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SKAPA LEKA LYSSNA 



SKAPANDET ÄR SOM KÄRLEKEN
SOM LYFTER OSS UPPÅT OCH INÅT

REALISMEN SLÄPPER OCH VI SER MER ÄN YTAN

EN NY DIMENSION AV LIVET FRAMTRÄDER



I ett treårigt projekt har Tillitsverket skapat utgångspunkter för kunska-
pande och upplevelser om leken och skapandets tillitsbyggande kraft. 
Detta tillsammans med pedagoger, forskare, myndigheter, företagare, 
konstnärer, unga, vuxna och givetvis barn i alla åldrar.  Våra fyra nycklar är 
TILLIT, LEK, SKAPANDE OCH SAMVERKAN. 

Många forskare är överens om att vi behöver ha med vår lekfullhet 
och skaparkraft, om det ska finnas en chans att stärka värden som tillit, 
inlevelse, medmänsklighet, glädje och lust. I rapporten ”The importance 
of play” beskriver Dr. David Whitebread hur barns kreativa lekande allt 
mer är hotad till följd av ökad urbanisering, stress inom familjen och 
förändringar inom skolväsendet. Tillsammans med ett antal ledande 
europeiska forskare från olika akademiska discipliner, har han identifierat 
ett antal åtgärder som kan motverka den negativa utvecklingen. Några 
av dessa är att främja allmänhetens förståelse och medvetenhet om 
betydelsen av lek samt uppmuntra och förbättra bestämmelser som 
reglerar tid och rum för lek. 

Utställningen SKAPA LEKA LYSSNA är vårt sätt att sammanfatta 
insikter och erfarenheter. Och på samma gång bjuda in till upplevelser 
av skapande och lek. Själva processen, att skapa utställningen, har varit 
ett sätt att undersöka den skapande kraften. Att söka det skapande, ger 
en annan stämning, inställning än det pragmatiska resultatet. Blicken och 
inte minst hållningen blir vidare.
 
Det handlar om att söka glädje, skönhet, sanning och mod. 

Våra olika intresseområden är representerade i utställningens utform-
ning. Det blev en stad med fem alldeles speciella hus där vart och ett 
speglar dessa aspekter. Mitt i staden, en manege och utanför en fram-
växande bygglek.

Utställningen innehåller inspiration och upplevelser kring 
lek-kreativitet-skapande-kunskapande. Genom utställningen sträcker 
vi ut en hand till alla som inspireras och entusiasmeras av lekens och 
skapandets möjligheter för framtiden. Och vill samverka med oss. 

VÄLKOMMEN



TILLITSVERKSHUSET

HÄR FINNS VÅR HISTORIA, VÅR INTENTION OCH VISION. BILDERNA 
VILL GE EN UPPLEVELSE, TEXTERNA BJUDER IN TILL FÖRSTÅELSE. 

Tillitsverket vill verka för att stärka tilliten och öka medmänskligheten. Under-
söka upplevelser och inlevelse med lek och skapande som våra utforskande 
redskap. Vi skapar utrymme för lek och skapande, för barn, unga och vuxna. 
Vi samlar och sprider kunskap om leken och skapandets betydelse för positiv 
mänsklig och samhällelig utveckling.

Vi söker nya vägar, nya lösningar i en ständigt föränderlig värld.
Med förtroende till det skapande i människan vill vi samla dessa krafter, för att 
förändra världen till det bättre. Vår vision är att skapa en folkrörelse med lek, 
skapande och samverkan som verktyg.



VÄLKOMMEN IN I SAGANS MAGISKA VÄRLD.

LÅT BILDER, FÄRGER, SAGOR OCH ORD TA DIG MED

TILL FANTASINS VÄRLD DÄR ALLT ÄR MÖJLIGT.

DÄR ÄR DU SKAPARE AV LEKEN OCH ÄVENTYRET.

