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Sammanfattning 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur lekterapeuter ser på lekens betydelse för barn i 

sjukhusmiljö. Examensarbetet är byggt på kvalitativa forskningsintervjuer. Detta innebär att 

respondenterna följt en intervjuguide med frågor. Dessa frågor sammanställde jag i förväg. 

Huvudtemat i intervjuerna har varit lekens egenskaper och betydelse. Intervjuerna 

genomfördes med sex stycken lekterapeuter på tre olika sjukhus i Stockholm. Resultatet av 

undersökningen visar att informanterna är eniga om lekterapins positiva inverkan för barn på 

sjukhus.  

Genom empirin, teorin och tidigare forskning har jag funnit tre huvudkomponenter vilka är 

primära förutsättningar för barns lek på sjukhus. Den första är hur barnet mår. Den andra är 

tillgång till lekstimulerande miljö och autentiskt material. Den tredje komponenten och 

förmodligen den viktigaste, är hur lekterapeuten själv är tillsammans med barnet.  

 

Nyckelord: Lek, lekterapi, lekterapeut, barn, sjukhus    

 

 

Play therapy in hospital - A qualitative study of Hospital Play Specialists view of the 

importance of play for children in hospital 

 

The purpose of my study is to examine how the Hospital Play Specialists looks at the 

importance of play for children in the hospital environment. The thesis is based on qualitative 

research interviews. This means that respondents followed an interview guide with questions. 

These questions I compiled in advance. The main theme in the interviews has been the 

characteristics and importance of play. The interviews were conducted with six Hospital Play 

Specialists in three different hospitals in Stockholm. The results of the survey show that the 

informants agree about play therapy's positive impact for children in hospital environment. 

By empirical data, theory and previous research, I have found three main components which 

is primary conditions for children's play in hospital. The first is how the child is feeling. The 

second is access to play stimulating environment and authentic materials. The third 

component and probably the most important, is how the Hospital Play Therapist herself is 

with the child.  

 

Keywords: Play, play therapy, Hospital Play Specialist, children, hospital  
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1. Inledning och problemområde 

För ett par år sedan bokade jag, på eget initiativ, ett studiebesök på ett sjukhus 

lekterapiavdelning i Stockholm. Samtalet med lekterapeuten och rundvandringen i lekterapins 

lokaler gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Jag fick den uppfattningen att i den här miljön 

och sammanhanget fick leken en annan innebörd för barnet än när det var friskt. Min 

nyfikenhet väcktes att ta reda på mer om hur leken sågs ur ett lekterapeutiskt perspektiv. 

Därför bestämde jag mig redan då för att mitt examensarbete skulle handla om denna 

pedagogiska verksamhet på barnsjukhus.  

 

Lekterapins verksamhet är relativt okänd bland allmänheten. De som känner till den är barnen 

och deras familjer vilka hamnat i sjukhussammanhang på grund av olika omständigheter. 

Lekterapi på sjukhus har funnits i Sverige sedan cirka 100 år tillbaka och därför är det enligt 

min uppfattning angeläget att synliggöra denna verksamhet bland allmänheten. 

Förhoppningsvis kan jag göra det genom mitt examensarbete.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min empiriska uppsats är att ta reda på hur lekterapeuterna i min studie ser på 

lekens betydelse för barn på sjukhus. Genom mitt syfte och mina frågeställningar som följer 

vill jag ta reda på vad lekterapeuterna anser att lekterapin fyller för funktion för barn vilka 

berörs av deras verksamhet. Huvudfrågeställningarna blir därför:  

 

- Vad är speciellt med barns lek på sjukhus? 

- Vilka egenskaper och vilken status får leken i sjukhusmiljö? 

- Vad har miljön, materialet och pedagogen för betydelse för barns lek? 

 

1.2 Forskningsmetod  

Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod i min studie. Denna forskningsmetod har 

en unik möjlighet att komma åt och beskriva intervjupersonens livsvärld. ”Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, 

t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen” (Patel & Davidsson 

2003, s. 78). I den kvalitativa intervjun pågår ett sökande efter kvalitativ kunskap. Det innebär 

att söka både information och innebörd (Kvale & Brinkmann 2009, s. 45) i ämnet. Genom 

dialog med respondenterna om ett gemensamt intresse, i det här fallet lekterapi, berikas 

kunskaperna om lekens egenskaper. Detta fenomen går inte att mäta och vägas men väl 

upptäckas genom människors beskrivningar av det.  

 

Intervjuerna var även halvstrukturerade (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43), vilket betyder att 

den till viss del följde vissa frågor men samtidigt var öppet för följdfrågor och dialoger mellan 

informanten och mig. Respondenterna och jag höll oss till ämnet lekterapi men kunde ibland 

komma in på andra relevanta frågor utöver de som stod i intervjuguiden. Genom samtalet fick 

jag kunskap om lekterapeuternas livsvärd. Bernt Gustavsson menar att vår vetenskapliga 

kunskap har sitt ursprung i vårt vardagliga liv (Gustavsson 2000, s. 72). Därför kan en 

empirisk uppsats med kvalitativa studier berika vetenskapen, i det här fallet forskning kring 

lekterapi på sjukhus.  

 

Vidare beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att en hantverksskicklig intervjuare är kunnig 

på sitt forskningsområde. Eftersom jag behärskar det medicinska språket och är väl insatt i 

sjukvårdsmiljön på grund av mitt förra arbete som läkarsekreterare inom akutsjukvården i 

många år, var det lätt för mig att förstå de medicinska sammanhangen barnen hamnade i på 
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sjukhuset, till exempel. Att även ha den pedagogiska aspekten ur förskollärarperspektivet 

skapade en förståelse mellan mig och lekterapeuterna. Detta underlättade intervjuerna 

eftersom de inte behövde förklara olika medicinska undersökningar och begrepp eller olika 

pedagogiska inriktningar. Därför kände jag mig väl förberedd på att fokusera på de djupare 

och öppnare frågorna om lekens betydelse för barnen i sjukhussammanhanget. Samtidigt ville 

jag ha ett nyfiket och oförutsättningslöst perspektiv under intervjuerna så att samtalen inte 

blev för vinklade och färgade av mina följdfrågor. Att lägga sina förkunskaper åt sidan och 

vara nyfiken på vad respondenten har att tillföra till ämnet är en förutsättning för all 

forskning. Denna nyfikenhet ur forskningssynpunkt är viktig för att ”vidga mänskligt 

vetande” (Hartman 2003, s. 127).  

 

Jag intervjuade sex lekterapeuter på tre olika sjukhus efter att först ha kontaktat dem 

telefonledes. Fyra av dessa var utbildade förskollärare, den femte med specialpedagogisk 

utbildning och den sjätte var hantverkspedagog. Inför dessa tillfällen sammanställde jag en 

intervjuguide med cirka arton frågor, varvid de inledande var mer allmänna om själva yrket 

och verksamheten medan de återstående hade mer djup. Vid alla intervjuerna förutom en, satt 

vi i lekterapins lokaler. Två intervjuer genomfördes en och en medan de resterande två skedde 

med två lekterapeuter samtidigt. Detta på grund av tidsbrist och att lekterapeuterna 

förhållandevis är en liten personalgrupp med hög arbetsbelastning och därmed kan vara svåra 

att få tag på. I Stockholm arbetar sammanlagt femton lekterapeuter på tre olika sjukhus och de 

gjorde sitt yttersta för att hitta luckor i sina fullbokade scheman för dessa intervjuer.  

 

Intervjuerna tog plats på respektive barnsjukhus. En intervju genomfördes i ett 

”lekbehandlingsrum” och de tre andra i lekterapins lokaler när inte barnen och dess föräldrar 

var där, det vill säga före eller efter lekterapins öppet-tider. Varje intervju tog mellan 45 och 

60 minuter. Samtalen spelades in med hjälp av min mobiltelefon efter lekterapeuternas 

samtycke. Detta för att jag skulle kunna föra en dialog och aktivt lyssna och titta på den eller 

dem jag intervjuade. Forskningsintervjun transkriberade jag omgående i Word-dokument för 

att ha alla intryck färskt i minnet. Syftet med att intervjua informanter på detta sätt var att jag 

ville ta reda på deras aspekter på fenomenet jag nämnde ovan, nämligen lek. Därför kan även 

intervjuerna ses ur ett fenomenologiskt forskningsperspektiv. Lekterapeuterna beskrev leken 

(fenomenet) utifrån hur de själva upplevde den. ”Ordet `fenomenologi´ betyder, i direkt 

översättning från grekiskan, läran om det som visar sig”(Brinkkjӕr & Høyen 2013, s. 60).  
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1.3 Forskningsetik  

Jag informerade lekterapeuterna via mail några dagar innan intervjun om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer och sammanställde en ”Samtyckesblankett”. Samtyckesblanketten 

och min intervjuguide togs med vid intervjuerna, förutom vid ett tillfälle då en lekterapeut 

ville ha mina frågor i förväg.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2015) finns det fyra huvudkrav kring de forskningsetiska principerna. 

Dessa krav uppfyllde jag genom att noga informera lekterapeuterna om deras del i 

forskningen och forskningens syfte – informationskravet. Deras deltagande var frivilligt och 

kunde avbrytas utan anledning eller påföljder. Därtill informerades deltagarna om att ge sitt 

samtycke till att bli intervjuade av mig enligt samtyckeskravet. Till detta sammanställde jag en 

”samtyckesblankett” med information om syftet med min studie. De personer jag intervjuat 

anonymiserades och intervjuerna förvaras på ett säkert sätt och följde därmed 

konfidentialitetskravet.  

Jag informerade även lekterapeuterna om nyttjandekravet, vilket innebär att all insamlad data 

från informanterna bara får användas för mitt forskningsändamål. Det inspelade materialet ska 

förvaras säkert och destrueras senast inom ett år efter intervjuerna (Vetenskapsrådet 2015).  

