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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att utforska den pedagogiska verksamheten och lekens 
betydelse för barn på sjukhus. Vi vill uppmärksamma att yrket som lärare och pedagog 
sträcker sig längre än inom skolans ramar.  

Med utgångspunkt i litteratur i ämnet, enkäter och intervjuer med olika aktörer 
verksamma inom barnavård studerar vi i uppsatsen de olika aktörernas tankar och 
funderingar om sitt arbete och synen på barns lek.  

Resultatet visar på att leken enligt informanterna är en viktig del i barns tillfrisknande. 
Leken i sig har en terapeutisk inverkan på barn då de hamnar på sjukhus. Aktörerna 
arbetar utifrån synsättet att leken läker. 
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1. Inledning 

Med en bakgrund på inriktningen Barn, teknik och skapande på Lärarhögskolan i 
Stockholm har vi båda erfarenheter av skapande och lek och hur detta tar sig i uttryck i 
barnens vardag. Vi har båda ett intresse för skapande verksamhet och barns lek. Därför 
var det naturligt för oss att ta vara på möjligheten att genom kontakter på ett av 
Stockholms största sjukhus få komma till lekterapier på ett antal andra sjukhus i 
Mellansverige.  

 

Under vår utbildning så har vi mött barn som av olika skäl har svårt att leka och skapa, att 
komma in i leksituationer. Vid dessa tillfällen har vi kunnat observera de barn som av en eller 
annan anledning har kommit utanför leken. Denna problematik vill vi fördjupa oss i.   

Under vår utbildning har vi läst mycket om leken och skapandets betydelse för barns 
utveckling. För flertalet barn, liksom för vuxna, är det inte alltid lätt att komma in i en lek 
eller ge sig i kast med att skapa. Ofta behövs stöd i form av inspiration och lite hjälp från 
andra för att komma igång. Men hur är det när man är sjuk? Hur går det då med orken och 
viljan att leka eller skapa.  

Alla lärare ställs någon gång inför situationen att en elev i klassen, gruppen blir sjuk och 
behöver vistas på sjukhus en kortare eller längre tid. För klassen, gruppen går livet vidare men 
vad händer med eleven? 

I vår uppsats vill vi uppmärksamma hur man inom vården möter de sjuka barnen. 

Det händer att lek slarvigt beskrivs som verklighetsflykt, men för barn som vårdas på sjukhus 
kan leken vara en flykt till verkligheten. Leken blir då en plats där barnet återgår till det 
normala. I leken är barnet inte längre sjukt eller inkapabelt, där är allt möjligt. I lekens värld 
går allt att klara av och det finns ingen begränsning i tid och rum. 

Alla barn – friska som sjuka – behöver leka. Leken fyller den största delen av barns vardag. 
Anders Kreuger, docent och överläkare vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala beskriver 
det så här, 

”Förutom att ge lustkänslor fyller leken många funktioner: Barnen förbereder sig för kommande 

situationer, bearbetar upplevelser genom att upprepa dem i lek, den kan fungera som 

ångestdämpande och ge barnet möjlighet att hantera känslor, den ger utlopp för energi, och befrämjar 

social, språklig, motorisk, emotionell, intellektuell och kreativ utveckling.”1 

 

Vi tycker oss ha sett att de barn som inte får en möjlighet till att uttrycka sig via lek lätt kan 
komma efter i gemenskap och samspel med andra barn. Då ett barn hamnar på sjukhus en 
längre tid kopplas de automatiskt bort från sin vardag. Vi har även upplevt att barns lust att 
leka dämpas och de blir känsliga för omgivningens och föräldrarnas reaktioner. Föräldrarna 

                                                 
1 Kreuger, A, Barnet och sjukvården,  Lund Studentlitteratur. 2000, s.95. 
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signalerar kanske att något är fel då de uttrycker känslor som sorg och rädsla vilket innebär att 
barnens trygga sfär skakas om. 

 I dag finns en utbyggd lekverksamhet på de flesta sjukhus. I denna uppsats uppmärksammar 
vi denna verksamhet. Hur arbetar lekterapeuter för att stötta dessa barn i deras lek och 
skapande är frågor vi hoppas kunna ge läsaren svar på. 

Vi menar att kunskap om detta är viktigt för såväl oss själva och andra. Ämnet är både 
relevant och aktuellt, eftersom det ofta förekommer ett eller flera barn i förskolan och skolan 
som är sjuka eller hindrade på grund av olika orsaker. Den kunskap vi hade om verksamheten 
på sjukhusens lekterapier var förhållandevis liten innan vi började med detta arbete. Enligt vår 
mening skiljer sig arbetet som pedagog på sjukhuset från arbetet som pedagog inom 
förskolan. Är det skillnader i uppdraget? Vi har i detta arbete velat undersöka på vilket sätt 
lekterapeuterna samt övrig personal arbetar och hur de tänker om sitt arbete på sjukhus. 
Skapas välmående genom lek trots sjukdom och på vilket sätt?  

Vi menar att man inte får glömma att det är viktigt att skapa miljöer för ett lustfyllt lärande 
genom lek, eftersom lek är en betydelsefull och viktig del i barns utveckling. Vi upplever det 
som att pedagoger många gånger gör en skillnad på lek och lärande, som att de inte hör ihop. 

“Lek på fritiden förknippas med eget val, egna initiativ, planering och avslutning. Allt detta skulle kunna 

vara möjligt i skolan. Men i stället förknippas lärandet i skolan aldrig med lek, för barnens del.” 1  

Enligt vår mening tycks det vara så att leken nu börjar ses som ett fenomen i sig, som just 
bara lek. Vi kan bara hoppas att nästa steg blir att se leken som en viktig del även i vuxnas 
fritid.  

Att leka är att kunna förvandla verkligheten till något annat, att sätta en guldkant på livet, som 
ger det en mening utöver det vanliga. Leken sätter fantasin i rörelse. När vi har observerat 
lekande barn ser vi tydligt att de har roligt när de leker. Om man då funderar en stund över 
den iakttagelsen så får man klart för sig att leken är viktig för barnens inlärning och samspel 
med andra. Funderar vi ytterligare en stund kommer vi underfund med att våra iakttagelser 
inte bara gäller barnen utan alla människor. 

Vi får inte glömma att barnen är specialister på lek. I den fria lekens pedagogik kan barnen 
förvandla den vanligaste sten till något fantastiskt. Det är viktigt att barn får tid för lek, tid 
som idag är en bristvara. Som pedagog eller förälder bryter man flera gånger om dagen upp 
barnens lek. Det är viktigt att behandla barn och särskilt yngre barn med den respekt som 
deras lek faktiskt behöver. Viktigt är också att ofta delta i barnens lek.  

“Skapandet har alltid ett budskap oavsett var i världen man befinner sig. Ett uttryck med spår av 

handen, hjärna och hjärta”.2   

 
Med skapande verksamhet menar man ofta de olika former av kreativt arbete som utförs 
fysiskt. Det finns ett oändligt antal exempel såsom: dans, måla, odla, baka, spela instrument, 
sjunga, rita, dreja och snickra. Men man kan också föreställa sig en mer djupare tankebetonad 
skapande process, där skapandet sker främst i tanken. 
                                                 
1 Qvarsell, B, Barns skapande lek, Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, 1999, s. 76.   

2 Karlsson, L-L, Strandqvist,C & Swanberg, I-M, Skapande lek  tips och idéer för barn och vuxna, Natur och Kultur, 1990, s.5. 
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2 Bakgrund 

Inför vårt arbete har vi tagit reda på hur lekterapins utveckling i Sverige sett ut. För att 
ge läsaren en inblick i verksamheten och för att bättre förstå vårt arbete redogör vi kort 
om Lekterapin då och nu, samt lekens betydelse för barns utveckling. 

2.1 Historik lekterapi i Sverige 
 
I början av 1900-talet började barnträdgårdslärarinnor, som förskollärarna hette på den tiden, 
att ideellt ta hand om barnen genom lek, skola och sysselsättning. En anledning var att de 
uppmärksammade att barn som vistats ett par dagar på sjukhus utan sina föräldrar visade 
tillstånd som kan liknas vid apatiska och en tillbakagång i sin utveckling. På 1930-talet 
larmade läkarna om negativa reaktioner hos barnen. På grund av för lite stimulans genom 
kontakt och stimulerande utveckling märktes ett försämrat psykiskt tillstånd hos de sjuka 
barnen. På 1960-talet arbetade man aktivt för att föräldrarna skulle vara med sina barn under 
hela behandlingstiden på sjukhuset. Om detta kan man läsa i Anders Kreugers bok Barnet och 
sjukvården1. På 70- talet utkom Ivonny Lindqvist med boken Terapi genom lek. Genom 
boken uppmärksammades många barnläkare på att den lekterapeutiska verksamheten betydde 
mycket för barn och deras tillfrisknande. Inom sjukvården växte verksamheten och goda 
resultat uppnåddes. Sedan 1982 har det funnits flera lagar som reglerar verksamheten först i 
Socialtjänstlagen för att idag finnas med i Skollagen 2 a kap 4 §.  

”Om ett barn vårdas på sjukhus eller i någon annan institution, skall huvudmannen för institutionen 

sörja för att barnet får tillfälle att delta i verksamhet som motsvarar den som erbjuds i förskola eller 

fritidshem.”2  

 

Alla barn och ungdomar har idag, enligt Skollagen, rätt till lekterapi då de behandlas på 
sjukhus. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen har de rätt att få sina sjukdomar förklarade 
och beroende på ålder kan informationen ges verbalt eller genom leken.   

2.2 Lekterapi i dag 
Idag finns den pedagogiska verksamheten på sjukhus, den kallas för Lekterapi och finns på 
samtliga barnkliniker i Sverige. De som arbetar där är oftast förskollärare eller 
fritidspedagoger och de flesta har specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Sjukvården idag 
har förändrats, från att man som barn förr kunde få ligga på sjukhus flera veckor med ett 
brutet lårben till att idag, lämna sjukhuset efter någon dag för att vårdas hemma. Ett kärvare 
ekonomiskt klimat är en av orsakerna. Det har lett till att nästan endast mycket svårt sjuka 
barn ligger inne på sjukhusen idag. Att leka är livsnödvändigt för alla barn. Friska barn har ett 

                                                 
1 Kreuger, Barnet och sjukvården. 

2 Skollagen 2 a kap 4 §  (1998:352). 
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annat förhållningssätt till lek än sjuka barn. Lekterapeuternas jobb idag har hög status och 
anses som mycket viktigt inom sjukvården. Och som Anders Kreuger skriver, 

”Ju sjukare ett barn är desto mindre aktivt blir det. Men ett barn måste vara mycket sjukt innan det helt 

slutar att leka! Barns behov av lek och utveckling avstannar inte för att det blir sjukt. Det kanske blir 

ännu mer viktigt, men möjligheten att ta för sig, tillgodogöra sig vad som erbjuds blir annorlunda. De 

friska barnen tar för sig, kastar sig över lekmaterialet och vill hela tiden nya saker. Sjuka barn tittar, 

men orkar inte alltid utan behöver hjälp att komma igång och entusiasmeras. Lekterapeuternas uppgift 

blir att hjälpa barnet till lek.”1 

I dag har lekterapin egna lokaler i nära anslutning till vårdavdelningarna, samt bibliotek och 
sjukhusskola. Man har såväl inomhusmiljöer som utomhusmiljöer. Lekterapilokalerna 
inbjuder till stimulans, möjlighet till avkoppling, pedagogisk personal och kanske viktigast av 
allt möte med andra barn.  

