
Öppna dörren till leken och de nyanlända
Aktuell forskning och Lekfrämjandets erfarenheter, visar att barn genom lek, drama och rörelse kan stärka sin livslust och 
känsla av delaktighet. ”Öppna dörren till leken och de nyanlända” är ett projekt som drivs av Lekfrämjandet med stöd 
av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2017-2020 och vänder sig till dig som på olika sätt vill arbeta med barn och 
ungdomar i åldrarna 6-15 år. 

Projektets syfte är att stödja aktiviteter som bidrar till inkludering och låter barn och ungdomar från olika kulturer 
mötas. Lek, drama och rörelse är universella uttryckssätt som främjar kreativitet, samspel, glädje och förebygger 
psykisk ohälsa.

Vi bidrar till finansiering av Dina aktiviteter och kan anordna föreläsningar 
om lek och inkludering
Är du en aktör som erbjuder lek, drama eller rörelse för barn och ungdomar? Är ni en kommun, en skola, ett fri-
tidshem, en parklek eller ett flyktingboende? Vi bidrar till finansieringen när ni anordnar aktiviteter som öppnar 
dörren till leken och de nyanlända.

Välkommen att mejla eller ringa till ylva@ipa-sweden.org eller 070-413 93 93.

Ylva Andersson är projektledare för Lekfrämjandets två projekt ”Öppna dörren till leken 
och de nyanlända” (2017–2020) och ”Lek för livet!” (2016–2019). Tidigare var hon även 
projektledare för ”Barn som inte leker” (2012–2015). Ylva är utbildad drama- och special-
pedagog. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna, föreläser om lek 
och lekpedagogiska arbetssätt och undervisar i drama vid Stockholms universitet.
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Lekfrämjandet är en rikstäckande ideell svensk förening inom International Play Association:
Promoting the Child’s Right to Play som finns representerad i ett femtiotal länder. Föreningen arbetar aktivt för barns rätt till lek.

Gå gärna in på vår hemsida ipa-sweden.org 