  

Att jag valde att enbart genomföra kvalitativa intervjuer och inga observationer av barnen var 

av både praktiska och etiska skäl. Rent praktiskt hade det krävts mycket mer tid till att 

observera barnen och deras föräldrar (eftersom föräldrarna följer med barnet till lekterapin). 

Dessutom kan det upplevas påfrestande för föräldrar, barn och lekterapeuterna att ha en 

utomstående observatör sittandes i lekterapins lokaler. Miljön ska vara en frizon på sjukhuset 

och därför valde jag bort den forskningsmetoden. Jag beslutade mig för att utforska lekens 

egenskaper genom lekterapeuternas livsvärldar och praktiska erfarenheter i stället.  

 

”För Platon hör etiken samman med den sanna insikten, `den som vet det rätta gör det rätta´” 

(Gustavsson 2000, s. 162). Denna insikt om att veta och göra det rätta kan låta enkelt och 

självklart men i arbete med människor är det mer komplext. I det här fallet litade jag på min 

magkänsla, att enbart intervjua pedagogerna på lekterapin och inte göra observationer av 

barnen, deras familjer eller lekterapeuterna. I min studie har jag valt att inte nämna några 

namn på vare sig informanterna eller sjukhusen. Detta för att lekterapeuterna är en liten 

personalgrupp och barnsjukhusen bara är tre i Stockholm, vilket gör det lätt att identifiera 

både sjukhus och lekterapeuter. 
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2. Leken ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt ska vi se på lekens betydelse ur historiska och teoretiska perspektiv och hur 

synen på leken utvecklats fram till våra dagar. Lekteorierna kan jag se skymtar av inom 

lekterapins verksamhet. Detta kommer jag återkomma till i uppsatsens resultat- och 

diskussionsdel. Om vi blickar bakåt i historien kan vi se att leken alltid har varit central i 

människans liv men att den kanske främst förknippats med barn och barndomen (Jensen 2013, 

s. 11). Det som verkar ha varit problematiskt är att fånga fenomenet lek och beskriva det. Men 

även om leken varit svår att definiera verkar den ha haft en meningsfull betydelse för 

människan i alla tider.  

 

På 1800-talet i och med industrialiseringen gick leken från att ha varit en naturlig del i vuxna 

och barns vardag till att stegvis bli en oviktig självständig sysselsättning för barnen, i mån av 

tid (Welén 2009, s. 35). Mot slutet av 1800-talet började filosofer tänka kring barns lek och 

utvecklade fyra klassiska lekteorier: Kraftöverskottsteorin, rekreationsteorin, övningsteorin 

och rekapitulationsteorin. Av dessa fyra teorier kring lek har jag kopplat två till min studie, 

nämligen rekreationsteorin och övningsteorin.  

Den tyske filosofen och psykologen Moritz Lazarus (1824-1903) föreslog en lekteori kallad 

rekreationsteorin eller avslappningsteorin vilken skulle ses som ett komplement till det 

krävande arbetet. Via leken kunde människan hämta ny energi, slappna av och på så sätt 

återhämta sig (Jensen 2013, s. 29). Teorin har fått visst stöd i senare forskning som visat att 

barns hjärtfrekvens och puls går ned vid djupt fokuserad lek (Hutt 1979; Burgarth 2006 i 

Jensen 2013, s. 30).  

Karl Groos (1861-1946) var en annan tysk filosof vilken utformade övningsteorin (Jensen 

2013, s. 30). I den sågs barnens lek som en övning inför vuxenlivet. Barnet härmade den 

vuxne och leken förändrades i och med barnets utveckling (Welén 2009, s. 36). Groos 

hävdade att lek tränade upp beteenden anpassade till social och fysisk miljö (Jensen 2013, s. 

30). 

 

Psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) menade att lekens betydelse för barnets utveckling 

var oerhörd (Lindberg 2009, s. 24). Barnets kreativa processer i dess lekar var betydelsefullt 

för individens allmänna utveckling och mognad. Han hävdade också att barnen imiterade de 

vuxna i sina lekar men att de bearbetade om intrycken och skapade och kombinerade en egen 

ny verklighet motsvarande sina egna ”behov och intressen” (Vygotskij 1995, s. 15-16). 

Vygotskij talade även om ”känslornas dubbla uttryck” (Vygotskij 1995, s. 22) vilka också 



6 

 

dyker upp i min studie. 

  

Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson hävdar att leken presenteras för barnet på 

skötbordet då den vuxne lär barnet förstå leksignalen och leker med det (Olofsson Knutsdotter 

1991, s. 38). Hon menar också att lekens symbolspråk lärs in i samspelet mellan barnet och 

den vuxne. Lek är som all annan social handling, den lärs till en början in via kommunikation 

mellan förälder och barn (Olofsson Knutsdotter 1991, s. 137). För att leka behövs leksignaler 

och lekinställning vilka innebär ett förhållningssätt att ”nu är det på lek, på låtsas”. Dessa två 

förutsättningar sätter en ram runt leken och innanför lekramen råder lekens värld (Olofsson 

Knutsdotter 2003, s. 9-10). ”I lek utvecklas barnens såväl psykiska som fysiska förmågor. 

Kropp och själ samspelar på ett sätt som överträffar andra aktiviteter” (Olofsson Knutsdotter 

2009, s. 91). 

 

2.1 Lekterapins historia  

1912 startade en lek- och sysselsättningsverksamhet för barn på sjukhus vid Kronprinsessan 

Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn i Stockholm. Lärare och förskollärare arbetade ideellt och 

utan pengar att köpa lekmaterial för. Idén till sysselsättningen hade de fått av Bärbi Luther, en 

finsk ”barnträdgårdslärarinna” i Helsingfors. Luther var pionjär för en liknande verksamhet i 

Finland år 1909. Lön för sitt arbete bland sjuka barn fick vissa lärare inte förrän på 1930 och 

40-talet (Lindquist 1985, s. 11-12).  

 

Från 1900-talets början till 1940 och 50-talet behandlades barnen likt de vuxna patienterna. 

Det vill säga, på ett stereotypt sätt med fasta rutiner och renlighet i fokus på grund av kampen 

mot infektionssjukdomarna. Besökstiderna för anhöriga var korta och vårdtiderna långa. 

Barnen skulle ha minimal kontakt med sin familj eftersom ”de blev så ledsna vid 

separationer” (Söderbäck 2010, s. 14). Efter andra världskriget kom rapporter från England att 

yngre barn fick sorgereaktioner då de separerades från sina mammor under längre perioder på 

sjukhus. Personal inom sjukvården var övertygade om att sjukhusvistelser inte var någon 

positiv upplevelse för barnen och barnläkare började efterfråga lekverksamhet i vården, ledd 

av förslagsvis förskollärare (Lindquist 1985, s. 12). 

 

Under 1950-talet anställde fler och fler barnavdelningar på sjukhus en så kallad ”lektant” 

(Ljungström & Olsson 2008, s. 8) som hade med sig olika sysselsättningsmaterial att erbjuda 

de sängliggande sjuka barnen. Eftersom de flesta sjukhus inte hade lokaler för lek och 
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undervisning fick detta ske vid sängkanten. På 1960-talet kunde man se att de barn som 

vårdats på barnkliniker mådde bättre än de barn vilka vårdats på vuxenkliniker. Detta 

eftersom personalen på barnklinikerna var pedagogiskt utbildade och hade kunskaper om 

barnens behov och reaktioner (Lindquist 1985, s. 12-13).  

 

Förskolläraren Ivonny Lindquist, senare utnämnd till medicine hedersdoktor (Ljungström & 

Olsson 2008, s. 8) var en drivande pionjär för lekterapin och startade den första 

lekterapiavdelningen i Sverige på Umeå lasarett år 1956. I Sverige har denna pedagogiska 

verksamhets förutsättningar sett olika ut i förhållande till hur övriga sjukhuset betraktat den. I 

och med att Ivonny Lindquist 1973 fick tjänsten som byrådirektör på Socialstyrelsen kunde 

hon driva frågan om sjuka barns behov än mer. Hösten 1973 startade en försöksverksamhet 

med lekterapi på Karolinska sjukhuset (Socialstyrelsen 1977, s. 13) med Ivonny Lindquist och 

professor John Lind som projektledare. Lekterapiverksamheter öppnades på fler och fler 

barnkliniker i Sverige under 70-talet och lekterapeuter blev en ny yrkesroll i sjukvården 

(Ljungström & Olsson 2008, s. 8-9).  

 

1982 trädde lagen om barns rätt till lekterapi i kraft och då anställdes pedagoger på alla 

sjukhus med en barn- och ungdomsklinik. Efter detta har lekterapins verksamhet följt den 

övriga utvecklingen inom barn- och ungdomssjukvården (Ljungström & Olsson 2008, s. 9). 

Idag har föräldrar möjlighet att närvara och delta i sitt barns vård och vårdtiderna är korta. Det 

ställs också högre krav på barnkompetens hos dem som arbetar inom barnsjukvården 

(Söderbäck 2010, s. 14). Lekterapeuten ingår i ett team runt barnet (patienten) tillsammans 

med övrig vårdpersonal (Ljungström & Olsson 2008, s. 9). I dagsläget finns det ungefär 100 

anställda lekterapeuter på 42 barnsjukhus runtom i Sverige (Föreningen Sveriges 

Lekterapeuter 2015). 