 

2.3 Lekens betydelse för barns utveckling 
Vi har valt att i huvudsak använda oss av Donald Woods Winnicotts forskning, samt närlig-
gande forskning om barn på sjukhus och lekens betydelse. Det finns mycket forskning kring 
lek, där både, Erik Homburger Erikson och Jean Piaget, som är samtida med Winnicott har 
sina egna lekteorier. Den ryske lekteoretikern Lev Semonovich Vygotskij föregår i tiden både 
Piaget och Winnicott. Han betonar leken som en social process. Han menar också att barn inte 
leker för att det är lustfyllt, utan som ett sätt att lösa konflikten mellan önskningar och 
verklighet. Inför våra studier har vi även hämtat fakta från Ivonny Lindquists forskning då 
hon var en av de första att skriva om lekterapin på sjukhus i Sverige. Litteraturen vi har valt 
handlar om lek på sjukhus och leken som behandlande metod. Då Winnicott och Ivonny 
Lindquist tar upp leken ur ett behandlingsperspektiv nämner vi inte i någon större 
utsträckning Erik Homburger Erikson eller Jean Piaget i vårt arbete, då dessa inte gör det.  

Vi har även läst forskning av Marie-Louise Folkman och Eva Svedin som handlar om barn 
som inte leker och hur man kan hjälpa dessa barn in i leken. 

 

2.4 DW Winnicott 
Winnicott kom i mitten av 1900-talet med nya, för den tiden, intressanta teorier kring leken 
som ett tredje rum, ett mellanområde, mellan inre och yttre verklighet. Han menar att leken är 
någonting som finns redan hos det mycket lilla spädbarnet och att leken, och ting som förs in i 
leken, används som övergångsfenomen och övergångsobjekt. För Winnicott är lekens tredje 
rum inte något som begränsas till barnåren utan något som vi bär med oss i alla typer av 
kreativa aktiviteter genom livet. Utvecklingen består istället i att vi så småningom lär oss att 
dela lekens tredje rum med andra människor. 

                                                 
1 Kreuger, Barnet och sjukvården, s. 96.  
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Winnicot skriver om en plats där goda och lekfulla möten kan uppstå mellan barnet och den 
vuxne, han kallar det för ett mellanområde. En plats där tillit och förbund skapas mellan barn 
och den vuxne, ett tredje rum. Här ryms lek, låtsasvärld, symboler och humor. Leken är inte 
en inre process, men den föregår inte heller i yttervärlden, utan just i området däremellan. I 
det lekområdet har barnet en magisk kontroll. Det är ett rum där den respektfulle vuxne kan få 
skåda in i. För att detta mellan område ska uppstå behöver det finnas en älskad omsorgsperson 
att samspela med på ett lekfullt sätt. Det handlar om att skapa platser för leken. Lekande i sig 
själv kan verka som terapi. Att ordna miljön så att barn har möjlighet att leka är en 
psykoterapi som kan användas av alla. Det gäller att visa på en positiv social attityd till lek 
och lekande. Winnicot menar att,  

“Psykoterapi äger rum i två lekområden som delvis sammanfaller, patientens lekområde och 

terapeutens. Psykoterapi handlar om två människor som leker tillsammans. Följden av detta är att när 

det inte går att leka måste terapeutens arbete inrikta sig på att få patienten att övergå från ett tillstånd 

där han inte kan leka till ett tillstånd där han kan leka.”1 

 

Winnicott anser att vi skapar ett utrymme mellan oss där saker kan hända. Vi kan se det som 
att två människor har varsin matta som de skjuter mot varandra och där mattorna möts och går 
omlott med varandra så skapas mellanområdet i vilket personerna kan mötas och samspela. 
Det blir som ett psykiskt lekrum där saker kan hända. 

På samma sätt som det kan behövas ett övergångsobjekt i leken, kan den vuxne behöva finna 
sig i att det viktigaste budskapet får denne av barnet genom tystnaden. Genom det icke-
verbala. Då det sjuka barnet inte alltid kan eller vill, kommunicera genom tal. 

”Det finns utrymme för tanken att betydelsefullt relaterande och betydelsefull kommunikation är tyst.”2 

Det handlar om att samtala och att möta barnet där det är. Winnicott säger i boken, Den 
skapande impulsen att det är roligt att vara gömd men en katastrof att inte bli funnen. 
Vidare nämner Winnicot ett inre och yttre område i vilka barnet utvecklas. Dessa områden 
måste vara omgärdade av tillräcklig trygghet för att barnet ska kunna ge uttryck för vad det 
känner. I det inre området gestaltas barnets erfarenheter, det färgas av minnen och omedvetna 
fantasier vilket är nödvändigt för leken.  

“För utan ett inre rum, där leklusten kan gro, hjälper det inte vilka attraktioner omgivningen än har att 

bjuda. Det är när lekens båda rum ges möjlighet att utvecklas sida vis sida och ge liv åt varandra som 

magi skapas.”3  

För att barnen med hjälp av vuxna ska hitta sitt inre lekrum måste även miljön utanför barnet 
ordnas så att den är en hjälp för barnet i att hitta leken inom sig. Det handlar om att skapa 
platser för leken.  

                                                 
1 Winnicott, DW, Lek och verklighet, Natur och Kultur, 1993, s. 59.  

2 Winnicott, DW, Den skapande impulsen, Psykoanalytiska skrifter i urval av Arne Jemstedt, Borås, Natur och Kultur, 1993, s 363 

3  Folkman, M-L & Svedin, E, Barn som inte leker, Från ensamhet till social lek. RUNA FÖRLAG, 2003, s. 74. 
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På lekterapin har de försökt att ordna inte bara en bra miljö för barnen utan de måste även 
försöka hitta och utforma platser som tilltalar många barn med olika behov. Winnicot påpekar 
betydelsen av att skapa en trygg och inspirerande omgivning där barn kan börja skapa.   

 

 

2.4.1 Lek som bearbetning av upplevelser 

Betydelsen av att barn ges möjlighet att i lekens form bearbeta sådant som skrämmer dem, 
såsom spöken och monster kan, menar Winnicot, inte underskattas. I sina lekar får barnen 
utlopp för det de känner. I förskolan är ”skrämmande lekar” sällan tabu. I bland annat boken 
Lek och verklighet beskriver Winnicott hur leken ”i sig” uppfattas som spännande och farlig 
av barnen. Barn har ofta svårt att hålla isär vad som är verkligt eller inte. Att få leka och på så 
sätt bearbeta vad de känner är, enligt Winnicot, av stor vikt. Det sätt som barn tar till sig 
uttryck och händelser på, som utspelar sig i den vuxna världen behöver bearbetas i lekens 
form. Leken ger på så sätt barnet en länk till vuxenlivet. Genom leken behandlar de sådant 
som kan hjälpa dem att utvecklas och förstå.  
 
Även Vygotskij ansåg att barnen utvecklas genom leken. Leken för barn är här och nu, de har 
ingen tanke på vilka konsekvenser deras lek har i ett längre perspektiv. Det är roligt att hoppa 
i vattenpölar, att vi som föräldrar sedan kan tycka att det inte är så roligt att ta hand om de 
blöta kläderna bekommer inte barnen i lekens stund. Kanske skulle även vi vuxna hoppa i 
vattenpölarna om vi inte behövde tänka på konsekvenserna av vårt handlande. 
 
Leken har ofta ett syfte, men det är inte alltid syftet resulterar i positiva känslor för barnen.  
Det är roligt att leka med vatten till dess att man får skäll av mamma eller pappa för att man 
blivit blöt och smutsig. Leken kan bli olustig om resultatet inte får den av barnet väntade 
utgången, lek kan därför inte enbart definieras utifrån barns lustupplevelse, detta ansåg 
Vygotskij. Winnicot talar om att lek i det stora hela är tillfredställande och det gäller även när 
den leder till en viss grad av ångest, men det finns ett stadium av ångest som är outhärdligt 
och förstör leken för barnen. 
 

2.5 Ivonny Lindquist 
Ivonny Lindquist förstod tidigt betydelsen för barn att leka, skapa skratta och ha roligt trots 
sjukdom och rädsla för framtiden. Hon insåg också snabbt att barnens trygghet är starkt 
förknippad med deras föräldrar. Att hjälpa föräldrar i kris att hjälpa sina barn till skratt och lek 
gjorde under för tillfrisknandet hos barnet.  

Ivonny Lindquist startade sitt arbete som lekterapeut redan 1956 på Umeå lasarett. Ivonny 
Lindquist uttalar sig inte gärna om de medicinska frågorna, men hon tycker att lekterapi kan 
vara till hjälp vid diagnostisering och behandling. Framför allt att skapa sådan självkänsla hos 
barnet att de vågar ge allt av sina resurser. Att man genom uppmuntran lyfter barnen, ger dem 
luft under vingarna helt enkelt. Ivonny ser barnen som väldigt kompetenta. Hon påpekar starkt 
att vi vuxna måste se till barnens vädjan och oro på allvar. Att vi som vuxna aldrig får skoja 
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bort eller nonchalera barns bekymmer. Det gäller att vara observant, då barn i sin lek talar om 
saker, utan att man annars skulle få veta något. Leken är barnets möjlighet att berätta något 
för oss vuxna, något de inte kan sätta ord på. Psykoanalytikern Clarence Crafoord skriver, 

”Människor frågar ofta hur vi kan förebygga den psykiska ohälsa som finns i vårt samhälle. Att 

upptäcka lekens läkande förmåga kan vara ett av svaren.”1  

Barns hälsotillstånd kan påverka deras lek, och även om miljön på sjukhuset är för dem 
anpassad ger det ingen garanti för att barnet skulle vilja leka där. Det är där lekpedagogerna 
kommer in för att hjälpa barnet att se vilka möjligheter till lek som faktiskt finns.  

”I en sjukhus situation kommer barnet till en främmande, ibland skrämmande miljö. Undersökningarna 

och utfrågningarna upptas av barnet som angrepp på dess integritet.”2  

Ivonny Lindquist säger att sjukhuset kan vara en skrämmande miljö. Hon säger också att 
barns lek på sjukhus måste vara stimulerande, terapeutisk och trygghetsbefrämjande. Men vi 
kan inte tvinga barn att leka. Eller som Folkman och Svedin skriver i sitt slutord, 

”De måste själva upptäcka meningen med lek. Men förmågan att leka bygger både på deras egen 

drivkraft och de vuxnas förmåga att inspirera och att ge positiv vägledning.”3   

 

2.6 Förskolans uppdrag 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö98, under punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag, 
betonas det att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser 
och att förskolan ska uppmuntra och stärka barnets medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation. 

Detta stödjer Ivonny Lindquist i det hon säger om att förskolor, skolor borde ge barnen större 
kunskap om vad som händer på sjukhus, det borde vara lika självklart som att i form av 
studiebesök lära sig allt om brandstationen. 

Det står vidare att, 
 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar.”4 

Den pedagogiska verksamheten på sjukhus är en självklarhet då det står att barn har rätt till 
stöd utformat efter deras behov. På samma sätt som förskolans verksamhet skall främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet bör en verksamhet på sjukhuset arbeta efter samma 
riktlinjer. 

                                                 
1 Folkman, M-L & Svedin, E, Barn som inte leker, s. 11. 

2 Lindquist, I, Leken som läker, Almqvist & Wiksell, 1990, s. 94. 

3 Folkman, M-L & Svedin, E, Barn som inte leker, s. 120. 

4 LpFö 98 punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
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Verksamheten på lekterapin har som målsättning att vara en fristad i vårdmiljön som hjälp i 
sitt arbete med barnen på sjukhuset. Det står,  

”Lekterapeuten skall genom sitt arbetssätt stödja normalutveckling. Genom att hjälpa barnet till 

anpassning och utveckling trots sjukdomstillstånd och eventuella förvärvade handikapp. Stimulera till 

ett fortsatt socialt umgänge med familjen, kamrater och förskola/skola.”1 

 

I FN: s Barnkonvention kan vi läsa i artikel 24 att konventionsstaterna erkänner barnets rätt 
till sjukvård och rehabilitering. Staterna ska sträva efter att alla barn får den vård de har rätt 
till. Just om vård och verksamhet på sjukhus står det inte mer utförligt om i just 
Barnkonventionen.  

 

 

2.7 Centrala begrepp 
Vi vill under denna rubrik förtydliga några begrepp och formuleringar som vi kommer 
att nämna i vårt arbete. 