SYMBOLIK, MAGI, DRÖMMAR,

FÖRNIMMELSER, FANTASI, ANINGAR,

NÅR NER GENOM BILDER OCH BERÄTTELSER.

LÅT DIG INSPIRERAS OCH FÖRUNDRAS.

LÅT FANTASIN TA DIG MED PÅ ÄVENTYR,

I LEK, I LIVETS MÖJLIGHETER.
 

SAGO OCH LEKHUSET



DET HÄR ÄR VÅRT SKAPANDEHUS.
HÄR VILL VI VISA PÅ DEN SKAPARKRAFT 
SOM FINNS I OSS ALLA. VARENDA 
MÄNNISKA FÖDS MED EN 
INNEBOENDE SKAPARKRAFT, 
EN VILJA ATT GÖRA NYTT, 
UPPTÄCKA, UTVECKLAS. 

DET LILLA BARNET SOM FÖDS TILL 
JORDEN UTFORSKAR, SMAKAR PÅ 
VÄRLDEN, STRÄCKER SIG UPPÅT, 
LÄR SIG KRYPA, GÅ, 
VILL HELA TIDEN VIDARE.

DEN DRIVKRAFTEN ÄR UNIK FÖR 
MÄNNISKAN. DET FINNS INGET 
ANNAT VÄSEN PÅ JORDEN SOM 
HAR DE FÖRMÅGORNA. 

ATT VARA SKAPANDE, 
ATT KUNNA SKAPA 
DET NYA.



INLEVELSE

BEMÖDANDE

INTENTION



UNGDOMSHUSET

DET HÄR HUSET VILL BJUDA IN TILL ATT KÄNNA 
IGEN OCH UPPLEVA VAD DET BETYDER ATT 
VARA UNGDOM. UNGDOMENS TID HAR STOR 
BETYDELSE FÖR FRAMTIDEN. 

DET ÄR DRÖMMARNAS TID. 
SORGERNAS TID. 
TANKARNAS OCH KÄNSLORNAS TID

DET ÄR EN TID DÄR VI UPPLEVER OCH ARBETAR 
MED HUR TRÅNGA STRUKTURER PÅVERKAR 
MÖJLIGHETER OM EN MÖJLIG FRAMTID. 

SVART OCH VITT: ALLA MÖJLIGHETER OCH 
NATTSVART OMÖJLIGHET.  ATT VÅGA LITA PÅ 
SINA IDEAL OCH TRO PÅ SIN VÄG TROTS ALLA 
YTTRE OCH INRE OMSTÄNDIGHETER SOM 
POCKAR PÅ UPPMÄRKSAMHETEN 
OCH VILL DRA ÅT ANNAT HÅLL.



TEATERLEKHUSET

Har ni tänkt på hur sällan det är som vi får möjlighet att kliva ur våra 
upparbetade roller i arbetet och privat? 

I Teaterlekhuset bjuds vi möjligheten att uppleva varandra på nya sätt 
och öva inlevelse och samverkan med andra. Att förändras och fantisera 
är viktigt för socialt skapande och tänkande, hos både vuxna och barn. 

Att våga stå för och vilja visa sig. Pröva nya roller. Vem blir du efter ett 
besök i teatergarderoben? Och vad händer i manegen? En modeparad 
eller en cirkusföreställning? 
Vågar du och vill du vara med?

“LEKEN ÄR DEN BÄSTA FREDSHANDLINGEN 
VI KAN ÄGNA OSS ÅT JUST NU.” 

 Professor Lars H Gustafsson, barnläkare och författare



BYGG OCH BANA

Med våra händer skapar vi nytt. 
Med gemensamma krafter, med hammare 
och spik bygger vi det obyggda. Barn och vuxna 
får använda sin kraft, sin vilja, sitt tålamod och 
bygga tillsammans.På balansbanan övar jag mitt 
mod och min beslutsamhet.