 

2.2 Lekterapi och lekterapeut på barnsjukhus  

Lekterapins existens är till synes ganska okänd bland allmänheten men verkar betyda väldigt 

mycket för dem som är involverade i den. Lekterapin ska vara en frizon på sjukhuset där inga 

medicinska behandlingar eller undersökningar får ske. ”Syftet med lekterapi är att minimera 

den psykiska påfrestningen och stressen för barn som tvingas till sjukhusvistelse” (Lindberg 

2009, s. 219). Lekterapi är en pedagogisk verksamhet på sjukhus för barn och ungdomar upp 

till 18 år. Enligt Skollagen kapitel 24 och paragraf 16 ska ett barn som vårdas på sjukhus 

kunna få delta i utbildning motsvarande den i förskola, förskoleklass eller fritidshem 
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(Författarna och Studentlitteratur 2011, s. 241). Lekterapin ses som ett komplement till barns 

förskola och skola då de befinner sig på sjukhus av olika anledningar. Lekterapeuten är 

pedagogen på sjukhuset, likt förskolläraren på förskolan.  

 

Verksamheten följer också FN:s barnkonvention och NOBAB:s standard, vilken är utformad 

av den ideella nordiska föreningen för sjuka barns behov och rättigheter inom hälso- och 

sjukvård (NOBAB 2015). Lekterapeuter är utbildade förskollärare eller fritidspedagoger och 

har som uppgift att stötta barnet under sjukhusvistelsen genom bland annat lek (Ljungström & 

Olsson 2008, s. 7). Några av dem har även specialpedagogisk utbildning. Lekterapeuterna 

själva poängterar att de inte är terapeuter i psykoterapeutisk mening utan pedagoger men 

arbetar på samma gång både terapeutiskt och pedagogiskt. På engelska heter lekterapeut 

”Hospital Play Specialist” och lekterapi ”Hospital Play Therapy” (Föreningen Sveriges 

Lekterapeuter 2015) vilka på ett sätt är rättvisare namn på denna verksamhet eftersom den är 

integrerad på sjukhus och lekterapeuterna är ”sjukhus-lek-specialister”.  

 

I sjukvården arbetar alla yrkesgrupper som ett team runt barnet främst för att behandla 

sjukdomen. Då fungerar lekterapin som en frizon där det friska i barnet lyfts upp. 

Lekterapeuterna bidrar med den pedagogiska delen i barnets vårdsituation. 

 

2.3 Genomgång av tidigare forskning  
 

Inom ämnet ”lekterapi på sjukhus” ur pedagogiskt perspektiv är tidigare forskning nästintill 

obefintlig i Sverige. Lekterapeuterna jag intervjuat har själva nämnt denna problematik. Det 

jag funnit mest relevant är litteratur som lekterapeuter, psykologer och lekforskare skrivit om 

lekterapi och lekteorier. Jag har även hittat en del vägledning i tidigare kandidatuppsatser 

inom lärarutbildningar, sjukvårdsutbildningar samt barn- och ungdomspsykiatrin på olika 

portaler men då har vinklingen varit mest från det medicinska och psykologiska hållet. Detta 

eftersom lekterapin är integrerad på sjukhus och lekterapeuterna är involverade med många 

olika yrkesgrupper såsom, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, sjukgymnaster, 

dietister, psykologer och kuratorer med flera.  

 

Den pedagogiska kopplingen till lekterapiforskning är som sagt väldigt bristfällig. Enlig min 

uppfattning mest relevanta och intressanta anknytning till mitt material ur 

forskningsperspektiv är medicine hedersdoktor Ivonny Lindquists livserfarenheter av 

lekterapin i Sverige från 1950-talet och framåt. Därtill har jag funnit ett par lekterapeuter, 
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lekforskare och psykologers perspektiv i litteraturen samt Socialstyrelsens redovisning av 

försöksverksamheten med lekterapi på Karolinska sjukhuset från 1977. Därmed finns inte så 

mycket ny forskning att jämföra med.  

 

I lekpedagogen Laila Lindbergs Att leka och rita (2009) och lekterapeuterna Ljungström och 

Olssons Lekterapeutens roll i sjukhusvärlden (2008) har jag funnit i huvudsak tre sorters 

lekterapi. Den första är lekarbetspedagogik för barn som av olika anledningar behöver 

utveckla sin sociala och språkliga kompetens, till exempel. Denna metod är vanligare i 

förskolan, skolan och särskolan. (Ljungström & Olsson 2008, s. 110-111). Den andra formen 

av lekterapi finns inom barnpsykoterapin. Då används leken aktivt för att barnet ska kunna 

visa vad det blivit utsatt för och bearbeta traumat genom lek. Det vill säga leka på ett 

psykoterapeutiskt sätt (Lindberg 2009, s. 219). Den tredje formen är lekterapi på sjukhus där 

tryggheten i miljön och lekterapeutens förhållningssätt ska bjuda in och locka fram barnets 

lekförmåga (Ljungström & Olsson 2008, s. 116). ”All lekterapi oavsett form har dock samma 

mål, att få barnen att må bättre genom lek” (Cederin 2011, s, 3).  

 

Bristen på forskning om hur lekpedagogik skulle kunna användas praktiskt i arbetet med alla 

barn tar forskaren Therese Welén upp i sin forskningsöversikt Kunskap kräver lek (2003). 

Welén menar att lekterapi på sjukhus är en framgångsrik metod för att hjälpa barnet att 

hantera svåra situationer eller identifiera barnets erfarenheter. Dessa praktiskt tillämpade 

lärdomar genom lek skulle kunna användas på fler områden än just lekterapi (Welén 2003, s. 

50-51) i förskolan och skolan, till exempel. Men eftersom det knappt finns någon svensk 

forskning inom denna specifika pedagogiska verksamhet kan det vara svårt att föra dessa 

dolda kunskaper vidare. Därför vill jag försöka bidra till att synliggöra genren lekterapi på 

sjukhus genom mitt examensarbete.  
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3. Resultat av studien 

I kapitlen som följer redovisas de framträdande mönster jag funnit i min empiriska studie 

samt mina tolkningar av desamma.  

 

3.1 Analysering av textmaterialet 

Sven Hartman (2003) menar att textskrivande handlar om att dras in i sin egen text och på 

samma gång iaktta den utifrån. I denna process kommer kunskaperna fram (Hartman 2003, s. 

10-11). Att befinna sig i sitt material och samtidigt vara distanserad från den.  

Det var det som inträffade i samband med mina transkriberingar av intervjuerna. En parallell 

process pågick i mitt minne av informanternas skildringar av fenomenet och samtidigt 

förstärktes eller försvagades det sagda i det skrivna materialet. Vid analyseringen av texterna 

strök jag under intressanta kommenterar och återkommande teman i intervjuerna. Mina 

reflektioner kring dessa noterade jag i Word-dokumentens marginaler. Jag läste igenom 

intervjuerna igen för att ytterligare avgränsa materialet och få fram essensen i intervjuerna. Ju 

mer jag läste desto tydligare framträdde de tre teman, vilka till sist bildade de tre 

huvudfrågeställningarna i uppsatsen. Slutligen omformulerade jag respondenternas svar till 

min tolkning av dessa. Jag behöll några få citerade meningar av lekterapeuterna. Nedan följer 

resultatet av undersökningen. 

 

3.2 Det speciella med barns lek på sjukhus 

Enligt informanterna har barn på sjukhus inte samma lätthet att börja leka. Ett barn som har 

legat stilla i flera dagar upp till flera veckor kan tappa leklusten och glömma bort hur man 

leker. Leken får då andra förutsättningar på grund av barnets sjukdom. Barnet orkar helt 

enkelt inte hålla i några leksaker eller fantisera verbalt, till exempel. På samma gång menar 

respondenterna att de aldrig, eller mycket sällan sett ett barn som inte kunnat leka. Men det 

mest intressanta ur denna lekaspekt är att bara barn har den allra minsta orken så leker de, 

men orkar de inte leka är de verkligen jättesjuka, svarade alla lekterapeuter genomgående i 

mina intervjuer. Ett exempel jag fick höra var om ett litet barn som var döende, men trots 

detta lekte hon försiktigt i sin säng på förmiddagen och på eftermiddagen gick flickan bort. I 

det sammanhanget förstår man att leken är meningsbringande för barnet och tycks lysa upp 

även i den mörkaste av stunder. Vidare hävdade lekterapeuterna att ”när barnets leklust 

minskar fungerar leksignalerna inte lika lätt”. Leksignaler är de tecken som barn 

kommunicerar då de är inne i en lek, att det är på låtsas (Jensen 2013, s. 115). Att leka 

låtsaslek är en unik egenskap människan har tillgång till.  
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Enligt min tolkning blir det alltså svårare för barnet att gå in i lekens värld då det är sjukt. 

Därför blir barns lek i sjukhusmiljö annorlunda och försiktigare, den blir i ett barns säng, eller 

vid en färdigmonterad tågbana. Att leka blir att hålla i några små saker för barnet orkar inte 

mer. Leken sker i liten skala, genom att titta på såpbubblor, eller att putta på en uppblåst 

ballong mellan sig och lekterapeuten. Har barnet inte krafter till att stå vid ett staffli och måla 

kan det ligga i sängen och dra tre penselstreck på ett papper och prata om det. Men trots att 

individen är så inne i sig själv tänker den och har ett driv i sig även om det är litet och svagt, 

menar lekterapeuterna. Därför poängteras vikten av att locka fram leken hos barnet för att det 

ska kunna hitta tillbaka till leken. Pedagogikprofessor Ole Fredrik Lillemyr förklarar att 

”leksammanbrott”, det vill säga total förlust av lekförmågan hos ett barn kan liknas vid ett en 

vuxens ”nervsammanbrott”. Dessa två tillstånd bottnar i ångest (Lillemyr 2013, s. 134). 

Anledningen till minskad lek bland barn på sjukhus verkar dock själva sjukdomen eller 

skadan, men tillståndet i sig kan ju även vara ångestbringande. Vad som är vad kan vara svårt 

att avgöra för en utomstående, enligt min uppfattning.  