2.7.1 Paramedicinsk personal 

I texter om lekterapi görs det en skillnad på paramedicinsk personal och lekterapeuter. Med 
paramedicinsk personal menas de som arbetar parallellt med medicinskt utbildad personal, 
bland annat kurator, psykolog, arbetsterapeut. 

2.7.2 Lekterapeut 

Lekterapeuterna är i huvudsak utbildade förskollärare eller fritidspedagoger och deras arbete 
handlar inte om att vara terapeuter i första hand. Deras arbetsuppgifter är framför allt att vara 
pedagoger. Lekterapeutens uppgift är att såväl förbereda barnen inför behandling som att 
hjälpa dem bearbeta sina upplevelser. 

2.7.3 Läkande lek 

Lekterapeuterna använder leken som terapi, leken hjälper barnet under tillfrisknandet. Leken i 
sig har en terapeutisk förmåga.   

                                                 
1 Föreningen Sveriges lekterapeuter, Kvalitets- och dokumentationsmanual för Lekterapiverksamhet  
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3. Teoretiskt perspektiv 

Oavsett vilket perspektiv på barns lek vi har så erkänner FN: s Barnkonvention1 
barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt 
rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Här nedan kommer vi att 
beskriva vår teoretiska utgångspunkt kring lek.  

Vi talar i början av vårt arbete om den inre skapande processen och om fantasi och kreativitet, 
Vygotskij talar om skapande och fantasi som en aktivitet för alla. Inte bara de särskilt 
begåvade eller genier.  

”Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det är ett ting i den 

yttre världen eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och 

ger sig till känna i människans inre.”2 

Barn skapar i fantasin en låtsasvärld där de hanterar sådant som ej är omedelbart 
genomförbart. I leken kan också barn följa och klara av mycket mer avancerade regler än vad 
de klarar i vardagslivet. Vilket han menar är ett bevis för att leken är källan till all utveckling. 
Vår tolkning av Vygotskij är att det är viktigt som vuxen att inte glömma bort barnens fria lek 
i vilken barnen bestämmer själva. Barnen styr leken, som de själva hittar på, och då kan det 
hända vad som helst. Barnen får i den fria leken vara kreativa och får utlopp för sina känslor. 
Barnen har ofta inte de begränsande hämningar som vuxna många gånger har i lekens mening.  
 
Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen och i en uppdelning av dessa zoner menar 
Vygotskij att det finns en aktuell utvecklingsnivå som visar vad barnet kan. I zonen efter 
denna zon, det vill säga den närmaste utvecklingszonen, kan barnet med hjälp och vägledning 
lösa uppgifter och klara nya utmaningar. I leken sträcker sig barnet utöver sin aktuella nivå. 
Med andra ord så har leken och undervisningen ett utvecklingsvärde om de föregår och 
medför en utveckling hos barnet. 

 

”Inlärningsprocessen i leken och undervisningen är god, i de fall den föregår barnets utveckling och 

väcker en rad funktioner som befinner sig på ett mognadsstadium i zonen för den närmaste 

utvecklingen. Leken och undervisningen kan i sig bidra till att något nytt uppstår.”3  

 
Det handlar om att utmana barnet i mötet med nytt material och nya situationer. Inte 
nödvändigtvis behöver det betyda material barnet ej mött tidigare, utan det går att utöka från 
exempelvis pussel med fyra bitar till ett pussel med tio.  

                                                 
1 FN:s Konvention om barns rättigheter, Artikel 31.1 

2 Strandberg, L, Vygotskij i praktiken, Nordstedts Akademiska Förlag, 2006, s. 99. 

3 Bråten, I, Vygotskij och pedagogiken, Studentlitteratur, 1998, s. 43.  
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4 Syfte och frågeställning 
Syftet med vårt arbete är att visa på den pedagogiska verksamheten som pågår vid 
sjukhusvistelse för barn. Uppmärksamma den läkande leken som lekterapin erbjuder barnen, 
samt visa på att yrket som lärare och pedagog sträcker sig längre än inom skolans ramar. 

 

Den övergripande forskningsfrågan lyder:  

• Hur tänker olika aktörer i sjukhusmiljö om sin verksamhet inom området lekterapi? 

Vi vill därutöver söka besvara frågan,  

• Vad vet pedagoger och lärare om lekterapi? 
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5 Metod  

Vi har valt att bygga vår undersökning på intervjuer samt en enkät till lärare och 
pedagoger inom förskola och skola. Då vi har valt att inrikta oss på hur 
intervjupersonerna upplever sitt arbete verkar det mest logiskt att fråga dessa om detta, 
istället för att göra observationer som skulle spegla hur vi ser och tänker om deras 
arbete. Då det finns litet skrivet om lekterapi och lek på sjukhus kändes det inte heller 
helt självklart att göra en ren litteraturstudie.  

Intervju 

Av de olika intervjumetoder som förekommer i forskning av idag har vi valt att använda oss 
av den kvalitativa forskningsintervjun, intervjun som samtal. Vi önskade genom våra frågor 
nå kunskap om undersökningspersonernas värld och ta reda på om hur och vad de tänker om 
sitt arbete med barnen på sjukhus. Vi samtycker med det som Steinar Kvale1 beskriver att 
intervjun skall vara en positiv upplevelse. Han skriver, 

 
”Intervjun är ett samtal där två människor talar om ett ämne som intresserar dem båda. En väl 

genomförd kvalitativ intervju kan vara en ovanlig och berikande upplevelse för den intervjuade. Det 

sker förmodligen inte varje dag att en annan person under en timme eller mer bara intresserar sig för, 

visar lyhördhet för och i möjligaste mån söker förstå ens upplevelser av och uppfattning om ett 

ämne”.2  

Vi har valt intervjumetoden samtal eftersom vi menar att den stämmer väl överens med de 
frågor vi ställer till våra informanter. I samtalen med intervjupersonerna ställde vi frågor som 
gav utrymme för reflektion och eftertanke. Det gav också oss som intervjuare tillfälle att vara 
nyfikna och lyhörda för det som sades och inte sades. Steinar Kvale talar om att färdiga frågor 
inte är lika viktigt som att vara öppen och nyfiken inför oväntade fenomen. Intervjuaren leder 
den intervjuade till vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman. En 
svårighet i denna typ av samtal är att vi samtidigt måste vara kritiska mot våra egna 
antaganden och hypoteser under intervjun. 

Enkät 

För att ta reda på om våra teorier, om vad lärare har för erfarenheter och kunskaper om den 
verksamheten som lekterapin bedriver, stämde gjorde vi en enkät som vi gav till lärare och 
pedagoger inom förskolan och skolan.  

 

                                                 
1 Författare av boken Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997. 

2 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, 1997, s. 39. 
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5.1 Urval 
5.1.1 Intervjuer 

Under de två veckor då undersökningen ägde rum fick vi ett schema med planerade aktiviteter 
och intervjuer som redan var inbokade för oss. Därmed hade vi ingen påverkan i urvalet av 
intervjupersoner utan fick dem som tilldelats oss av vår kontaktperson på ett av sjukhusen. Vi 
såg detta som en fördel då vi inte behövde ägna tid åt att på egen hand bestämma tid plats och 
rum. Vi var tacksamma att en kontakt redan hade etablerats åt oss. Samtidigt gjorde det att tid 
för eventuella tillskott till intervjuerna inte fanns.  

Allt som allt genomförde vi åtta intervjuer med tre lekterapeuter, två clowner, två 
specialpedagoger, en sjukgymnast och en musikterapeut. Samtliga var kvinnor med flera års 
erfarenhet inom sitt område. Vi har valt att inte ta upp diskussion med den medicinska 
personalen utan vi fokuserar på lekterapeuternas tankar och funderingar. 

5.1.2 Enkäten 

Urvalet gällande enkäten gjordes så att vi mejlade pedagoger och lärare som vi haft kontakt 
med under den verksamhetsförlagda utbildningen på Lärarhögskolan och genom egna 
erfarenheter. 

5.2 Bortfall 
När det gäller enkäten kan vi konstatera ett stort bortfall. Av 20 utsända enkäter besvarades 
endast sju stycken. En av orsakerna till detta kan ha varit att vi slumpvis valde deltagarna. 
Ingen annan kontakt än ett mejl skickades till de förfrågade. Vidare anser vi att en av 
orsakerna även kan ha varit att enkäten besvarades frivilligt. 

5.3 Uppläggning och genomförande intervjuer 
 

För att inte riskera att få allt för skiftande intervjuer beroende på våra erfarenheter och 
personligheter så har vi valt att göra samtliga intervjuer tillsammans. Samtidigt har vi utnyttjat 
våra skiftande förmågor för att fånga vårt ämnes alla nyanser och dimensioner. Intervjuandet 
är vårt verktyg och vår metod. I intervjun har vi haft som mål att ge varierande beskrivningar 
av den intervjuades livsvärld. Grundtanken i intervjuerna är att det är två personer som pratar 
om ett ämne som är av intresse för dem båda.  

Vi har behållit fokus på de intervjuades tankar och funderingar och det har fått styra frågorna 
och innehållet i våra samtal. Dock har vi haft en mall med frågor vi utgått ifrån, detta för att 
hålla oss kvar inom ämnet. Vi har valt att föra anteckningar och turats om med frågorna så 
den ena skriver, den andra aktivt lyssnar och frågar och vice versa. Vi valde att inte banda 
intervjuerna med rädsla för att det inte skulle bli ett naturligt och öppet samtal, för att 
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undkomma den formella känslan. Genom att utrymme för att frångå mallen av frågor fanns, 
gav det möjlighet för de intervjuade att tänka, fundera och berätta fritt om sitt arbete.  

”Intervjuarens aktiva lyssnande och erinring kan i det idealiska fallet också fungera som ett selektivt 

filter, som bevarar just de innebörder som är väsentliga för undersökningens ämne och syfte.” 1 

Vi har intervjuat åtta olika personer som arbetar som pedagoger alternativt med barnet på 
sjukhus. Varje intervju har varat i ungefär en timme. I samtliga intervjuer var det enskilt med 
bara den intervjuade och vi i rummet, förutom den med clownerna där de var två. Miljön har 
alltid varit ett avskilt rum som den intervjuade har valt. Där har vi fått sitta utan 
störningsmoment.  

5.4 Uppläggning och genomförande enkäten 
I enkäten ställdes fyra frågor varav tre var ja och nej frågor och den sista kunde besvaras 
något mer utförligt. Enkäten skickades tillbaka till oss med vändande mejl och krävde därför 
inget större engagemang eller tid av deltagarna. Enkäten var ett bra sätt kort ta reda på vad 
lärare och pedagoger visste om lekterapi. En nackdel var att av 20 tillfrågade så fick vi endast 
tillbaka sju svar. Detta kan bero på att enkäten var frivillig. 

 

5.5 Tillförlitlighetsfrågor 
 

Vi har av samtliga intervjupersoner fått tryckta data om deras verksamhet på arbetsplatsen, 
samt foldrar, verksamhetsplaner och målsättningar.  

I förhållande till vår frågeställning anser vi att metoden varit bra. Att i stället ha gjort 
observationer av personal och barn på sjukhusen hade inte på samma sätt gett svar på vår 
frågeställning. Det hade förmodligen krävts en mer etablerad kontakt på sjukhusen med 
personalen då vi tror att observationer kräver kännedom om plats och människor.  

5.4 Etiska aspekter  
Det finns fyra huvudkrav vad gäller forskningsetiska principer. Vi kommer här att 
presentera hur vi har behandlat dem i vår uppsats. 

5.4.1 Informationskravet 

Vi har talat om för samtliga intervjupersoner att syftet med intervjuerna är att visa på den 
pedagogiska verksamheten som pågår vid sjukhusvistelse för barn, samt att uppmärksamma 

                                                 
1  Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 148.   
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den läkande leken som lekterapin erbjuder barnen. Vår roll som intervjuare har varit att driva 
samtalet framåt och att försöka få ut information som samstämmer med vårt syfte.  

