
Genom fri lek utvecklar barn färdigheter och förmågor för 
livet som de inte kan få i skolan. Även vuxna har mycket att 
lära av att släppa in mer lek i vardagen. Därför uppmuntrar 
BRIO människor till att aldrig sluta leka.  I Facebook-
tävlingen ”Befria en vän” delar de ut 5000 kronor till ett 
antal vinnare som får chans att vara lediga från jobbet och 
istället ägna arbetsdagen åt lek. 

Tävlingen pågår fram till 1 juni på BRIOs Facebook-sida. Genom 
att nominera sina Facebook-vänner och motivera varför just de 
förtjänar att befrias från vuxenlivets förpliktelser kan människor 
ge vänner chansen att vinna 5000 kronor och en möjlighet att 
stanna hemma från jobbet för att leka.

– Det är ett sätt för oss att med glimten i ögat sätta fokus på 
något vi tycker är viktigt. Den fria leken får allt mindre utrym-
me, trots att vi vet att den är central för både barn och vuxnas 
kreativitet och utveckling. Vi uppmuntrar människor till att 
hålla barnet inom sig vid liv och aldrig sluta leka, säger Sophie 
Elvefors, vice VD för BRIO.

Betydelsen av att leka fritt
De senaste åren har det kommit flera rapporter om att barn 
inte längre har möjlighet att leka fritt i den utsträckning som 
de behöver för att må bra och växa som människor.  
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I november förra året tilldelades Cambridgeforskaren Dr. David 
Whitebread stipendiet BRIO Prize för sin forskningsrapport 
”The Importance of Play”. 

Whitebread menar bland annat att den allt mer inrutade vardagen 
på dagis och skola hindrar barn från utveckla känslomässiga 
och sociala färdigheter i samma utsträckning som tidigare 
generationer. 

Vuxenvärldens uppfattning av potentiella faror skapar ett över-
beskyddande mönster som hämmar barns förmåga att i sitt 
eget tempo och på ett lekfullt sätt utforska, testa gränser och 
lära sig hantera risker. 

– Att leka fritt är inte bara viktigt för att det får barn att trivas 
och må bra. Det stärker deras inlevelse- och skapandeförmåga 
och lär dem att se saker från flera olika perspektiv. Vi vill upp-
märksamma att även vuxna har stor nytta av släppa in mer lek i 
vardagen. Fri lek hjälper oss att fortsätta lära oss nya saker och 
utvecklas, säger Sophie Elvefors.

Om BRIO
I över ett århundrande har vår drivkraft varit att sprida glädje 
bland barn världen över. Vi vill skapa lyckliga barndomsminnen 
där fantasin får flöda fritt. BRIO är ett svenskt leksaksvaru-
märke som skapar innovativa, högkvalitativa och väldesignade 
leksaker i trä som ger barn en säker och rolig lekupplevelse. 
Företaget grundades 1884 och är en del av BRIO-koncernen. 
Koncernen har över 200 anställda och är representerade i över 
20 länder. För mer information, vänligen besök www.brio.net.

Nominera dina vänner till tävlingen:  
http://bit.ly/1eYC1WP 
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