 

Tre lekterapeuter berättade att det andra särskiljande draget i barnens lek är att barnen inte 

leker med varandra utan bredvid varandra. De sitter i varsin ”bubbla” och tar inte de här 

kontakterna som friska barn skulle göra. Det kan hända att om de ser varandra flera dagar i 

rad i lekterapins lokaler kanske närmar sig och tittar lite. Men den naturliga nyfikenheten på 

andra barn är inte så stor då barnet är inne i sig själv och sitt, på grund av sin sjukdom. Enligt 

lekterapeuterna är det den stora skillnaden med sjuka och friska barns lek.  

 

Det tredje utpräglade draget i barnens lek på sjukhus tycks vara att deras fantasi och kreativa 

förmåga påverkas av de yttre och inre omständigheterna de befinner sig i, enligt 

respondenterna. Psykologen Lev Vygotskij beskrev hur människans syn på omgivningen 

färgades av om huruvida personen var glad eller sorgsen. Detta kallade Vygotskij för 

”känslornas dubbla uttryck” (Vygotskij 1995, s. 22). Att sorg och glädje påverkar individen 

både fysiskt och psykiskt. Har barnet på sjukhus värk eller feber, kan det vara svårt att känna 

sig glad, till exempel. En lekterapeut berättade om ett barn vilket var så ledset och undrade: 

”Varför ska allting hända mig? Först fick jag reumatism, sedan njurproblem och nu diabetes”. 

Så grät hon, torkade tårarna och började sedan skratta och leka med sanden igen. Detta är ett 

exempel på hur barns sorg kan komma i uttryck när de leker. Mycket kommer fram när 



12 

 

barnen leker, menade respondenterna. I boken Handledning vid kris i förskolan (2013) 

beskrivs barns sorg enligt följande:  

Man brukar säga att barns sorg är randig på grund av förmågan att gå in och ut ur sorgen. I ena 

stunden är barnet gråtande och otröstligt och i andra stunden skrattande och lekande, därför 

behöver barn längre tid än vuxna för att bearbeta en stor sorg, och de behöver sörja ett litet 

stycke i taget (Magnusson & Rahm 2013, s. 33).  

Eftersom barn hamnar på sjukhus av ibland dramatiska anledningar är det inte ovanligt att de 

drabbas av sorgereaktioner. Därför är det viktigt att låta barnen få leka kring sina sorg-

processer också, menade informanterna.   

Lekterapeuten Ivonny Lindquist hävdar att det är av vikt att låta barnet få tillgång till material 

vilka ger dem möjlighet att se ett positivt resultat. Detta för att lyfta barnets självkänsla i den 

övrigt påfrestande sjukhusmiljön (Lindquist 1990, s. 95). Det kan exempelvis vara att klistra 

ihop en förklippt pappersfågel eller att måla en gipsfigur med snabbtorkande hobbyfärg, 

förklarade en lekterapeut. Eftersom barnet kan känna sig uppgiven på grund av sin sjukdom är 

det viktigt att det får lyckas med sitt pyssel, att prestera någonting trots svaghet och trötthet. 

När lekförmågan och fantasin hamnar på sparlåga är det meningsfullt att ge den näring så att 

den inte slocknar. Att motverka ”leksammanbrott” (Lillemyr 2013, s. 134).   

 

Fantasi och kreativitet vilka i normala fall finns hos barnet backar undan då de har fullt upp 

med vad som sker i deras kroppar, menade några lekterapeuter. Lekforskaren Birgitta 

Knutsdotter Olofsson beskriver fantasin som en flykt över verkligheten, det vill säga fantasin 

liknar verkligheten men är inte verkligheten. Barnet gör något i lekens ram ”leka doktor” och 

handlingarna liknar de realistiska handlingarna läkaren gör, till exempel lyssnar med 

stetoskopet på patienten (dockan) (Olofsson Knutsdotter 2003, s. 60-61). Genom att barnet får 

bearbeta verkligheten genom att befinna sig ”över den” får barnet perspektiv på sin tillvaro. 

Barnet omstrukturerar sin verklighet till begriplighet genom fantasi och lek. Vygotskij 

menade att fantasin har sin grund i verkligheten (Lindqvist 1999, s. 98). Därför använder sig 

barnet av sin fantasi och lek för att få ett helikopterperspektiv på sin verklighet, enligt min 

uppfattning.   

 

Min tolkning av ovanstående är att lekterapeuterna menar att barns lek i sjukhusmiljön blir 

annorlunda. Den blir försiktigare, lågmäldare och i mindre skala. Oftast behöver den 

stimuleras och pockas på för att komma fram. Leken och kreativiteten behöver även 

uppmuntras genom lekstimulerande och förenklade material och inte minst genom 



13 

 

lekterapeutens leksignalerande och inkännande närvaro kring barnet i rummet. Att barnets 

sinnesstämning påverkar dess syn på sin omgivning bekräftas av lekterapeuter jag intervjuat 

och i litteraturen av lekterapeuten Ivonny Lindquist och psykologen Lev Vygotskij. Hur 

barnet mår fysiskt påverkar det psykiskt. Därför behövs mycket uppmuntrande material vilket 

ger barnet självkänslan tillbaka mitt i den sorgliga situationen. Fantasi är också en viktig 

egenskap barnet inte får gå miste om, detta då fantasin är en flykt över verkligheten, inte en 

flykt från verkligheten (Olofsson Knutsdotter 2003, s. 61). Denna fantasiegenskap talade även 

Vygotskij om.  

 

3.3 Doktorslek och medicinska rädslor 

Flera lekterapeuter beskriver att leken på lekterapin, av förklarliga skäl, ofta handlar om 

sjukhus och att en del barn leker läkare. Denna lek underlättas då det finns tillgänglig 

rekvisita i form av sjukhuskläder, doktorsväskor, ett sjukhusrum med sjukhussängar, 

röntgenapparater, ultraljudsmaskiner, droppställningar i barnstorlek och en kuvös för 

babydockor. Nallar, dockor eller lekterapeuten själv får agera ”den plågade patienten”. Att 

leka doktor eller sjuksköterska kan även vara en imitation av vad barnet mött i 

vårdsammanhanget, tänker jag. Denna imitation av de vuxna kan jag finna i den klassiska 

lekteorin övningsteorin av tyske filosofen Karl Groos (1861-1946). Groos menade att barnet 

härmade den vuxne i sin lek och därigenom övade barnet upp sin självkontroll och anpassning 

till den aktuella situationen (Jensen 2013, s. 31), i det här fallet sjukhusmiljön. 

 

Ett exempel på ovanstående fick jag berättat för mig under en rundvandring i lekterapins 

lokaler. En femårig pojke vägrade att ta ett blodprov i armen och blev därför nedskickad till 

lekterapin av vårdpersonalen. På lekterapin tog han på sig en läkarrock och hämtade en 

spruta. Efter att ha gett några dockor och nallar ”injektioner” var han redo för att gå upp till 

mottagningen igen. Väl iklädd sin vita rock och med sprutan i handen (en cykelpump) fick 

sjuksköterskan ta blodprovet på honom. Vygotskij beskriver att verklighetens intryck kan 

förstoras eller förminskas i våra sinnen påverkade av känslan (Vygotskij 1995, s. 32). I detta 

fall kanske pojken uppfattade sig som väldigt liten i förhållande till den stora blodprovsnålen 

på grund av sin ångest. Han kompenserade denna negativa känsla genom att använda en stor 

cykelpump som spruta. Då ”växte” pojken och fick inflytande på sin omgivning genom 

cykelpumpen, läkarrocken och identifiering med en läkare. Därmed kunde patienten ta 

kontroll över sin rädsla i situationen. Han kände sig trygg i sin doktorsrock med sprutan i 

högsta hugg. Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson menar att: ”I lekens 
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medvetandetillstånd kan man övervinna rädsla och få fysiska krafter utöver det vanliga” 

(Olofsson Knutsdotter 2009, s. 86). Ovanstående är ett exempel på detta i praktiken, enligt 

min tolkning. 

 

Medicinska rädslor, vilket exemplifierades ovan är speciella eftersom de ofta hör ihop med 

obehag och smärta, dels själva olyckan eller hälsotillståndet barnet måste till sjukhuset för och 

dels den speciella miljön barnet möter i vårdsituationen. Smärtan framkallar rädsla hos 

individen och rädslan förstärker i sin tur smärtan, menar filosofie doktor i psykologi Maare 

Tamm (Tamm 2003, s. 72). Det kan vara ett kallt stetoskop, en spruta som svider till eller en 

undersökning eller behandling som gör ont. Själva miljön i en operationssal till exempel, kan 

vara skrämmande i sig. En av de vanligast förekommande medicinska rädslorna 

lekterapeuterna berättade om är just stickrädsla. Barnet behöver konfrontera sin rädsla för 

sprutor och får komma till lekterapin och stegvis närma sig det som skrämmer det. Genom 

bearbetningslekar behandlas rädslan mot nålarna, menade informanterna.  

 

Ett exempel på detta berättade en lekterapeut om. En 6-årig pojke var väldigt stickrädd. Först 

lekte lekterapeuten och patienten ”ta venprov” och sedan undrade pojken ”men det där ska väl 

inte jag göra?”, ”jo, det blir så du ska göra, men det kommer gå fort”, svarade lekterapeuten 

som även bad honom att ta reda på vilka färger locken hade på provrören han skulle ta och 

rapportera detta till henne sedan. Hon själv trodde aldrig att detta skulle gå men efter 20 

minuter var pojken nere i lekterapins lokaler igen och ropade ”Det var ett lila, ett blått och ett 

grönt rör!”. För det första visade lekterapeuten pedagogiskt hur venprovet skulle gå till, sedan 

var hon uppriktig och ärlig och sade att det skulle pojken också göra. Därtill fick han något 

annat att tänka på, färgerna på rören och en belöning förstås. Detta gjorde att han fick kunskap 

om undersökningen, en meningsfull uppgift att ta reda på (rörens färg) och därmed avleddes 

rädslan så att han vågade ta venprovet. Enligt lekterapeuterna Christina Ljungström och 

Elisabeth Olsson kanske inte alla barn som fått hjälpa att bearbeta sin stickrädsla blir helt fria 

från den, men däremot tryggare, tack vare kunskaperna (Ljungström & Olsson 2008, s. 42). 