5.4.2 Samtyckeskravet 

Intervjupersonerna har givigt sitt samtycke, och en del av dem har inte velat ha sitt namn med 
i studien. Detta har inte varit något problem då vi ändrat samtliga namn. 

5.4.3 Konfidentialitetskravet 

Angående vad gäller deltagarnas namn har vi valt att inte publicera dessa då det i direkt 
verkan skulle hänga ut/avslöja samtliga sjukhus och intervjupersoner. Det är dock data vi 
sparat för att stärka validiteten och tillförlitligheten i vårt arbete. För att ytterligare stärka 
konfidentialiteten har vi tagit bort sjukhusens namn och ändrat alla intervjupersoners riktiga 
namn. 

5.4.4 Nyttjandekravet 

Det är för att skydda deltagarnas identitet som vi valt att inte visa eller referera till de 
hemsidor, tryckta foldrar och annat skrivet material de respektive sjukhusen givigt oss. De 
material och personuppgifter vi har samlat in kommer endast att användas i detta arbete. För 
att lättare få en förståelse för en del av de intervjuades arbete har vi fått beskrivande exempel 
från verkligheten. Inför intervjuerna har vi därför tagit del av sjukhusens tystnadsplikt.  

I enkäten skrev vi tydligt att vi inte hade några som helst avsikter att kontakta de tillfrågade 
igen. Vi skrev också att den var högst frivillig.  
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6 Resultat  

Här nedan redovisar vi frågor och svar från de enkäter vi fått in. Eftersom bortfallet, 
när det gäller enkäterna, är stort har vi valt att redovisa samtliga inkomna svar på 
följande sätt.  Vi redovisar svaren i fråga nummer ett till tre i form av mindre tabeller 
och fråga nummer fyra i punktform.  

I detta kapitel redovisar vi även intervjuerna som sammanställda texter för att behålla 
deras karaktär och sammanhang. En analys av svaren görs senare under kapitel sju. 

6.1 Enkätsvar från lärare och pedagoger 
6.1.1 Frågor och svar på fråga 1-3 

                                                                                                                                                                              

 
                                                               

 
 

                         

 
 
 

Har du någon erfarenhet av 
lekterapi? 

JA   
6 st 

NEJ  
1st 

Skulle du kunna tänka dig ta med din grupp/elever på studiebesök  
till ett sjukhus lekterapi, i likhet med ett besök på exempelvis brandstation? 

JA 
4 st 

KANSKE 
2 st 

NEJ 
1 st 

        Vet du om ditt närmaste sjukhus erbjuder lekterapi? 

JA  
3 st 

NEJ  
4 st
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6.1.2 Svar på fråga fyra.  

 

Vilket syfte tror du sjukhusens lekterapiverksamhet har?  

• Att nå barnen via lek. 

• Att med hjälp av lek underlätta barnens tid på sjukhus.  

• Barn som är sjuka får leka, delvis glömma bort sin sjukdom, med hjälp av träning från 
kunnig personal lära sig hantera plus acceptera och bearbeta sin sjukdom. Se positivt 
på livet. 

• Att barnen ska få ta vara på det friska och vara "barn" och inte bara patienter när de 
vistas på sjukhuset. Den fyller en mycket viktig funktion! Barnen får möjlighet att 
göra vanliga saker och roliga saker och har även möjlighet att bearbeta det de är med 
om på sjukhuset. 

• Lek mycket viktigt för barn vilket ger harmoni och livsglädje vilket gör 
läkningsprocessen lättare. 

• Aktivera barn på sjukhus, så att de mår bra. 

• Syftet torde vara att skapa en rolig rehabiliteringsform för barn med olika problem. 
Går säkert att individualisera beroende på syftet och den eventuella ”skadan”. 

 
 

6.2 Sammanställning av intervjuer 
Här nedan följer våra resultat av de intervjuer vi gjort i vår undersökning.  

6.2.1 En Musikterapeut berättar om sitt arbete 
I 15 år arbetade Anna som musiklärare. Sedan utbildade hon sig vidare på högskola till 
musikterapeut. Vidare utbildade hon sig till musikterapihandledare. För att idag arbeta 
som musikterapeut. 

Anna berättar att hon arbetar med psykodynamisk musikterapi. Hennes arbete utgår från nuet, 
utifrån det man har för tillfället. Det finns inga färdiga modeller att arbeta utifrån, utan hon 
bygger på det barnet kommer med och planerar inte innan hon träffar ett barn hur de kommer 
att arbeta tillsammans. Med många års erfarenhet, med ”mycket i kylskåpet” är det lätt att 
improvisera, tycker Anna. Målet med hennes arbete är inte pedagogiskt, men arbetet som 
terapeut kan ibland vara pedagogiskt, arbetssättet är pedagogiskt. Behandlingen av barnen hos 
Anna handlar om att få bli sedd och hörd. Sång är mer personligt än musik som man spelar. 
Ibland är det lättare att hitta en låt som uttrycker vad man känner än att själv berätta om det. 
För barnen är det väldigt viktigt att ha en start och en stoppsignal för att känna igen sig. Det är 
viktigt i hennes arbete att ”kunna sitt hantverk” det vill säga att hon till exempel kan spela 
gitarr utan att behöva titta ner. Då kan Anna samtidigt se barnens reaktioner när hon spelar. 



 

 18

Winnicot är en förebild, han menar att det handlar om att skapa ett lekutrymme och att hjälpa 
barnen att hitta det utrymmet. Winnicot säger också att kan man som terapeut inte hitta och 
leka i det utrymmet, ska man inte vara där. 

Anna har skrivit en information om vad musikterapi innebär där det står följande,  

Musik uttrycker ett annat språk än det verbala. Tankar, förnimmelser och känslostämningar 
som aldrig formuleras i ord, kan uttryckas och bearbetas med hjälp av musiken. 

Vi förstår att det i hennes arbete ingår att ge barnet en möjlighet att tillsammans spela, sjunga 
och lyssna på musik och även måla och skriva. Musikterapin kan vara ett sätt att hjälpa barnet 
att bearbeta olika känslor. I det musikaliska samspel som uppstår kan självtilliten växa fram 
då barnet blir sett, hört och bekräftat. Musik kan vara en möjlighet till glädje, lust och 
skapande. 

 

Anna ingår som en del i rehabiliteringsteamet här på sjukhuset och träffar ibland patienter 
som befinner sig i ett stadium mellan medvetande och medvetslöshet. När det ser ut som man 
sover kommunicerar man inte, men man tar in intryck, såsom musik. När barnet hör något 
som de känner igen kan det vakna något i barnet. Minnet kopplas på, aktiveras och kommer 
tillbaka. Musiken kan för barnet vara vägen tillbaka till lusten och glädjen. Musiken är 
användbar, den bygger broar mellan nu och då i barnets liv. Samtidigt handlar det om att få 
göra saker som är åldersrelaterade. Musiken har en stor spännvidd när det kommer till 
utbudet. Anna spelar både Lordi och Idas sommarvisa med barnen. Musiken är en 
bearbetande del i rehabiliteringen av barnen som kommer till sjukhuset. Det finns barn som 
behöver mekanisk träning och då blir musiken också en fysisk träning då barnet får spela 
instrument.  

Efter varje tillfälle då Anna träffat ett barn skriver hon journal. Sedan skriver hon också för 
sin egen del, för att komma ihåg och för att kunna skriva fallstudier. En önskan skulle vara att 
kunna videodokumentera, men det fungerar inte då utrymmena är för små. På film kan man 
upptäcka samspel mellan vuxen och barn. Man kan se bra och dåliga saker. Hon tycker även 
att det är bra vid föreläsningar för att visa verkligheten. Ibland känns det som att det hon 
upplever är för bra för att vara sant. 

I och med arbetet i rehabiliteringsteamet kommer Anna i kontakt med andra professioner på 
sjukhuset. Hon möter läkare, sjuksköterskor, kurator, lekterapeuter, specialpedagoger, 
logoped, sjukgymnaster, neuropsykolog och lärare som arbetar med barn på sjukhuset. När 
det kommer till kontakten med skola och förskola i samband med ett möte på sjukhuset är det 
läraren i rehabiliteringsteamet som har den. Under inskrivningen på dagvården har läraren stor 
del i arbetet med vad som händer sen. 

 

Musiken i möte med familjer i kris och vid dödsfall kan bli som en tröst. Familjen kommer 
ihåg bra stunder tillsammans med sitt barn då man lyssnade till och spelade musik. Då man 
sjunger och spelar blir det som en trygghet in i slutet. När barnet inte finns kvar har man 
musiken som en länk till stunder man haft tillsammans. 

Musiken gör både glädje och nytta. Man kan känna glädje i musik hela livet i alla skeenden 
avslutar Anna vårt samtal. 
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6.2.2 Linda, lekterapeut, berättar om sitt arbete på en 
Lekterapi 
Linda arbetade som barnskötare i 10 år. När hon sedan vidareutbildade sig till 
förskollärare öppnade praktiken på en barnklinik hennes ögon för lekterapi. När hon 
sedan avslutade sin utbildning hade hon turen, möjligheten att få jobb direkt som 
lekterpeut. 

Till Linda på Lekterapin kommer många stickrädda barn på remiss och diabetespatienter. Hon 
tycker att det är bra att ha arbetat med friska barn och i vanliga förskolan innan hon kom till 
sin nuvarande arbetsplats. Det är bra att ha kunskaper om barns utveckling då hon möter barn 
i alla åldrar. Hon upplever sitt arbete som roligt, trevligt, ombytligt och flexibelt. Här har man 
fördelen att man alltid är “the good guy”. Till skillnad från läkaren, sköterskan som kanske 
sticker och petar. 

När vi frågar Linda om hon ser några svårigheter i sitt arbete svarar hon att det beror på hur 
du ser på situationer, en del ser svårigheter andra en utmaning. Här utgår de från det friska hos 
ett barn, och ger dem möjlighet till utveckling genom lek och skapande. Det är alltid lite svårt 
när man har med små människor att göra. Svårigheten är att veta om du förberett barnen till 
100 %, om dom är redo, färdiga, inför det man jobbat för att stärka.  

På Lekterapin arbetar man efter en för alla Lekterapier gemensam pärm. Pärmen innehåller 
verksamhetens målsättning, övergripande mål och stadgar. 

I målsättningen för Lekterapin står det under rubriken Lekterapin ska sprida och söka 
kunskap, 

”Ge familjer, personal och beslutsfattare kunskap om vad socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen säger om lekterapi och rätt till information.”1 

Linda talar om att det är viktigt att vara lyhörd för olika barns och föräldrars behov, att vara 
öppen, inte döma någon och se saker ur olika perspektiv. Linda tycker att det är tungt när 
barnen är svårt sjuka och måste läggas in på Iva, intensivvårdsavdelningen. Hon försöker 
hålla isär och inte ta med arbetet hem, men ibland smyger det sig på, på kvällen eller under 
natten. De arbetar i team och har tillgång till handledning då det behövs, det kan underlätta 
bearbetningen av svåra situationer i arbetet. 

Vi fortsätter att fråga om de dokumenterar sitt arbete på något sätt. Linda berättar att de 
skriver journaler endast för de patienter som är remitterade till Lekterapin. Hon upplever att 
de på lekterapin ser sådant andra inte ser, barnen blir automatiskt lite friskare här. Man kan 
lättare se hur mycket de orkar och klarar av i en friare miljö. Det är viktigt att låta det positiva 
med sjukhusvistelsen överväga.  

Vi talar om leken som läker och på vilket sätt skapande kan påskynda tillfrisknandet hos sjuka 
barn. Verksamheten är kreativ, inspirerande och taktil tycker Linda. Hon inte bara tror utan 

                                                 
1 Kvalitets och dokumentationsmanual för lekterapiverksamhet, 1996, förslag 2 4:1 
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vet att verksamheten kan främja välmående, hon ser det varje dag. Exempelvis de anorexi 
patienter som har enormt stort behov att sysselsättas. De använder kreativiteten för att inte 
behöva fundera på till exempel när nästa mål mat kommer serveras, då det framkallar enormt 
stor ångest. Det är viktigt att ge barn och ungdomar möjlighet att bearbeta upplevelser och 
hämta kraft i samband med sjukhusvistelsen och att värna om lekterapin som frizon. 