Någonstans utanför själva 
utställningsbyggnaden försiggår 
bygglek där vi tillsammans bygger 
något lekfullt som lämnas kvar som 
minne. Ett lekfullt kreativt skapande 
verk som påminner om 
utställningens avsikt.



Tillitsverket vill bege sig ut i Sverige med 
utställningen och letar efter samverkansorter. 
Hur skulle programmet på din ort se ut? 

Programmet skräddarsys utifrån önskemål och 
förutsättningar. Bland möjliga målgrupper och 
programpunkter finns:

BARNFAMILJER, framförallt under helger. 
Vuxna leder och inspirerar i sagolek, teaterlek, 
skapande, bygglek och balansbana.

SKOLKLASSER, lek och skapande äventyr för 
skolelever och pedagoger.

UNGDOMAR, rörelselek och skapande.

PEDAGOGER, fortbildning i form av 
workshops och upplevelser.

LEDNINGS- OCH ARBETSGRUPPER för 
grupp- och kompetensutveckling.
Tillitsdag, Samverkansdag för samhällsbyggare 
som intresserar sig för kreativitet och skapan-
de för hållbar samhällsutveckling.

SKAPA LEKA LYSSNA PÅ TURNÉ



TILLIT är fundamental för människan och samhället. Men tillit är en färskva-
ra. Den går knappt att sätta ord på och kan bara övas när vi har modet att 
möta det okända och pröva något nytt. I en tid när stora förändringar i vår 
omvärld skapar osäkerhet, rädslor och konflikter, är tilliten till oss själva, våra 
förmågor och relationen till andra människor avgörande för en positiv och 
hållbar samhällsutveckling. Tillitsverket vill inspirera till och öka medvetenhe-
ten kring tillitens betydelse. 

LEK är ett sätt att ständigt söka nya lösningar.  Att våga sig utanför invanda 
mönster och föreställningar för att med fantasins hjälp utforska kreativitet, 
empati, möjlighetstänk samarbetsförmåga och tillit. I den fria leken finns inga 
givna rätt och fel. Vi måste hela tiden märka av det som sker i oss själva och 
i vår relation till andra. Tycker du och jag olika i leken måste vi hitta nya sätt 
att föra den vidare. Det är här våra framtida entreprenörer och problem-
lösare utvecklas. Därför skapar Tillitsverket utrymme för barn och vuxna att 
uppleva lekens förvandlande kraft och möjligheter. 

Människan är per definition SKAPANDE. Men många tappar tilltron till sitt 
skapande och tror sig endast om att ha förmågan att reproducera det 
andra har skapat. Vi behöver ge skaparkraften utrymme att bevaras och 
utvecklas, för det är genom det skapande som det nya kan komma in och 
världen kan förändras till det bättre. 

SAMVERKAN betyder enligt Wikipedia att arbeta mot ett gemensamt mål. 
För att bygga en hållbar framtid måste vi göra plats för nya perspektiv och 
möjligheter att skapa nytt tillsammans, bortom köp-och-sälj. Men det är en 
konst att vilja sträcka sig längre än att bara samarbeta kring det vi redan 
kan och känner till. Att vilja verka samman för en gemensam sak. Hur kan 
jag som individ och vi som grupp göra för att mötas i kraften av att säga JA, 
stödja initiativ och hjälpa fram det som inte finns så att 1+1 kan bli 15? 

Tillitsverket gör också LEKDAGAR för barn och vuxna tillsammans.  För 
unga finns HÖNAN&ÄGGET och SKAPARLÄGER. För vuxna skapar vi 
TILLITSDAGAR, KURSER och WORKSHOPS.  Vi visar Tillitsverkets 
dokumentärfilm DEN LEKANDE MÄNNISKAN med fördjupande samtal. 
TILLIT.NU är en plattform för inspiration och forskning kring leken och 
skapandets roll i samhällsutvecklingen.  

TILLITSVERKETS FYRA NYCKLAR:

WWW.TILLITSVERKET.SE