Enligt informanterna kan en del rädslor handla om ett brutet förtroende, att omgivningen sagt 

att det inte ska göra ont och så gör undersökningen ont i alla fall. Då handlar det om att bygga 

upp det förtroendet igen och det brukar oftast gå väldigt bra, menade respondenterna.  

 

Sammanfattning av ovanstående är att barn använder leken till att greppa sin situation och ta 

kontroll över den. Ibland löser barnet bearbetningen själv med hjälp av leksaker och 
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utklädningskläder och ibland behöver barnet leka tillsammans med en lekterapeut. Det 

primära tycks vara att inte undvika det som är skrämmande och jobbigt utan konfrontera 

rädslorna på ett konstruktivt sätt. Genom lekterapeutens pedagogiska och uppriktiga sätt mot 

barnet kan rädslan förminskas i förhållande till faran. Detta för att undvika framtida 

sjukhusrädslor, till exempel.  

 

3.4 Avledningslek  

Ett annat exempel på hur leken kan användas på ett medvetet sätt är avledningslek. 

Lekformen är vanligt förekommande bland brännskadade barn, berättade en lekterapeut. Vid 

denna typ av lek distraherar lekterapeuten eller någon annan ur vårdpersonalen barnet med 

exempelvis en rolig handdocka eller intressanta leksaker medan omläggningen av såren sker. 

Situationen upplevs då inte lika smärtsam och ångestfylld. Avledningsleken har därmed hjälpt 

barnet genom den medicinska behandlingen. Distraktionsteknik sägs minska barnets 

stressnivå och höja smärttröskeln (Tamm 2003, s. 94) genom att föra över barnets 

uppmärksamhet på något roligt och intressant medan omläggningen sker. Barnet blir mer 

avslappnat genom leken (Jensen 2013, s. 30), vilket återfinns i Lazarus lekteori från 1800-

talet.  

 

Vidare kan även leken användas på ett avledande sätt då ett barn är rädd för att röra på sig. Ett 

exempel en respondent berättade om var ett barn med diverse slangar till sin kropp som därför 

inte vågar röra på sig. Lekterapeuten plockade då fram bandyklubbor och mål och plötsligt 

började barnet spela innebandy. Leken avledde pojken till att våga röra på sig och glömde 

bort det som var skrämmande. Innebandyn blev en typ av avledningslek. Ett annat litet barn 

vågade inte stå på ena foten som tidigare varit gipsad men kunde ställa sig upp då det fick syn 

på en intressant tågbana i barnståhöjd. Det spännande materialet lockade barnet till lek och 

indirekt träning av balans, muskelstyrka och rörelse så att foten belastades omedvetet.  

 

Min tolkning av ovanstående är att leken kan användas i avledande syfte för att minska 

barnets ångest och smärtor. Minskar stressen för barnet höjs även smärttröskeln vilket gör det 

lättare att stå ut med en såromläggning, till exempel. Leken kan även avleda barnets rädsla för 

smärta, vilken också är vanligt förekommande på barnsjukhus.  

  



16 

 

3.5 Informativ lek och bearbetningslekar 

I dagens moderna sjukvård ska barnen ha rätt till information och delaktighet i sin 

vårdsituation. Detta i enlighet med FN:s barnkonvention, skollagen och nordisk standard 

(NOBAB 2015). I skollagen kapitel 1 och paragraf 10 står det bland annat att all verksamhet 

som rör barn (varje människa under 18 år) ska utgå från barnets bästa (Författarna och 

Studentlitteratur 2011, s. 86).  Det är därför lekterapeuterna sysslar med informativ lek 

eftersom barnet har rätt till adekvat kunskap i vårdsammanhanget i förhållande till sin 

mognadsnivå. Docent i vårdvetenskap Maja Söderbäck skriver att barnets delaktighet i 

sjukvården bygger på ett barnperspektiv där barnets rätt till information och förberedelser ska 

ske utifrån barnets mognad, individuella behov och kompetens (Söderbäck 2010, s. 27). 

 

Lekterapeuterna arbetar således aktivt med pedagogisk information för att kunna nå alla. 

Informanterna berättade att barn från två år kan få kunskap inför olika röntgenundersökningar 

genom pedagogisk lekförberedelse. Barnet kommer då på remiss från vårdcentralen till 

lekterapin någon timme innan den riktiga röntgenundersökningen börjar. Då använder sig 

lekterapeuten bland annat av ”tala-visa-prova”-metoden vilket innebär att undersökningen 

visas på en docka, hur proceduren går till, hur dockan kommer att känna och så vidare (Tamm 

2003, s. 84-85). Barnet informeras via dockan, materialet och leken tillsammans med 

lekterapeuten. Syftet med dessa metoder är att försöka avdramatisera och konkretisera det 

som har hänt eller ska hända i vårdproceduren genom lek med riktigt sjukhusmaterial. 

Information kan också ske via inplastade steg för steg – bilder, till exempel. Genom att 

förbereda barnet genom att även exempelvis ”leka röntgenundersökning” tillsammans med 

lekterapeuten förebyggs sjukvårdsrädslor på ett pedagogiskt sätt (Ljungström & Olsson 2008, 

s. 30). Ett litet barn kan då känna igen sig i den riktiga undersökningen om de fått leka 

”magnetkameraundersökning” före, till exempel.   

 

Genom lekterapi kan även en medicinsk traumatisk händelse bearbetas, uttryckte en 

informant. Ett exempel kan vara när ett barn har blivit fasthållen för att vårdpersonalen behövt 

sätta en infart (ett litet tunt plaströr) i armen. Då får barnet komma ned till lekterapins lokaler, 

se den miljön och känna sig trygg och sedan successivt närma sig det autentiska materialet 

och traumatiska situationen (nålarna). Antingen söker barnet upp det autentiska materialet 

själv eller så följer lekterapeuten med barnet dit.  
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Av ovanstående kan jag tolka att det är viktigt för barnet att ha kontroll i sin situation och 

känsla av delaktighet i vad som ska hända. Den vuxnes ärlighet och uppriktighet mot barnet är 

också viktiga egenskaper för att skapa ett förtroende mellan den vuxne och barnet. Detta kan 

ske med hjälp av lek. När barnet är väl förberett och vet vad som ska ske inför en 

undersökning verkar det minska rädslor och ångest för barnen. Om de medicinska vinningarna 

tack vare lekterpin skriver professor John Lind så här ”Undersökningar går lättare och 

snabbare och barnen accepterar olika behandlingsmetoder och mediciner bättre” 

(Socialstyrelsen 1977, s. 51).  

 

3.6 Avreaktionslek  

”Barnet leker för att avreagera sig efter upplevda händelser eller när barnet känner att 

sjukhusvistelsen är för jobbig” (Ljungström & Olsson 2008, s. 15). En annan aspekt på leken 

vilken kommit fram i min studie är den fria sjukhusleken, avreaktionsleken som 

lekterapeuterna kallar den. Leken kan handla om att nålar åker igenom armar och ögon på 

nallen eller dockan och plåster sätts på ögon, näsa och mun på nallen. Det är en sorts 

förlösande och frustrerad lek vilken bara måste komma ut ur barnet och den leken är också 

väldigt viktig att respektera och inte styra, enligt informanterna. Ett annat exempel på 

avreaktionslek var då ett barn hade haft sond (slang till magsäcken) sedan hon var liten och 

därför inte kommit igång att äta fast föda. Hon gick direkt till dockvrån och började lagade 

mat, låtsasåt och matade dockorna. Hennes inre frustration över att ha det besvärligt med att 

äta mat avreageras i leken med låtsasmaten, tolkar jag det som. Vygotskij menade att barnen 

leker för att få utlopp för sina frustrationer baserade på önskningar och behov vilka inte 

uppfyllts (Vygotskij 1967, refererad i Welén 2009, s. 39). Det kan verkligen ses i exemplen 

ovan.  Att leka ”elak sjuksköterska” eller ”mamma som lagar mat” verkar vara ett sätt för 

barnet att släppa ut rädslan, obehaget och stressen på ett konstruktivt sätt. Genom leken 

önskar barnet kunna äta eller slippa jobbiga underökningar. Flera respondenter menade att 

barn är så kloka att de går till det i lekmiljön som behöver bearbetas, till exempel laga mat och 

äta medan vi vuxna kan behöva prata om den påfrestande upplevelsen vi gått igenom.  

 

Min sammanfattning av ovanstående är att leken verkar bearbetande, avdramatiserande och 

avreagerande. Leken används när barnet behöver avdramatisera undersökningar de varit med 

eller närmande av laddade matsituationer, till exempel. Vi vuxna kanske behöver prata om det 

jobbiga vi varit med om, medan barnen kan leka ut det som behöver bearbetas i stället. 

Lekterapeuten Ivonny Lindquist menar att barnet måste få utlopp för sin rädsla, aggression, 
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besvikelse eller glädje genom lek tillsammans med en vuxen som i sin tur kan besvara, lyssna 

in och tolka barnets olika signaler. Genom detta kan problem bearbetas och lösas (Ljungström 

1985, s. 28). Barn kan ha svårt att uttrycka sig verbalt men kan i stället visa i sin lek vad de 

menar.  

 

3.7 Lekens egenskaper i sjukhusmiljö 

I sjukhusmiljön är leken livsviktig, hävdade en lekterapeut. Flera av respondenterna uttryckte 

sin övertygelse att leken hjälper barnen att tillfriskna. Detta svar återfann jag även i 

Socialstyrelsen utvärdering av lekterapin 1974. Hela 98 procent av tillfrågad sjukhuspersonal 

svarade ja på frågan om de trodde att lekterapi påskyndande barnens tillfrisknande. 