 

6.2.3 Åsa berättar om sitt arbete som lekterapeut. 
 
Åsa har arbetat i 38 år på lekterapin. Hon utbildade sig till förskollärare med 
specialpedagogisk påbyggnad.  För att påminna sig om att det också finns friska barn 
tog hon tjänstledigt från Lekterapin för att göra praktik på ett vanligt daghem, som det 
hette på den tiden. Utöver kurser, fortbildningar och medicinska kunskaper, som hon 
förvärvat genom sitt arbete på sjukhuset, har hon gått kurser i anatomi och mixat ihop 
en stor del av sin utbildning själv. Hon hämtar inspiration ifrån Waldorf- och 
montessoripedagogiken. En av hennes förebilder är D.W. Winnicot som ser även det 
lilla spädbarnet som kompetent. 

 

På Lekterapin kan gruppen med barn variera från dag till dag. Åsa upplever att det ibland är 
svårt att prioritera. Vanligtvis får de svårt sjuka barnen, de som ligger inne under lång tid, 
mest uppmärksamhet. Hon jämför Lekterapin med förskolan då man på Lekterapin sällan om 
inte aldrig träffar barnet utan dess föräldrar. Det kan göra att hon ibland har svårare att vara 
naturlig. Samtidigt ligger väldigt stor del av arbetet i att man träffar föräldrarna och 
uppmuntrar och lär dem hur de ska jobba med sina barn, och bekräftar föräldrarna i det dom 
redan kan. Föräldrar idag är oerhört kompetenta och pålästa med information från Internet, 
tidningar, tv och annan media. Det handlar om sunt förnuft. Förälderns välmående är minst 
lika viktigt.  

Vi frågar om lekens betydelse för det enskilda barnet. Åsa svarar att leken är barnens frizon, 
där är dom friska och leken har alltid ett positivt synsätt. Mår du bra så sprider sig det ut i 
kroppen och man känner sig bra. Genom leken hittar man och lär känna varandra. Vissa barn 
har stark integritet och kan ha svårt att släppa dig inpå och det gäller att respektera att nej 
betyder nej. Då gäller det att komma med nya infallsvinklar och knep för att knyta ann. Barn 
låter sig inte luras, men det går att leda in dem på ett nytt spår. Det gäller att locka till lek, att 
ha gott om fantasi och en hel del tålamod. Det handlar om att etablera kontakter. Åsa talar om 
att det är viktigt att barn får vara barn och att de inte sluta leka, trots att de hamnat på sjukhus. 

Leken har en terapeutisk verkan på barnet, för att se det man behöver man bara vara 
medmänniska, inte psykoterapeut, säger Åsa. På Lekterapin används leken som pedagogisk 
metod, leken är ett medel för att få barnen att må bra. Även vanlig lek, som leken hemma, kan 
ha en terapeutisk verkan fast vi kallar det inte för terapi. För lekterapeuter är det mycket 
viktigt att ha material och miljö för lek, alla de olika medlen för att sätta igång en skapande 
process och väcka barnets kreativitet.  
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Vi frågar Åsa om svårigheter i hennes arbete och hon berättar att det kan vara stressigt med 
alla möten. Sjukhuset är stort och vi tar emot väldigt mycket barn, det kan bli kort om tid då 
hon gärna vill sitta och ha tid med ett barn i taget. Hon kan känna sig splittrad då många vill 
ha hennes uppmärksamhet och upplever att föräldrarna här kan känna starkt när man inte 
riktigt har så mycket tid för just deras barn. Ibland är situationen omvänd och det kan vara så 
att barnet är på sjukhuset bara över dagen och vill sedan till lekterapin medan föräldrarna bara 
vill hem. Vi dessa tillfällen är det svårt att uppmuntra till lek. Ibland bestämmer Åsa möte 
utan föräldrarna, det kan vara skönt för både föräldrar och barn. Ibland kan barnet öppna sig 
på ett annat sätt än om föräldrarna är med. Även syskonen är viktiga, menar Åsa, då de ibland 
är barnets enda igenkännbara lekkamrater. Dock måste vi se upp på lov och ledigheter då det 
kan bli ett överskott av “friska” barn här på lekterapin, det kan bli lite stojigt för dem som är 
sjuka och leker i ett lite lugnare tempo, berättar Åsa. 

Det finns även sådant som underlättar arbetet, fortsätter Åsa berätta, det är roligt att arbeta 
med olika människor som har olika kunskaper och erfarenheter. Hon lär sig mycket i sitt 
dagliga arbete. På sjukhuset möter och arbetar Åsa med läkare, kuratorer, sjuksköterskor, 
lärare, bibliotekarier och clowner. Det är roligt att jobba med barn i åldern 0-16, det inte 
många arbetsplatser som kan det. Personligen är hon mest förtjust i att jobba med de minsta 
och tonåringarna, där tycker hon att den riktiga utmaningen ligger.  

En annan utmaning, enligt Åsa, är att hon för de barn som kommit till Lekterapin på remiss 
måste skriva i deras journaler. Hon finner pappersarbetet tidskrävande och motigt. Hon 
upplever att hon idag skulle ha det svårt på en vanlig förskola med portfolio och allt som 
förväntas av pedagogerna idag. Genom lärarkandidater har hon fått lära sig det nyaste inom 
pedagogiken och hon tycker att praktiken är viktig under utbildningen då det ger en annan 
vinkling av verksamheten. Det är viktigt med information för att inte få fel behandling av 
omgivningen, tillexempel ett barn som strålbehandlats och inte har något hår kanske kan få 
undgå “kepsförbudet”. Kontaktsköterskorna i rehabiliteringsteamen åker till skolorna och 
informerar och sjukhusläraren är den som håller kontakt med barnets lärare. 

Avslutningsvis frågade vi Åsa om hur hon ser på framtiden för lekterapiverksamheten. Åsa 
berättar att Lekterapin fick ett lyft på 70-talet då det byggdes upp och prioriterades väldigt. 
Under 90-talet avvecklades den mycket runt om på sjukhusen i landet, så nu kämpar de framåt 
lite i uppförsbacke. Staten och övriga instanser börjar inse värdet i att ha en bra lekterapi och 
sjukvård för barn och det är nog på väg att expandera igen. Åsa menar att allting handlar om 
pengar och mycket förvandlas till byråkrati idag. Den korta vårdtiden kommer att bli ett 
problem, redan idag ska alla behandlas snabbt så att man hinner med så många och så mycket 
som möjligt.  

Den allmänna hälsan hos familjerna verkar bli sämre, idag är familjer så stressade och 
föräldrar med barn på sjukhus får idag för stort ansvar. Utan dem skulle inte 
sjukvårdspersonalen klara sig. Även här handlar det om pengar och resurser. Ibland hinner 
föräldrar inte ens äta då de inte vill lämna sina barn och ingen kan byta av dem. Arbetet på 
sjukhuset bygger på föräldrars stora uppoffring. Åsa ser slitet och känner för dem. Det är 
viktigt att komma ihåg att alla kan få ett barn som kan bli sjukt. Hon pratar i det avseendet om 
sjukhuset som en mycket jämlik plats med det gemensamma målet att se till barnens bästa. 

Leken är inte bara barnens arbete, det är deras liv, uttrycker Åsa. 

 



 

 22

6.2.4 Karin berättar om arbetet på Familjecentralen  
Vi pratade med Karin, förskollärare på familjecentralen söder om Stockholm om hur 
det är att arbeta på en öppen förskola som är integrerad i ett familjecenter där både 
personal från Barnavårdcentralen och socionomer arbetar i samma lokaler. Skilda från 
varandra men samtidigt i samarbete då det behövs. Som utbildad förskollärare har hon 
arbetat på inom förskolan, på det som kallades Lekis, i skolan, på ett fritids som var 
integrerat i en förskola och inom sexårsverksamheten på en skola. Nu arbetar hon som 
förskollärare på en öppen förskola vilken ingår i en verksamhet som kallas 
Familjecentralen.  

Karin börjar med att berätta att syftet med Familjecentralen är att vara en positiv träffpunkt 
och ett nätverk för hela familjen, en plats att skapa nya kontakter, social samvaro helt enkelt. 
Det är ett viktigt och bra sätt att arbeta med hela familjen på. Om det dyker upp problem i de 
familjer som hon möter är det bra att ha socionomer i samma lokaler. De hjälper till då 
problem med missbruk, våld i familjen relationsproblem, problem med boende med mera 
uppmärksammas. Just det här med att möta andra professioner i sitt dagliga arbete är mycket 
bra, samarbete är positivt och de lär mycket av varandra. 

Verksamheten arbetar utifrån de styrdokument de har från Barn- och ungdomsförvaltningen. I 
övrigt är det inte en lagstadgad verksamhet. De utvärderar fortlöpande och rapporterar till sina 
närmaste chefer. I utvärderingen av verksamheten har de tagit hjälp av bland annat en konsult 
och gjort en enkät bland de föräldrar som besöker Öppna förskolan. De har alltid en uppstart 
och ett avslut på terminen. Personalen pratar då om vad som fungerar bra eller dåligt och hur 
de går vidare utifrån det. Under året har de även andra inplanerade aktiviteter som påsklunch 
och utflykter. Varje vecka är speciella Temasamtal inplanerade. Här tas vanliga 
problemställningar upp som ”Hur man säger Nej” ”TV-tittande” och ”Lekens betydelse”. Här 
tas frågorna upp till diskussioner och det är viktigt att inte dela ut några pekpinnar till 
föräldrarna. Föräldrarna får en möjlighet att prata om sådant de känner är viktigt för just dem 
och kanske är det så att de får en tankeställare när de får höra andra föräldrars åsikter. I 
dokumentationen ingår att föra och sammanställa statistik över hur många besökare som 
kommit till Öppna förskolan under året. 

Vidare pratar Karin om lekens betydelse och att det idag är många föräldrar som inte förstår 
hur viktigt det är att leka med sina barn. I arbetet ingår att prata med föräldrarna och motivera 
dem till att leka och prata med sina barn även om de är för små för att svara. Uppgiften är att 
försöka stärka föräldrarna och väcka tankar från alla håll. Hon anser att det är viktigt med 
upplevelser, att känna gemenskap och att ha roligt tillsammans vuxna och barn. I sitt arbete 
möter Karin varje dag många olika personer och det är viktigt att kunna anpassa sig efter varje 
ny situation tycker hon. Eftersom föräldrarna är med sina barn i verksamheten är det viktigt 
att vara lyhörd att kunna kliva fram och att kunna ta ett steg tillbaka när det behövs. En del 
föräldrar tar för sig av utbudet och en del behöver hjälp på vägen för att bli trygga i 
situationen. Flexibilitet är en viktig egenskap i yrket. 

6.2.5 Två sjukhusclowner berättar om sitt arbete 
På flera av landets lekterapier arbetar sjukhusclowner med att underlätta barns 
sjukhusvistelse. Det viktigaste i arbetet som clown på sjukhuset är att kunna sitt 
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redskap, vilket är rollen som clown. Många av dem som arbetar som sjukhusclowner 
har en utbildning som skådespelare i en så kallad fysisk teaterutbildning. Det finns 
skolor där man utbildar sig till clown. Det är en fördel att ha en komisk bakgrund och 
att kunna improvisera då varje möte med ett barn är ett nytt möte. Barnen är 
clownernas publik även om det inte är så att clownerna har en stående föreställning de 
uppträder med.  

