. I leken må 

barna forholde seg til andre barns tanker og forventninger til lekens utvikling, og de må bidra til å 

utvikle leketema, noe som igjen krever en del språklig kompetanse. Studier har vist 

sammenhenger mellom barns kognitive utvikling og barns deltakelse i rollelek.  

 

Kilder:  

Rammeplan 

NOU 2010: 8: med forskertrang og lekelyst. 

https://ndla.no/nb/node/73924?fag=51 

 

 