(Socialstyrelsen 1977, s. 42). Alla lekterapeuter var övertygade om lekterapins positiva 

effekter på barnens hälsa.  

Leken kan även ses som en belöning i barnets vårdsituation och hjälpa barnet att stå ut i sin 

situation på sjukhusrummet, enligt min uppfattning av lekterapeuternas svar. Först går barnet 

på blodprovstagningar och sedan till lekterapin för att leka. Ett annat barn får leka med en 

lekterapeut på sitt rum med leksaker.  

 

Ett annat intressant exempel om lekens egenskaper jag fick berättat för mig under en intervju 

och som även står i Ivonny Lindquists bok Leken som läker (1990), handlade om ett 

barnsjukhus i Aten, Grekland år 1974. Lindquist var där och startade ett lekterapiprojekt. 

Barnavdelningen på sjukhuset beskrevs som kal, steril och färglös med glödlampor hängande 

ned från taket. Barnpatienterna var tysta och låg hårt nedbäddade i sina sängar och såg mycket 

sjuka ut (Lindquist 1990, s. 99). Efter lekterapins projektstart besökte Lindquist 

barnavdelningen i Aten igen, ett och ett halvt år senare. Förändringen var slående. Överallt i 

korridoren hängde barnens teckningar och pyssel. Det hördes skratt och prat, sängarna stod 

längs väggarna och barnen lekte på golvet tillsammans (Lindquist 1990, s. 100). Genom det 

historiska exemplet från 1970-talet i Grekland kan man ana vad leken har för betydelse för 

barn på sjukhus.  

 

Ur en teoretisk synvinkel verkar leken fungera som en energikälla där barnet laddar sina 

batterier i den övrigt påfrestande situationen. Denna lekegenskap talade den tyske filosofen 

Moritz Lazarus (1824-1904) om i och med sin rekreationsteori. Lazarus menade att 

människan hämtade nya krafter i leken för att kunna klara av en mental ansträngning (Jensen 

2013, s. 30). Barnen i Aten gav ett avkopplat intryck och uppslukades av det de höll på med 
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och släppte alla bekymmer i leken. De hade fått ny energi i leken och såg till och med friska 

ut, tyckte vårdpersonalen. Om detta lekfenomen beskriver även lekterapeuterna jag intervjuat 

så här: ”Det är jätteviktigt att få de här lekpauserna, speciellt om man ligger inne, för att man 

ska orka över huvud taget. Barnet har samtal klockan nio med läkaren, samtal klockan tio med 

sjuksköterskan, samtal klockan elva med dietisten och sedan är det lunch, klockan ett är det 

sjukgymnasten och alltså det går inte. `Ni måste ge barnen lek-paus så att de orkar!´, säger vi 

och drar i nödbromsen”. 

 

Lekens självförglömmande karaktär beskriver lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson så 

här: ”När man leker är man i ett förändrat medvetandetillstånd likt lätt hypnotisk trans, som 

leder till en speciell härlig känsla och verkar vara hälsosamt” (Olofsson Knutsdotter 2003, s. 

71). Hälsa är verkligen något som eftersträvas i en sjukhusmiljö och leken bidrar också till att 

barnet mår bättre, enligt empirin och teorin. Detta återfinner jag även i Socialstyrelsens 

redovisning där professor Lind beskriver att barnen tillfrisknar snabbare och aktiviteterna på 

lekterapin påverkar barnens sömn, ämnesomsättning och aptit på ett positivt sätt 

(Socialstyrelsen 1977, s. 51). Barnen verkar få ny energi i leken och kan därmed klara av 

sjukvårdssituationen bättre. Är barnet ledset och har ont påverkar det vårdprocedurerna och 

vårdbehandlingen negativt. Leken ses som en positiv motpol till det sorgliga sjuka. Att den 

ena livets vågskål tyngs av sjukdomen och den andra fylls med lekens upplyftande egenskaper 

och skapar en balans i tillvaron, enligt en lekterapeut. Ett par andra respondenter berättade att 

vårdpersonalen brukar märka att det är lättare att komma in till barnet när de går ronden 

(sjukvårdspersonal går runt på avdelningen och tittar på varje patient). Detta efter att barnet 

fått leka med en lekterapeut först.  

  

En annan egenskap leken verkar fylla på lekterapin är att hjälpa barnet framåt i sin utveckling 

igen. ”På grund av barns speciella situation på sjukhus är det mycket vanligt att barn 

regredierar eller fluktuerar i sitt beteende” (Lindquist 1990, s. 93). När barn hamnar på 

sjukhus kan de ibland regrediera, det vill säga backa i sin utveckling och till exempel börja 

prata daddaspråk eller kladda med maten. Andra barn kan växla i sitt beteende till att 

emellanåt bli ”lillgamla” och te sig väldigt kloka för sin ålder. Detta har sin förklaring i att 

barnen kommer in i sammanhang och får gå igenom saker som de normalt sett inte skulle 

behövt göra om de varit friska, menade flera lekterapeuter. ”En sexåring som kommer in på 

sjukhus är inte som en sexåring som har varit frisk tre dagar tidigare. Det händer mycket i 

barnet och föräldrarna och antingen går barnet tillbaka en del i utvecklingen eller så blir det 
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lillgammalt”, berättade en lekterapeut. Att barnet genom lek hittar tillbaka till sitt ”normala 

jag” är därför ytterligare ett sätt leken används på inom lekterapin. Leken stöttar positiva 

funktioner i barnens mentala utveckling. Enligt barnpsykologen Margareta Öhman fyller 

pedagogen en viktig funktion genom att bereda ett mentalt utrymme för leken genom sin 

respekt för lekens fenomen och ett lekfullt arbetssätt och ger leken tid, plats och utrymme i 

verksamheten (Öhman 1996, s. 18).  

Min tolkning av ovanstående är att leken är livsviktig på sjukhus och hjälper barnen 

tillfriskna. Den har även en belönande karaktär och barnen kan hämta nya krafter i leken. 

Därtill tycks leken ha en självförglömmande egenskap som verkar hälsosam och stimulerar 

den mentala utvecklingen. Leken ses som en belöning och fristad i den påfrestande 

sjukhusmiljön, dess positiva egenskaper kan skapa en balans i den ibland tunga tillvaron för 

barnet.  

 

3.8 Lekterapins status på sjukhuset 

I Ivonny Lindquists bok Leken som läker (1990) skriver hon att när läkarkandidaterna fick 

höra och se hur lekterapeuterna arbetade med barnen blev de förvånade och imponerade. 

Professorer från specialklinikerna på sjukhuset besökte lekterapin och upptäckte med egna 

ögon förändringen i att deras patienter var glada och lekte även om de var allvarligt sjuka 

(Lindquist 1990, s. 9). När barnen fick vara i sin rätta miljö verkade de må bättre. Att 

lekterapins verksamhet är beroende av övriga sjukhusets syn på den hänger fortfarande kvar.   

 

På ett barnsjukhus menade lekterapeuterna själva att de tyckte att leken hade väldigt hög 

status och att de själva hyste en ”ohygglig respekt för leken” där. De brukade föreläsa för 

övrig sjukhuspersonal om sin verksamhet, till exempel. På nästa sjukhus ansåg 

lekterapeuterna att leken hade mittemellan, ganska bra status. Den femte lekterapeut hävdade 

att lekterapins status kunde hänga samman med hur lekterapeuterna själva synliggjorde sin 

verksamhet i alla möjliga sammanhang på sjukhuset. Det viktiga var att visa sköterskorna och 

läkarna att leken gav resultat. Vissa läkare och sjuksköterskor var nonchalant inställda medan 

andra tacksamma för lekterapeuternas hjälp. Barnavdelningarna, barnen och deras föräldrar 

uppskattade lekterapin väldigt mycket, enligt informanterna som hela tiden fick bekräftelser 

på att det de gör är ”otroligt betydelsefullt”. En annan intressant aspekt på lekterapins status 

var att en lekterapeut hävdade att yrket idag kan vara en lågprioriterad yrkeskategori i 

sjukhusvärlden jämfört med exempelvis på 70-talet. Trots att övriga kliniker vet att de gör stor 

nytta står lekterapin långt ned i sjukhushierarkin. Ett ypperligt exempel på detta finner jag 
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även i Ivonny Lindquists litteratur. En läkare på en barnavdelning i Aten, Grekland uttryckte 

sig så här på 1970-talet: ”Leken har fått status, när vi läkare ordinerar och visar intresse för 

barnens lek” (Lindquist 1990, s. 100). Ordet ”lek” kan även dra ned verksamhetens status då 

äldre barn kan undvika att besöka lokalerna eftersom det låter lite barnsligt med ”lek”, 

förklarade en lekterapeut. Det jag reflekterar över är att lekterapeut verkar vara ett 

kvinnodominerat yrke och tyvärr brukar också detta faktum dra ned ett arbetes status. 

Jag tolkar ovanstående att lekterapins status i högsta grad hör ihop hur övrig sjukhuspersonal 

och sjukhusledningen ser på verksamhetens betydelse. Vårdpersonal och föräldrar vilka med 

egna ögon ser lekens effekt på lekterapin tycks positivt inställda. Det lekterapeuterna kan ha i 

fatet är att ingen har forskat i ämnet ”lekterapi på sjukhus” i Sverige ännu. I och med att sätta 

in lekterapin i ett vetenskapligt sammanhang kan lekterapins status också höjas.  