Clownerna berättar att målet med verksamheten inte är att locka till skratt utan att få till ett 
lyckat och fint möte. Har vi lyckats så har vi mötts, säger de. Det finns en energi i mötena 
med barnen, om det så inte väcker skratt så kan de ge energi eller skapa ett engagemang hos 
barnet. Mötena med barnen är ofta spontana och improviserade. Clownerna pratar om att vara 
en ”frizon” för barnen som ofta vistas en längre tid på sjukhus. De samarbetar med sjukhusets 
personal för att lätta upp stämningen. De är med och hjälper till när det behövs för att stötta, 
stärka och underlätta för barnen, syskon och föräldrar. Vid jobbiga tillfällen som till exempel 
en operation kan de ge en trygghet. Även syskon och föräldrar är viktiga i arbetet som clown 
på sjukhuset. Respekt och värme genomsyrar clownernas möten. Magi är ett ord som 
återkommer i samtalet. Såpbubblan är ett exempel på hur clownerna skapar magi för många 
av barnen. Den fängslar och fascinerar barnen. Mycket i clownens väsen är fascinerande och 
oförklarbart och för barn därmed magiskt. 
 
Clownverksamheten är schemalagd och clownerna arbetar på barnakuten, operation och på 
BIVA, Barn Intensiv Vårds Avdelningen, med att möta barn och ge dem en liten stund där de 
kanske inte tänker på varför de är på sjukhuset, de kan glömma för en stund. Alla planerade 
möten dokumenteras, för det är omöjligt att hålla reda på alla barn, vilken diagnos de har eller 
vad de har för rädslor. En del barn är blyga eller är till och med rädda för clowner. I arbetet 
ingår att vara lyhörd både för vad barnen och föräldrarna känner, men också inför vad 
personalen känner. Ingen får känna sig obekväm i mötet med clownerna. Många möten med 
barnen är svåra. Ibland får clownerna ingen respons från barnen eller så möter de barn som 
inte är vakna. De behandlar ändå alltid alla som att de hör och är medvetna. Det kan även vara 
svårt att lägga sig på en nivå som passar barnen. Fysiskt kan barnen vara 12-13 år och 
samtidigt vara på en 4-5- årings nivå mentalt. De upplever att arbetet som clown kan vara 
påfrestande i mycket svåra situationer. Ofta träffas barnen och clownerna under en längre tid 
och de bygger upp en relation. De träffar barn som är svårt sjuka och döende och det kan vara 
psykiskt påfrestande att möta dessa barn. Det är oundvikligt att inte påverkas av mötena med 
barnen, men de har möjlighet att prata med en handledare vid svåra situationer och möten och 
det tycker clownerna är skönt.  
 
Som avslutning på vårt samtal pratar clownerna om att vara en stressreducerande 
säkerhetsventil som förlöser något hos alla. För syftet med clownens arbete på sjukhuset är att 
underlätta barnets, syskonens och övriga familjens vistelse på sjukhuset. Genom lek, bus och 
fantasi får barnen för en stund glömma bort smärta och rädsla. Clownerna vill vårda det friska 
hos barnen. Genom skrattet som stressreducerande faktor blir clownerna ett komplement till 
den vanliga vården. Målet är att skapa stunder av glädje och ge det sjuka barnet, dess syskon 
och föräldrar en möjlighet att koppla bort sjukhusvistelsens tunga vardag. Hur sjuk man än är 
så har man en frisk kärna som längtar efter att ha roligt. Även skrattet läker. 
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6.2.6 Sjukgymnasten Lotta berättar 
 
Lotta är utbildad sjukgymnast med inriktning på barn. Hon har arbetat i flera år på 
specialförskola. De barn hon arbetar med nu har en kronisk sjukdom och hon är 
inriktad på barn med Cerebral pares, vilket betyder förlamning genom hjärnskada och 
är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. 

I arbetet ingår att kombinera jobbet som sjukgymnast med att barnen samtidigt har roligt. 
Lotta menar att får hon ingen kontakt eller att barnet inte tycker att det är roligt att komma till 
sjukgymnasten blir hennes arbete genast mycket svårare. Det handlar om att ge barnen 
alternativ så att de kan välja vad de tycker är roligt. ”Om du gör det här med mig nu så kan du 
få välja vad du vill göra sen.” ”Vill du sitta här eller där borta när vi ska göra det här?” 

Skillnaden i jämförelse med lekpedagogerna är att sjukgymnasten måste undersöka och arbeta 
upp färdigheter hos barnen. Här är leken viktig och kan vara ett bra hjälpmedel för att se vad 
barnen klarar av. När barnen leker använder de egenskaper som de hanterar och på så sätt 
visar de vad de behöver träna utan att känna att de måste visa vad de inte klarar av för någon 
som sedan ska bedöma dem. 

Lotta påpekar att det är viktigt att barnen som kommer till sjukhuset och besöker 
sjukgymnasten behandlas med den respekt som de behöver. Då det många gånger kan vara 
jobbigt att återkomma för träning, tester eller kontroller ska besöket vara så smärtfritt som det 
bara går att göra det. Lotta anser att det finns två saker som är viktiga i arbetet och det är att 
som sjukgymnast se och uppmärksamma vad barnet kan istället för att se vad det inte kan och 
att barnet ska finna lust och vilja. 

Hennes uppdrag är att visa på vad som är möjligt för varje barn. Alla barn behandlas på olika 
sätt, det finns inte ett sätt att möta alla barn. Vid ett nytt möte måste Lotta försöka komma på 
vad som gör att just det här barnet kommer att tycka att det är okej att komma till 
sjukgymnasten. Kraften från leken kan hjälpa i nya miljöer. Det kan vara så att barnet går in i 
en roll som Stålmannen eller kanske en prinsessa och genom lekar i de här rollerna kan saker 
vara möjliga för barnen som de inte tycker är möjliga när de är sig själva. Varje barn har sina 
saker och roller som de tycker är okej att leka och det är viktigt att försöka hitta det speciella 
hos varje barn som gör att de vill. Lotta pratar om att hitta nycklarna till vad barnen kan tycka 
är roligt att leka med för att hon ska kunna arbeta vidare med barnet. Precis som alla barn 
tycker även patienterna på sjukgymnastiken om när det finns regler och rutiner. Det är viktigt 
för att arbetet ska ge resultat att barnen känner igen vad som ska göras. Det händer till och 
med att Lotta någon gång har valt att hoppa över vissa övningar och då finns det barn som 
genast säger till att hon glömt att göra dem.  

Lotta berättar att det är viktigt att inte prata över huvudet på barnet då föräldrarna behöver 
information eller kanske har frågor om hur träningen går. Det gäller att inte köra över barnet 
vare sig i det första mötet eller i fortsatt arbete. När hon behöver prata med föräldrarna är det 
viktigt att upplysa barnet om det och kanske ge dem tid att vara för sig själv och leka en 
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stund, att ge dem alternativ att välja återkommer i de här situationerna. Föräldrarnas frågor får 
aldrig bli på barnets bekostnad. 

6.2.7 Eva Lekterapeut berättar om sitt arbete 
 
Eva har en bakgrund som barnsköterska, hon vidareutbildade sig till förskollärare och 
senare till specialpedagog. Efter ett antal år som förskollärare i vanliga förskolan 
började hon sedan arbeta på lekterapin. 

 

Om verksamheten säger Eva att det ska finnas något för alla. Dock har lekterapin mer 
halvfabrikat vad det gäller material än vad barnen är vana vid från förskolan. Det ska kunna 
gå lite snabbare att få något gjort. Barnen behöver inte vänta på något att stelna eller torka en 
dag, då de kanske inte kan hinna göra klart sina saker. Det är för att påskynda den skapande 
verksamheten något. Sedan har barnen inte heller samma energi att sitta och pyssla en lång 
stund. Däremot finns ett bredare sortiment av material för att barnen skall kunna skapa fritt 
och finna inspiration och glädje. Stimulans spelar stor roll för tillfrisknandet. Det borde finnas 
för alla. Även vuxna som ligger inne på sjukhus. Barn kan välja vad de tar in för att klara av 
det svåra, och de kan sedan bearbeta det jobbiga och kaotiska i leken, i fantasin fyller dem 
sina behov, säger Eva.  

Leken stimulerar dina sinnen och frigör endorfiner, “lyckokänslor” som också kan vara 
smärtstillande. Eva berättar att det är viktigt att barnet får vara med och bestämma när de är 
på sjukhus, det gäller att hitta ett sätt att respektera barnens integritet. Därför är samarbetet 
med all annan personal, sjuksköterskor, läkare och sjukgymnast väldigt viktig. Att man har 
god kännedom om varandras arbeten underlättar, säger Eva, men det är inte alltid så lätt och 
är väldigt tidskrävande. På sjukhuset ska man aldrig kräva mer än det barnet har lust och ork 
till, ofta vill föräldrarna mer, fortsätter Eva. Dialogen med föräldrarna är vanligtvis god, och 
väldigt påtaglig. Även föräldrarna får en fristad då de får komma in på Lekterapin och se sitt 
annars så sjuka barn leka och skratta. 

På Lekterapin stimuleras det friska, och det ses som en självklar verksamhet, men Eva är ändå 
glad för lagen som talar om att den måste finnas. Samt för de fonder som finns som hjälper till 
att göra verksamheten till det där lilla extra för barnen. 

Eva berättar att arbetet i verksamheten periodvis kan bli väldigt tungt, psykiskt sett. Det är 
svårt att möta föräldrar i kris eller sorg vid exempelvis dödsfall. Då gäller det bara att lyssna, 
finnas till och vara en medmänniska. Samtidigt är det svårt att distansera sig till en familj vars 
barn man har lekt med dess sista tid i livet. Det är en balans att behöva vara empatisk och 
samtidigt professionell. 

En bra sak för pedagoger i förskolan att tänka på vid tillfriskandet, kan vara för förskolan att 
komma och hälsa på, det är väldigt stor skillnad på om barnet måste anpassas in i 
verksamheten eller om verksamheten skall anpassas kring barnet, avslutar Eva. 
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6.2.8 Gun på Lekoteket berättar 
Gun har en bakgrund som förskollärare och nuvarande arbete som chefspedagog på ett 
Lekotek1. Alla som arbetar på Lekoteket är specialpedagoger. Till vår verksamhet 
kommer barnen till stor del genom remiss från barnläkare, psykolog eller logoped.  

 

Snittåldern vid det första besöket på Lekoteket är runt fyra år. Många av barnen är sena i tal 
och språkutvecklingen. De tar emot barn som är allmänt sena i språket, som ser och ger 
gensvar. Likaså barn som inte ser människorna i sin omgivning utan bara sakerna och 
materialet i rummet som de kan leka med. Det är viktigt för Gun och hennes kollegor att titta 
på barnens samspel och hur de kommunicerar så att de vet hur dem kan arbeta vidare. Gun 
berättar att nästan alla barn som står i kö till Lekoteket redan har en bra kontakt med en 
logoped och många av dem har även en resurs i förskolan. 

Verksamhetens syfte är att föräldrarna ska kunna känna att de kan göra något för sina barn. 
Gun berättar att verksamheten huvudsakligen arbetar med rådgivning och aktivering i lekens 
form. Efter ett första besök görs en kartläggning av familjens behov av pedagogiskt stöd. 
Efter ytterligare ett par besök på Lekoteket ges föräldrar och remissutfärdare en beskrivning 
av barnets starka och svaga sidor. Om föräldrarna vill får de sedan möjligheten att ha fortsatt 
kontakt med personalen. På besöken får föräldrarna hjälp att hitta material i olika former som 
kan passa föräldrar och barn för att leka och träna hemma. Vidare berättar Gun, att även om 
förskolepersonalen är välkommen att följa med till Lekoteket är det föräldrarna som lånar 
hem och är ansvariga för materialet som de får låna hem. Materialet får gärna följa med barnet 
till förskolan.  

Personalen på Lekoteket försöker att ge föräldrarna tips och idéer till hur de kan arbeta 
hemma med sitt barns svårigheter. Barnet ska inkluderas i den gemensamma leken och det är 
viktigt att göra saker tillsammans som lockar barnet, säger Gun. Materialet som väljs ut till 
barnet ska vara rätt material för barnets specifika svårigheter. Det gäller att fånga barns 
intresse, blir barnen intresserade och motiverade höjs ofta prestationsnivån. Det kan till 
exempel handla om att ändra spelreglerna i ett spel så att barnet tycker att det är lättare och 
roligare att spela. I arbetet med barnen försöker de börja på en låg leknivå. Det kan handla om 
att inte ha för många regler när man leker tillsammans, att inte var för många deltagare, att 
använda ett enkelt språk samt att arbeta mycket med kroppen och imitationer. Att backa nivån 
på lekarna vi leker helt enkelt, säger Gun.  

