
PÅ SPOR ETTER LEK
– nye perspektiver på lek i det moderne samfunn

Tid/Sted: 12. november 2015,  kl 10.00–16.00, DMMH i Trondheim 
Pris: kr 750,- (medlem), kr 1800,- (ikke-medlem), kr 500,- (student/pensjonist)
Målgruppe: Styrere, barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen 
Arrangør: Utdanningsforbundet i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole

I det siste tiår har det i Norden vært mindre fokus på barns lek. Andre temaer har fått mer oppmerksomhet. Temaer som ” hvordan mestre  
framtida, nasjonale læreplaner, tester, språkvurdering, konkurranseevne og lederskap” har blant annet vært på dagsorden. I den senere tid har det 
imidlertid skjedd et skifte, der vekten på lekens betydning  stadig oftere løftes fram i de nordiske landene . Dette seminaret  presenterer aktuelle 
bidrag, der lekens verdi blir ytterlig løftet fram.

Program (kl. 10.00–16.00)
10.00 - 10.15 Åpning: Lek i nordisk sammenheng

Torben Hangaard Rasmussen, pedagog og forfatter av bøker og artikler om lek, fænomenologi og hermeneutik. Han har studert 
kultursociologi og filosofi ved Københavns Universitet. Rasmussen er med i styregruppen for Forum for eksistensiell fænomenologi. 

10.15 - 11.00 Små barns spontane forestillinger og lek i barnehagen

11.00 - 11.15 
11.15 - 12.00 

Kristin Danielsen  Wolf, høgskolelektor, HiOA, Hun har tidligere, i mange år, arbeidet som førskolelærer og leder i barnehage og som 
støttelærer og kontaktlærer i småskole. Hun har lenge vært opptatt av lek, og de siste årene  småbarnas lek. Har skrevet boken Små 
barns lek i og samspill i barnehagen
Pause
Leken setter framtiden fri
Einar Sundsdal, førsteamanuensis, Pedagogisk institutt, NTNU, Einar Sundsdal er førsteamanuensis ved Hist Trondheim og arbeider 
med forholdet mellom det empiriske og det normative, teoretiske perspektiver på lek, oppdragelse til demokrati, forsknings-
metodologi, språkfilosofi og dannelse

12.00 - 12-45 Barns kroppslighet i lek utendørs

12.00 - 12.45 
13.30 - 14.15 

Merete Lund Fasting, førsteamanuensis, Universitetet i Agder, jobber som førsteamanuensis ved fakultet for helse og idretts-
vitenskap Universitetet i Agder. Hun underviser innenfor feltet barn, lek, bevegelse, friluftsliv, sted og pedagogikk. Hun er opptatt av 
barns muligheter til selvorganisert lek på spennende lekesteder.  Leken er viktig i seg selv. Den er kreativ og altoppslukende og 
involverer og trollbinder barn.
Lunsj
Lek, risiko og skader: balanse mellom sikkerhet og utfordringer i dagens barnehage, Ellen Beate Sandseter, førsteamanuensis, DMMH. 
Sandseter har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter 
primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt  lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. I 
tillegg har hun forsket på tema som hvordan barns omgivelser påvirker lek og aktivitet, barns trivsel og medvirkning i barnehagen, og 
ulykker og skader blant barn i barnehager. 

14.15 - 14.30 Pause
14.30 - 15.15 Leketøy for barn – utfordringer og muligheter? 

 

  15.15 - 16.00 Lek – et av barns mange undringsspråk, 
Hilde Merete Amundsen, høgskolelektor, seksjon for pedagogikk, DMMH, Stipendiat ved Pedagogisk Institutt, NTNU med prosjektet 
Barns undring, filosofering og livsfortolkning. Hun er utdannet barnehagelærer.

Mer informasjon og påmelding
www.udf.no/kurs eller kurs@udf.no. Spørsmål rettes til Marianne Aagedal, 24 14 20 80.

MELD DEG PÅ HER! Gå ikke glipp av dette
 seminaret!Bindende

påmeldingsfrist: 22. oktober

Maria Øksnes, førsteamanuensis, NTNU og Eva Stai Brønstad, høgskolelektor ved DMMH. Øksnes har forskningsinteresser knyttet til 
barn, barndom og lek. Hun er utdannet barnehagelærer og har doktorgrad i pedagogikk. Hun er ansatt på Program for lærer-
utdanning, NTNU. Hennes bok Lekens flertydighet (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes har i sin forskning tatt opp emner som 
danning i barnehagen, demokrati og motstand, arbeid og fritid, rådgivning og improvisasjon, lekkultur, samt utdanningspolitikk og 
lærerutdanning. Eva Stai Brønstad er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og arbeider som høgskolelektor ved DMMH. 
Hun er utdannet barnehagelærer med mange års erfaring fra barnehage både pedagogisk som leder og styrer. Hun underviser ved 
kunstfaglig profil i barnehagelærerutdanningen, og har sitt interessefelt innen lek og barnekultur.