 

3.9 Miljön, materialet och pedagogens betydelse 

Enligt respondenterna, lekterapeuterna och läkaren i litteraturen är miljön, leksaker och olika 

material betydande för att kunna känna sig lugn, trygg och fri att leka och skapa. Den 

pedagogiska tanken bakom lekterapins miljö är att den ska vara hemlik, ombonad och 

inbjudande till lek och kreativitet. Att få vara i en trygg och hemlik miljö tycks vara en 

förutsättning för att barnet ska kunna slappna av. Lekterapins lokaler avdramatiserar 

sjukdomen, skingrar och förebygger den så ofta ångest- och orosbringande sjukhusvistelsen, 

menade klinikchef John Lind (Socialstyrelsen 1977, s. 43). Vikten av att miljön är en frizon 

på sjukhuset spelar en tydlig roll för barns terapeutiska lek.  

 

För ett barn kan det vara terapeutiskt att måla med vattenfärg, pyssla eller köra med tågbanan. 

För något annat är det att få skapa egen musik och sång eller en animerad film, menade 

respondenterna. Det verbala kanske inte alltid är det sätt som är behandlande för barnet. Att få 

uttrycka sig i estiska former eller att bara få sitta i ”sinnesrummet” (avslappningsrum) och 

lyssna på havsmusik kan hjälpa ett barn att må bättre. Det går att uppmuntra den inneboende 

leken hos barnet genom att kunna erbjuda mycket olika sorters material och en inbjudande 

lekmiljö på lekterapin. Alla barn ska kunna hitta något roligt att göra, förklarade 

lekterapeuterna. 

 

Lekterapeuternas uppdrag är även att besöka de barn som ligger inne på olika avdelningar och 

inte själva har möjlighet att komma till lekterapins lokaler. ”Eftersom utrymmen för barns lek 

på sjukhus kan vara mycket begränsade, så måste utrymmen och lekmaterial kunna användas 
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på olika sätt” (Lindquist 1990, s. 95). På avdelningen erbjuds barnen lek, skapande, pyssel 

och spela spel, till exempel. Ett intressant exempel på en sådan händelse var en lekterapeuts 

berättelse om en femårig flicka som var väldigt sjuk och låg apatisk i sin säng. Hon hade mått 

dåligt i flera veckor och nickade bara lite med huvudet till svar. Lekterapeuten var i hennes 

sjukhusrum en stund och frågade: ”Hur är det, orkar du hitta på någonting idag? Men du 

kanske inte orkar?”. 

Lekterapeuten tänkte ”hon är nog inte på humör” men efter en stund sken flickan upp som en 

sol och sa: ”Eva-Lena!” (lekterapeutens namn) ”Pappa, du får gå!”. Då ville flickan leka med 

lekterapeuten själv och den lektimmen som följde gick väldigt fort. I det exemplet ses att 

lekterapeutens eget empatiska och leksignalerande sätt väckte flickan ur sin dvala och barnet 

fick en stunds verklighetsflykt från sin tunga sjukdom genom leken. I hängivelsen och 

självförglömmelsen upplevdes tiden som tidlös (Olofsson Knutsdotter 2003, s. 16).  

 

Enligt lekforskaren Michael Jensen är leendet en viktig leksignal och de som leker ler 

regelbundet (Jensen 2013, s. 145). När lekterapeuterna berättade för mig om sina lekexempel 

med barnen glittrade de med ögonen, log och gjorde invinkande gester med händerna och 

armarna. Flera av respondenterna menade att det är en förutsättning till lek att man som 

pedagog har ”leksignalen i ögonen” och känner in vad barnet vill göra. Empatisk förmåga 

verkar med andra ord vara en mycket viktigt egenskap att besitta i arbetet med barn och 

människor enligt praktik och teori. Barnpsykologen Margareta Öhman beskriver mänsklig 

empati är att kunna leva sig in en annan människas situation genom förståelse för hur den 

andre känner sig utan att för den skull känna exakt på samma sätt som den andre (Öhman 

1996, s. 29). Märker lekterapeuten att barnet verkar väldigt ledset och trött kanske den bara 

sitter en stund vid barnets sängkant och frågar hur det är. Respondenterna menade att det är 

viktigt att som vuxen ta sig tid till att skapa ett förtroende hos barnet för att få bra kontakt med 

det. Den aktiva empatiska närvaron kan väcka barnet ur sin håglöshet eller resultera i att 

barnet börjar berätta om sin oro eller sjukdom, till exempel.  

 

Psykologen Margareta Öhman beskriver relationen barn-pedagog så här: ”I mötet med barn 

förmedlar jag alltid vem jag är, inte vad jag tycker eller tänker, utan hur jag är. Barnet tar in 

det som är jag, det jag på djupet förmedlar” (Öhman 1996, s. 54). En lekterapeut beskrev 

mötet med barn så här: ”Det gäller att hitta en väg till att nå barnet och varje gång man gör det 

så är det väldigt fascinerande och väldigt härligt”. Vidare menade hon att det handlar mycket 

om hur den vuxne kommunicerar med barnen och kommer ned på deras nivå. ”Det finns 
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doktorer som kommer in och bara står med armarna i kors medan en annan som tar upp en 

krona ur fickan och frågar barnet: `Titta, tror du att jag kan få den här att försvinna?´. På 

mindre än en halv minut så har läkaren fått kontakt med barnet”, förklarade respondenten. 

Mötet med barnet är därmed en förutsättning till en bra relation vilken i sin tur skapar 

trygghet för barnet i sjukhusmiljön. Informanterna menade att inkännande empati, eller 

spegling av den andres känslotillstånd, var en del i hur de kunde möta barnet på dess nivå i 

leken. Barn visar väldigt starkt genom sitt kroppspråk hur det mår, menade de. 

 

Min tolkning av ovanstående resultat är att miljön, materialet och pedagogen har stor 

betydelse för barnets lek. En mysig, hemlig och rogivande miljö inger trygghet hos barnet. 

Materialet i sin tur ska vara rikligt tilltaget för att alla barn ska hitta någonting att leka med 

eller skapa. Lekterapeuten är genom sin personliga närvaro det levande verktyget i mötet med 

barnet. Genom empatisk kommunikation, inkännande sätt och ta sig tid för varje barn skapas 

en god och trygg relation mellan den vuxne och barnet.  
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4. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel summeras och redovisas mina slutsatser av studien. Jag återknyter till mina 

huvudfrågeställningar för att få fram kärnan i det empiriska materialet. Syftet med min 

undersökning var att ta reda på hur lekterapeuterna såg på lekens betydelse för barn på 

sjukhus. Det jag upptäckt under forskningens gång är hur lekens olika egenskaper lyser 

igenom i materialet och vilka funktioner den verkar ha. Därtill har jag även fått kunskap om 

skillnader mellan friska och sjuka barns lek. Jag har även förstått att lekterapins miljö och 

material samt hur pedagogen påverkar barnets lekförutsättningar.  

 

Nedan kommer jag att utgå från de tre huvudfrågeställningarna och diskutera och dra mina 

slutsatser utifrån frågorna. Vid återkoppling till mitt syfte att utforska lekens betydelse för 

barn i sjukhusmiljö har jag kommit fram till följande svar: 

 

4.1 Vad är speciellt med barns lek på sjukhus? 

 

På denna frågeställning blir svaret att det särskilda med barns lek på sjukhus är att den blir 

försiktigare, lågmäldare, trevande och kan behöva lockas fram genom mycket stimulerande 

och kreativt material. Barns lek i sjukhusmiljö ter sig därmed helt annorlunda mot vad den i 

lekforskarnas litteratur där alla barn vanligtvis är friska och i sin naturliga miljö. I och med 

den kontrasten har det ibland varit svårt att koppla lekteorier till barns lek på sjukhus. 

Samtidigt har jag sett hur dessa teorier skymtat till i mitt empiriska material. Däremot har 

igenkänningsfaktorn varit hög i lekterapeuternas litteratur om lekterapi och deras 

fallbeskrivningar av olika barnpatienter. I Socialstyrelsen redovisning (1977) fanns även flera 

exempel på olika sjuka barns lek. Barnen var tysta, stilla och tillbakadragna varvid deras lek 

blev densamma (Socialstyrelsen 1977, s. 26-31). Därmed har den psykologiska aspekten på 

pedagogik även bekräftats av studien.  

 

Summeringen av det speciella med barns lek på sjukhus är att då barnet inte är friskt blir även 

dess lek förändrade av det tillståndet. Att leken i den här kontrasterande världen sker på 

sparlåga hör alltså ihop med barnets hälsotillstånd. Leken kan även hämmas av att barnet 

hamnat i en främmande och kanske för dem skrämmande miljö. Därtill kan sorg över sin 

sjukdom eller skada även färga av sig i barnets lek. Lev Vygotskij talar om känslornas dubbla 

uttryck (Vygotskij 1995, s. 22) och detta kan ses likt en röd tråd igenom hela resultatdelen. Är 

ett barn sorgset över sin diabetesdiagnos kan det inte leka lika lätt, till exempel. Det har varit 
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ett genomgående tema i mitt empiriska material – skillnaden mellan friska och sjuka barns 

lek. Därför poängteras lekens positiva betydelse mycket av lekterapeuterna. När barns 

naturliga tillgång till lek hamnar på sparlåga behövs den aktivt lockas fram. Lekens fenomen 

ses genomgående som en mycket positiv ”hälsokälla” i sjukhusmiljön. Den beskrivs till och 

med som ”livsviktig” av lekterapeuterna.   

 

4.2 Vilka egenskaper och vilken status får leken i sjukhusmiljö? 

 

Egenskaperna leken tillskrivs i sjukhusmiljö är genomgående positiva. Leken används på ett 

mycket aktivt och medvetet sätt i olika syften för att hjälpa barnen att bearbeta upplevelser, få 

kunskap om sitt hälsotillstånd och olika undersökningar, till exempel. Att leka informativa 

lekar inför olika medicinska undersökningar ger barnet kontroll i sin utsatta situation. Därtill 

ses leken ur ett rekreationssyfte, att få koppla av från sjukhusmiljön en stund. Den typen av 

lekfunktion återfinns i Moritz Lazarus (1824-1903) klassiska avslappningsteori.   