Avslutningsvis talar Gun om att det absolut viktigaste i arbetet med svårigheterna är att hitta 
nya vägar och alternativ kommunikation för barnet. Pedagogerna på Lekoteket kan visa dem 
att det finns flera sätt att kommunicera på. Miljön där barnen, tillsammans med 
specialpedagog eller med föräldrarna hemma, arbetar med sina svårigheter ska vara lugn och 
det bör finnas rutiner kring arbetet. Att ha en speciell plats hemma där man har plockat undan 
och där det är lugnt i övrigt kan vara bra för att få ut mesta möjliga i arbetet.   

 

 

                                                 
1 Lekotek är en specialpedagogisk enhet dit familjer kan komma med sitt förskolebarn för rådgivning och utlåning av lekmaterial till hemmet. 
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7 Analys 

Vi har valt att under denna rubrik redovisa vår analys. Analyserna åtföljs av några 
korta kommentarer. En mer genomgripande diskussion presenteras i kapitel 8.  
Utgångspunkt för våra kommentarer är en induktiv analys av det sammanställda 
materialet.   

 

7.1 Enkätsvaren 
7.1.1 Analys 

Syftet för enkäten var att undersöka att yrket som lärare och pedagog sträcker sig längre än 
inom skolans ramar och ta reda på vad pedagoger och lärare vet om lekterapi? Genom att 
fråga om deras erfarenheter hoppades vi få en klarare bild av deras vetskap om ämnet. Vi kan 
inte göra några generaliseringar eller statistiska antaganden eftersom antalet besvarade 
enkäter var så få. Angående bortfall finns det beskrivet under kapitel 5.  

Vi kan konstatera att ett medvetande om Lekterapi hos lärarna och pedagogerna i de aktuella 
skolorna finns, det är ett område som de flesta stött på. Sex stycken av de sju svar vi fick 
tillbaka sa att de hade erfarenhet om lekterapi. Vi gjorde inte en definition av betydelsen i 
ordet erfarenhet, så den erfarenhet de tillfrågade har kan betyda såväl personlig erfarenhet 
som läst kunskap om ämnet.  

I frågan gällande om läraren eller pedagogen skulle kunna tänka sig ett studiebesök på en 
Lekterapi kan vi se att svaren blev en aning olika. 4 stycken ansåg det vara roligt eller viktigt 
att besöka ett sjukhus lekterapi. 1 person svarade nej och tillade att denne ansåg sig inte ha 
den tid som krävs för studiebesök. 2 personer var tveksamma till studiebesök, men 
motiverade inte varför. 

På frågan om lärarna/pedagogerna känner till vilket deras (från ”sin” skolan sett) närmaste 
sjukhus är svarar alla de tillfrågade korrekt. Däremot var de inte säkra på om sjukhuset erbjöd 
lekterapi. Endast 3 stycken av de sju tillfrågade kunde svara säkert på den frågan.  

De sjukhus som har barnklinik i dag måste erbjuda lekterapi. Om detta efterföljs så kan man 
veta att närmsta sjukhus med barnklinik erbjuder lekterapiverksamhet. 

7.1.2 Kommentar 

Lekterapins målriktning är att utgå hos det friska hos barnet och ge möjlighet till utveckling 
genom lek och skapande. De ska ge barn och ungdomar möjlighet att bearbeta upplevelser 
och hämta kraft när de måste vara på sjukhus. Lekterapi är en frizon, en trygg miljö där man 
ska kunna leka, skapa och koppla av. Utifrån dessa mål har vi analyserat vad de tillfrågade i 
vår enkät har svarat på den fjärde frågan, vilket syfte tror du sjukhusens 
lekterapiverksamhet har? 

Vi kan se att ett av svaren stämmer väl överens är,  
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”…att barnen ska få ta vara på det friska och vara "barn" och inte bara patienter när de 
vistas på sjukhuset.” /  Enkätsvar från pedagog 

Ytterligare svar som stämmer väl överens är, 

”…barnen får möjlighet att göra vanliga saker och roliga saker och har även möjlighet att 
bearbeta det de är med om på sjukhuset. Lek är mycket viktigt för barn vilket ger harmoni och 
livsglädje vilket gör läkningsprocessen lättare.” / Enkätsvar från lärare 

Vi upplever att lärarna och pedagogerna hade en relativt bra bild av verksamheten på 
lekterapin. Att nå barnen via lek och att med hjälp av lek underlätta barnens tid på sjukhus, är 
båda mål som lekterapeuterna dagligen arbetar med. Vi kan se att en del svar inte stämmer 
lika väl överens med lekterapins mål och syften, men har ändå med lek och bearbetning att 
göra. 

 

7.2 Analys och kommentar - intervjuer  
Vi kommer här inledningsvis att analysera intervjuerna. Därefter diskuterar vi 
informanternas utsagor/svar med utgångspunkt i vår frågeställning (Hur tänker olika 
aktörer i sjukhusmiljö om sin verksamhet inom området lekterapi?) 

För att strukturera vår analys har vi använt oss av följande kategorisering av 
informanternas svar: Tankar om lek och lekens betydelse, Möjligheter och svårigheter i 
arbetet och syn på verksamheten.    

 

7.2.1 Tankar om lek och lekens betydelse 

Analys 

 
Alla de vi har intervjuat arbetar inte på just en Lekterapi, men alla har de en koppling till 
sjukhus och vårdverksamhet. De arbetar alla med leken som hjälpmedel på ett eller annat sätt.  
 
Leken ses ha en läkande effekt för barn på sjukhus, anser flertalet av de intervjuade. Eva, 
lekterapeut säger, Leken stimulerar dina sinnen och frigör endorfiner, “lyckokänslor” som 
också kan vara smärtstillande. 
 Vi kan jämföra det med vad Åsa som är lekterapeut, berättar, leken är barnens frizon, där är 
dom friska och leken har alltid ett positivt synsätt. Mår du bra så sprider sig det ut i kroppen 
och man känner sig bra. 
 
Lek kan för barn vara så rolig att de till och med fortsätter att leka även om de till exempel 
slår sig eller något annat tråkigt händer i leken. För Lotta på sjukgymnastiken innebär det att 
när barnen leker kan det hjälpa henne att se vad barnen kan även då de har ont.  Hon säger att, 
här är leken viktig och kan vara ett bra hjälpmedel för att se vad barnen klarar av. När 
barnen leker använder de egenskaper som de hanterar och på så sätt visar de vad de behöver 
träna utan att känna att de måste visa vad de inte klarar av för någon som sedan ska bedöma 
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dem. Lotta berättar också, Kraften från leken kan hjälpa i nya miljöer. Det kan vara så att 
barnet går in i en roll som Stålmannen eller kanske en prinsessa och genom lekar i de här 
rollerna kan saker vara möjliga för barnen som de inte tycker är möjliga när de är sig själva. 
Varje barn har sina saker och roller som de tycker är okej att leka och det är viktigt att 
försöka hitta det speciella hos varje barn som gör att de vill. 
 

Karin på Familjecentralen pratar om lekens betydelse och att det idag är många föräldrar som 
inte förstår hur viktigt det är att leka med sina barn. Hon säger att i arbetet ingår att prata 
med föräldrarna och motivera dem till att leka och prata med sina barn även om de är för 
små för att svara. Uppgiften är att försöka stärka föräldrarna och väcka tankar från alla håll. 
Hon anser att det är viktigt med upplevelser, att känna gemenskap och att ha roligt 
tillsammans vuxna och barn. Eller som Åsa, lekterapeut påpekar, även vanlig lek, som leken 
hemma, kan ha en terapeutisk verkan fast vi kallar det inte för terapi. 

På lekterapin har de försökt att ordna inte bara en bra miljö för barnen utan de måste även 
försöka hitta och utforma platser som tilltalar många barn med olika behov. 
Åsa berättar att det gäller att locka till lek, att ha gott om fantasi och en hel del tålamod.  
 
När det gäller lekens betydelse uttrycker de olika aktörerna lekens betydelse i sjukhusmiljön 
på följande sätt:  
 
Genom lek, bus och fantasi får barnen för en stund glömma bort smärta och rädsla. 
Hur sjuk man än är så finns en frisk kärna som längtar efter att ha roligt. Även skrattet läker. 
/ Clownerna 
Genom leken hittar man och lär känna varandra. Det är viktigt att barn får vara barn och att 
de inte sluta leka, trots att de hamnat på sjukhus. 
Leken är inte bara barnens arbete, det är deras liv. / Åsa, Lekterapeut  

Det gäller att fånga barns intresse, blir barnen intresserade och motiverade höjs ofta 
prestationsnivån. Barnet ska inkluderas i den gemensamma leken och det är viktigt att göra 
saker tillsammans som lockar barnet. / Gun på Lekoteket 

Musikterapin kan vara ett sätt att hjälpa barnet att bearbeta olika känslor. I det musikaliska 
samspel som uppstår kan självtilliten växa fram då barnet blir sett, hört och bekräftat. Musik 
kan vara en möjlighet till glädje, lust och skapande. / Anna, Musikterapeut 

Leken har en terapeutisk verkan på barnet, för att se det behöver man bara vara 
medmänniska inte psykoterapeut. På lekterapin används leken som pedagogisk metod, leken 
är ett medel för att få barnen att må bra. / Åsa, Lekterapeut  
 

7.2.2 Möjligheter och svårigheter i arbetet och syn på verksamheten 

Analys 

Om verksamheten 

 
Vad tänker då våra intervjupersoner kring sitt arbete, hur funderar de över verksamheten på 
sjukhuset. Här försöker vi analysera och strukturera upp dessa frågor. Om verksamheten säger 
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Eva, Lekterapeut, att det ska finnas något för alla. Sortimentet av material är brett för att 
barnen skall kunna skapa fritt och finna inspiration och glädje. Stimulans spelar stor roll för 
tillfrisknandet.  
 
I sjukhusclownernas arbete så är målet inte alltid är att locka till skratt utan att få till ett lyckat 
och fint möte, Har vi lyckats så har vi mötts, menar clownerna.  
Det finns däremot inte ett sätt att möta alla barn. Alla barn behandlas på olika sätt, Lottas, 
sjukgymnast, uppdrag är att visa på vad som är möjligt för varje barn. Lotta menar att får hon 
ingen kontakt eller att barnet inte tycker att det är roligt att komma till sjukgymnasten blir 
hennes arbete genast mycket svårare. 
 

Linda, lekterapeut, talar om fördelen att man alltid är “the good guy” på Lekterapin. Till 
skillnad från läkaren eller sköterskan som kanske sticker och petar. Om svårigheterna i sitt 
arbete svarar hon, att det beror på hur du ser på situationer, en del ser svårigheter andra en 
utmaning. Svårigheten är att veta om du förberett barnen till 100 %, om dom är redo, färdiga, 
inför det man jobbat för att stärka. Vi tolkar det som att har du en positiv grundsyn på ditt 
arbete så behöver inte en svårighet nödvändigtvis vara något negativt.  

De flesta nämner i våra intervjuer att deras arbete är psykiskt sett periodvis betungade. Det är 
svårt att möta föräldrar i kris eller sorg vid exempelvis dödsfall. Vi har förstått att i sådana 
situationer gäller det bara att lyssna, finnas till och vara en medmänniska. De intervjuade talar 
om att det samtidigt är svårt att distansera sig till en familj vars barn man har lekt med dess 
sista tid i livet. Det är en balans att behöva vara empatisk och samtidigt professionell, säger 
Eva, lekterapeut.  
På sjukhus träffar personalen barn som är svårt sjuka och döende och det kan vara psykiskt 
påfrestande att möta dessa barn. Det är oundvikligt att inte påverkas av mötena med barnen.  
 