 

De pedagogiska vinningarna kopplade till lekterapi ses framträda ur de kvalitativa 

intervjuerna, i Ivonny Lindquists pionjärarbete och Socialstyrelsens redovisning (1977). Min 

fascination av synen på lek i sjukhusmiljö är att den inte ses som ett tidsfördriv i brist på 

annan sysselsättning utan att den aktivt verkligen kan användas till så många andra 

vetenskapligt bevisade utvecklingsområden än ”fri lek”.  

Därmed tycks lekens egenskaper få högre status inom sjukhuset väggar än utanför. 

Barnläkaren John Lind beskrev att införandet av lekterapin på Karolinska sjukhuset var den 

största förändringen i hans tid som läkare. Enligt honom påverkade lekterapins verksamhet 

både kvalitén och kvantiteten i vården eftersom den förbättrade förutsättningarna på många 

områden samtidigt, för barnen, föräldrarna och personalen (Socialstyrelsen 1977, s. 44). Med 

det vill jag säga att egenskaperna leken tillskrivs i sjukhusmiljö är att den ses vara värdefull ur 

många aspekter. Den kan användas till behandling, bearbetning, avledning, avreaktion och 

information. Därtill tycks leken inneha många positiva egenskaper på dem som omges av den, 

barnen, föräldrarna, vårdpersonalen och lekterapeuterna.  
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4.3 Vad har miljön, materialet och pedagogen för betydelse för barns lek? 

 

Miljön, materialet och pedagogen har stor påverkan på barnets lek framgår i studien. 

Lekterapins lokaler är viktiga för att barnen ska ges förutsättningar till lek. I materialet 

framgår att miljön ska vara lugn, trygg, ombonad och hemlik för att skapa en mysig atmosfär. 

Då vågar barnet slappna av och kanske börja leka eller pyssla med något. Att ovanstående tre 

faktorer betyder mycket för barnens lek framkommer i lekterapeuterna Ljungström, Olsson 

och Lindquist samt Socialstyrelsens litteratur om lekterapi. I en avslappnande miljö kan 

barnet även bearbeta rädslor och ångest, vilka är vanligt förekommande känslor i sjukhusmiljö 

(Tamm 2003, s. 78). Det jag även förstått genom intervjuerna och lekterapeuternas litteratur 

är att barnens önskemål alltid går att ordna. Vill barnet leka med sand i sängen går det att lösa 

praktiskt, eller bygga en stor robot med skokartonger. Ingenting är omöjligt och 

lekterapeuterna är väldigt påhittiga, kreativa och hjälpsamma.  

 

Tillgång till rikligt med material är också viktigt för att uppmuntra barnens lek, kreativitet och 

fantasi. Knutsdotter Olofsson hävdar att barn inte behöver mängder med leksaker men 

däremot ”många saker att leka med” (Olofsson Knutsdotter 1991, s. 187). När barnen har 

svårt att komma igång och leka eller att börja skapa hjälper färgsprakande saker och ting till 

att få fram leken och fantasin igen. Barnen kanske sitter tysta och iakttar allt i miljön 

runtomkring sig en stund och börjar sakta men säkert att måla eller ge nallarna medicin, till 

exempel.  

 

Den primära betydelsen för barns lek är ändå hur pedagogen är som person och själv har för 

inställning till leken. Lekterapeuterna är de levande verktyg i mötet med barnen och har till 

uppgift att lyfta det friska och positiva i dem samt lägga fokus på barnens intressen och 

”normala” tillstånd. Genom leken menar lekterapeuterna att barnet ”inte tappar bort sig själv”. 

Lekterapi har alltså något sunt och hälsosamt med sig. Lekterapeuten måste ha ”glimten i 

ögat”, känna empati men samtidigt inta en professionell distans för att orka med sitt arbete, 

enligt min uppfattning. Att därtill kunna läsa av barns lek om det är något de är bekymrade 

över är också en viktig egenskap som lekterapeut. ”Leken är ju barns språk, liksom barns sätt 

att hantera olika saker men leken är ju också tid för andrum för dem”, förklarade en 

lekterapeut.  
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Jag blev också fascinerad av lekterapeuternas engagemang, drivkraft och stolthet för sitt yrke. 

Trots tidvis mycket hög arbetsbelastning, möten med många barn, föräldrar och vårdpersonal 

utstrålar de sådan positivism, kompetens och professionalitet. De är förhållandevis få i 

jämförelse med övriga personalgrupper men fyller en oersättlig och viktig funktion för 

barnen, dess anhöriga och övrig vårdpersonal på barnsjukhusen. 

 

4.4 Slutsats 

Slutsatsen jag kommit fram till i min kvalitativa studie är att lekens betydelse för barn på 

sjukhus är enorm. Lekterapeuterna har förmedlat lekens positiva egenskaper genom sina 

beskrivningar av den. Därtill kan leken användas i många olika pedagogiska och terapeutiska 

former för att på så vis få barnet att må bättre. Fenomenet verkar tillföra människorna i dess 

omgivning glädje och kraft.  

 

Att ta sig tid till att bygga upp ett förtroende hos alla barn för att kunna lyfta fram det positiva 

hos dem och möta dem på samma nivå, är också en slutsats jag kan dra av min studie. Att 

arbeta med den friska delen i barnens liv, i motsats till övrig sjukvårdspersonal på sjukhuset 

måste vara berikande även om det stundtals säkert är påfrestande också.  

 

Likaså reflekterar jag över att när livet ställs på sin spets kanske andra värden som ansetts 

”alldagliga” få nya egenskaper. Leken hos barnen vilket tas för givet hos friska barn 

försvinner då det helt plötsligt blir allvarligt sjukt eller skadar sig. När detta händer får kanske 

leken en annan innebörd och kvalitet. Det jag främst kommer att bära med mig från denna 

studie är lekterapeuternas respekt och vördnad för leken.  
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4.5 Förslag till framtida forskning  

Eftersom lekterapi på sjukhus är ett så outforskat område i Sverige finns det hur mycket som 

helst att börja forska kring i detta smala men stora ämne, tänker jag. Till att börja med skulle 

det vara intressant att göra observationer i lekterapins lokaler för att se hur barnen och dess 

föräldrar leker. För det andra observera barnet och lekterapeuten i olika bearbetningslekar, till 

exempel stickrädsla. För det tredje skulle det även vara berikande för lekterapiforskaren att 

intervjua läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för att få in deras aspekter på lekterapins 

verksamhet. Därtill skulle intervjuer av föräldrar och barn också vara berikande för 

vetenskapen.  

Lekterapeuterna är en liten yrkeskår med pedagogisk utbildning på sjukhusen och har 

specialistkunskaper om hur leken kan tas tillvara på ett professionellt sätt. Deras lärdomar 

skulle kunna gagna alla inom barnprofessionen, inte minst i förskolans värld.  
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                6. Bilagor 

                     Bilaga 1 

  

 

 
                                                                   INFORMATIONSBREV 
    2015-03-20 

 

 

Information till informanten  

 

Lekterapi på sjukhus  
 

Bakgrunden till att jag vill göra en studie inom er verksamhet är för att få in andra perspektiv på 

barns lek än den jag uppfattar kan finnas på förskolan. Jag är nyfiken på hur en förskollärare inom 

lekterapin på sjukhus ser på lekens betydelse för barnet. Hur kan lek tillsammans med en 

lekterapeut/förskollärare användas för bearbetning av traumatiska händelser, eller behandling av 

fobier, till exempel?  

 

Den metod som kommer att användas är kvalitativ intervju, det vill säga öppna och djupare frågor.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och genomförs av Pernilla Kåhre (förskollärarstudent).  

 

Med Din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun på min mobiltelefon. Inspelningen kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts förvaras materialet i tre 

månader och förstörs därefter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med 

några konsekvenser för Dig. Resultatet av min studie kommer att redovisas så att Du inte kan 

identifieras. Min C-uppsats kommer att publiceras på DiVA Portal.  

 

Intervjun ingår som ett examensarbete i det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet, Södertörns 

högskola. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller maila mig eller min handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

Pernilla Kåhre 

Förskollärarstudent 

Södertörns högskola          

Tfn 076/227 82 93             

pernilla01.kahre@student.sh.se 

 

  

 

Martin Gunnarson 

Doktorand 

Södertörns högskola 

Tfn 08-608 48 01 

martin.gunnarson@sh.se 
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Intervjuguide inför kvalitativ intervju 150317            Bilaga 2 

sammanställd av Pernilla Kåhre, förskollärarstudent vid Södertörns högskola 

 

1. Vad krävs det för utbildning för att arbeta som lekterapeut på sjukhus? 

2. Hur många lekterapeuter arbetar här? 

3. Hur många barn har varje lekterapeut ansvar för och hur gamla är barnen?  

4. Vilka yrkesgrupper samarbetar ni med? 

5. Har ni mycket föräldrakontakt, i så fall hur?  

6. Dokumenterar ni barnens lärprocesser? 

7. Följer ni förskolans läroplan Lpfö 98, 2010 och/eller andra styrdokument gällande 

barns utveckling och lärande?  

8. Vad är lek för dig? Hur ser du på lekens status?  

9. Använder ni er av någon speciell pedagogik som inspirationskälla? 

10. Hur ser du som förskollärare/lekterapeut på lekens betydelse för barnet (barnets 

utveckling)?  

11. Hur kan din delaktighet i barns lek bidra till barnens bearbetning (utveckling) 

tror du? 

12. Vad får/har leken för betydelse när barnet är allvarligt sjuk? 

13. När blir lek pedagogisk/behandlande tror du?  

14. Hur kan lek läka? 

15. Hur märks det att ett barn blir hjälpt av lekterapi? 

16. Finns det ”hopplösa fall”, det vill säga barn som aldrig kan leka? 

17. Hur kan förskolan använda sig av lekterapi i sin verksamhet? 