 

Stress 

Stress är en annan faktor som påverkar de intervjuades arbeten. Mötena är många och tiden 
för varje barn är knapp. Åsa, lekterapeut, säger, det kan vara stressigt med alla möten. 
Sjukhuset är stort och vi tar emot väldigt mycket barn, det kan bli kort om tid då man gärna 
vill sitta och ha tid med ett barn i taget.  
Stress är överlag väldigt utbrett i vårt samhälle i dag, vi kan dock konstatera genom våra 
intervjuer att stressen inte än tagit överhand i arbetet med barnen. Vi tror att genom responsen 
på sitt arbete och genom att intervjupersonerna upplevde sitt arbete som roligt och givande 
undviker dem den farligaste stressen, den som leder till utbrändhet. Åsa berättar, det är roligt 
att arbeta med olika människor som har olika kunskaper och erfarenheter. Jag lär mig mycket 
i mitt dagliga arbete. På sjukhuset möter och arbetar Åsa, liksom de flesta av våra 
intervjuade, andra professioner i sitt dagliga arbete med barnen till exempel läkare, kuratorer, 
sjuksköterskor, lärare, bibliotekarier, socionomer och clowner. Vi upplevde det som att alla de 
intervjuade tyckte att detta var något positivt. Vi ser att genom andra kan man få nya 
kunskaper, utbyta erfarenheter och stagnerar inte i sin yrkesroll utan utvecklas hela tiden. 
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7.2.3 Kommentar 

Inför detta arbete hade vi en förhoppning om att lek ska ses som en viktig del även i vuxnas 
fritid. Detta är något som lekterapeuterna och även de andra vi har intervjuat också lyfter 
fram. Likt arbetet på Lekterapin arbetar familjecentralen utifrån att stärka föräldrarna och att 
hjälpa föräldrarna att hjälpa sina barn. Även på Lekoteket handlar det om att föräldrarna ska 
få stöd i sin föräldraroll. En positivt tanke om vuxnas lek med barnen finns inom de 
verksamheter vi har undersökt. För att ett barn ska må bra är det viktigt att även föräldrar och 
syskon också mår bra. I leken skapar familjen tillsammans.  

Som pedagog på Lekterapin, till skillnad mot pedagog i den vanliga förskolan, har pedagogen 
ett mycket nära samarbete med föräldrarna eftersom föräldrarna är en länk till en kontakt med 
barnet. I den vanliga förskolan ses inte föräldrarna som en lika stor tillgång i verksamheten då 
den är planerad på ett helt annat sätt än verksamheten på Lekterapin. På Lekterapin är 
verksamheten mer spontan och det finns inte långt innan planerade aktiviteter som ska 
genomföras.  

Vi kan konstatera att uttrycket att locka till lek används i stort sett av alla intervjupersoner. 
Det tolkar vi som att det är det är viktigt som vuxen att vara ödmjuk, öppen och kunna bjuda 
in till lek. Vi menar att man inte får glömma att det är viktigt att skapa miljöer för ett lustfyllt 
lärande genom lek, eftersom lek är en betydelsefull och viktig del i barns utveckling 
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8 Diskussion  

Vår övergripande frågeställning var inför detta arbete att ta reda på hur olika aktörer i 
sjukhusmiljö tänker om sin verksamhet inom området lekterapi. Vi ville även ta reda på 
vad pedagoger och lärare vet om lekterapi?  

För att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte har vi genomfört intervjuer 
och en enkät. Dessa metoder anser vi hjälper oss att besvara vår frågeställning bäst. 
Resultatet vi har fått fram är i stort sett samstämmigt och vi kan av detta dra slutsatsen 
att ett större antal intervjuer inte hade ändrat vårt resultat särskilt mycket. Genom 
observationer hade vi inte kunnat få reda på vad våra aktörer tänker om sitt arbete. Vi 
anser att intervjuerna tillsammans med litteraturen har gett oss tillräckligt med 
information för att kunna besvara vår frågeställning. Då vi har redovisat intervjuerna i 
sin helhet utelämnas ingen information av vikt för resultatet. Genom litteraturen 
stärker vi de påståenden som våra aktörer berättar om. 

 

Vi har funnit att det inte finns så mycket aktuell litteratur inom ämnet barn och sjukvården 
som varit relevant för vårt ämne. Den litteratur vi har läst stödjer mycket av det som 
framkommit i vårt resultat. Även personalen på Lekterapierna rekommenderade och 
hänvisade till de böcker vi valt för ämnet.  

8.1 Leken som läker 

Resultatet av vår undersökning visar på att leken är en viktig del i barns tillfrisknande. Leken i 
sig har en terapeutisk inverkan på barn då de hamnar på sjukhus. De intervjuade arbetar 
utifrån synsättet att leken läker. Även Winnicott1 talar om leken som självläkande, han menar 
att leken befordrar utveckling och därmed hälsa. Uttrycket du klarar bara det du tror att du 
kan, stämmer inte alls på sjuka barn då de ofta klarar mer än de tror att de kan, genom leken. 
Barn kan välja vad de tar in för att klara av det svåra, och de kan sedan bearbeta det jobbiga 
och kaotiska i leken. Eva, Lekterapeut. 

En av våra intervjuade lekterapeuter sa att leken stimulerar dina sinnen och frigör endorfiner, 
“lyckokänslor” som också kan vara smärtstillande. Genom våra intervjuer drar vi slutsatsen 
att leken kan hjälpa barnen att hitta tillbaka till livet innan sjukdomen, då leken ger näring åt 
det friska inom barnet. De sjuka barnens behov av att leka är lika stort som hos friska barn. Vi 
vågar påstå att de till och med har ett större behov. Eftersom barnen i leken kan lättare 
uppfylla önskningar och behov samt bearbeta de svåra situationer de går igenom vid sjukdom.    

 

                                                 
1 Winnicott DW, Lek och verklighet, 1993 
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8.2 Samarbete 

I läroplanen för förskolan står att,  

”Alla som jobbar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika själ behöver stöd i sin utveckling.”1 

En slutsats vi kunnat dra från våra intervjuer, är att samarbetet med övrig personal på 
sjukhuset är viktigt och underlättar arbetet för de intervjuade. Detta stöds av det vi läst i 
litteraturen då Ivonny Lindquist2 tar upp att genom samarbete underlättas de insatser som görs 
för barn och föräldrar på sjukhus. I arbetet med barnen på sjukhuset har vi förstått att 
kommunikation är något som är högt prioriterat. Att personalen är duktig på att samarbeta 
genom kommunikation ger ofta barnet en bra sjukhusvistelse. Föräldrarna kan känna en 
trygghet i att personalen arbetar tillsammans för deras barn. Vi kan tycka att en god 
kommunikation mellan de olika parter som har med barn att göra är en förutsättning för en 
fungerande verksamhet. Både Anders Kreuger3 och DW Winnicott talar om kommunikation 
och samarbete. Anders Kreuger talar om vikten för god kommunikation och samarbete mellan 
personal då barn på sjukhus kan variera i hälsotillstånd från dag till dag. Det vill säga, något 
som var okej att leka eller göra på måndagen är inte alltid något barn orkar på tisdagen. 
Winnicott säger angående kommunikation mellan personal och barn, att det viktigaste för oss 
vuxna är att först förstå att det rör sig om kommunikation, att vi lätt missar de signaler barnet 
ger. 

 

8.3 Tid och rum för lek 

Våra intervjuer visar på att om man inte ger utrymme, tid eller inbjudan till lek så kan det vi 
vill uppnå med leken, det vill säga, en utveckling eller ett läkande, direkt raseras eller 
motverkas. Vi kan inte tvinga barn till att leka. Våra resultat visar på att det är viktigt att locka 
till lek och ta hänsyn till och vara lyhörd inför barnets egna behov och önskningar.  

En annan slutsats vi kunnat dra är att de personer vi intervjuat inte upplever det som svårt att 
leka med barnen. Winnicott upplever att det hos många finns en brist på självförtroende samt 
en torftighet i vuxna människans lekförmåga4. Vi har inte lagt någon värdering i bra eller 
dålig lek utan bara behandlat leken som något som är positivt för barnen.  

I intervjuerna uppfattas leken av samtliga aktörer som något som hjälper barnet att bearbeta 
verkligheten. Lekterapeuterna och pedagogerna har i uppgift att nå barn via leken. Vi har 
förstått att det även finns barn som inte kommunicerar verbalt och även dessa kan uttrycka sig 
via leken. Liksom Winnicott, använder sig alla intervjuade av ett mellanområde, i vilket de 
kan möta barnen. Vi talar i inledningen av vårt arbete om att leken sätter fantasin i rörelse, vi 
                                                 
1 Lpfö 98, s. 10. 

2 Lindquist I, Leken som läker, 1990 

3 Kreuger, A, Barnet och sjukvården, 2000 

4 Winnicott, DW, Lek och verklighet, s. 140. 
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anser att barn som får möta ett brett utbud av material i miljöerna på Lekterapin kan komma 
igång med sitt skapande. De barn som har svårare att komma igång med att skapa och 
använda sin fantasi blir inspirerade i det så kallade mellanområdet.  

 

8.4 Svårigheter 

Angående svårigheter i sitt yrke, upplever våra intervjupersoner den psykiska biten som värst. 
De talar om svårigheterna med att möta föräldrar till barn som gått bort eller det dagliga mötet 
med mycket svårt sjuka barn. En av Lekterapeuterna vi intervjuade sa att det är en balans att 
behöva vara empatisk och samtidigt professionell. Anders Kreuger uttrycker det så här, 

 

”Det kan kännas mycket tungt och inte minst sorgligt när vi tar del av ett barns sjukdom och död. Vi 

kan alla uppleva den mest utsatta vanmakt. Känslan av att ingenting kunna göra. Det är en av de 

svåraste känslor vi människor kan ha, men vågar vi dela vanmakten med de människor som är så 

utsatta skapas det förtroende som blir en grund för hoppet.”1  

 

Man brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar människan, och för personalen på 
sjukhus innebär det att de arbetar utifrån att göra situationen för barnet så bra som möjligt. Att 
även om hopp för framtiden inte finns för några utav barnen så finns hoppet om en bra dag 
här och nu. Vi har utifrån våra aktörers livsvärld kunnat konstatera att de har en mycket 
positiv syn på livet. Vi tror inte att de annars skulle klara av alla svåra situationer och möten 
varje dag. Det är inte många pedagoger utanför sjukhusen som stöter på dödssjuka barn, och 
det är nog inget som vi på förhand vet hur vi kommer att reagera på.   

Det vore önskvärt om en verksamhet som lekterapi verkligen prioriterades och fick utvecklas 
samtidigt som vi önskar att den inte ens skulle behövas.  

 

8.5 Status 

Under intervjuerna har vi fått en större förståelse för läraryrkets komplexitet, det föränderliga 
läraruppdraget. Det var för oss överraskande att se att så många lärare och pedagoger hade 
kunskap om lekterapiverksamheten. Detta ser vi som något positivt då vi önskar att visa på 
och uppmärksamma att yrkesrollen som lärare och pedagog sträcker sig längre än skolans 
ramar. I våra intervjuer framkom att utbildningen är densamma på Lekterapin som i förskolan 
och skolan. Det som eventuellt skiljer rollerna åt är fortbildning i viss medicinsk kunskap. 

I våra intervjuer framkom att lekterapeuterna ansåg sig ha hög yrkesstatus. Det talas mycket 
om att pedagoger inom förskolan behöver höja sin status. I dag jobbar inga dagisfröknar på 
dagis, utan förskollärare på förskolan. För att höja statusen behöver vi kalla oss för pedagoger 
eller förskollärare, detta för att föräldrar och beslutsfattare måste inse att förskolan bedriver en 
högst viktig verksamhet. Arbetsuppgifterna är snarlika på Lekterapin och i förskolan, men 
anses inte lika värdefulla. En förklaring kan vara att man på Lekterapin använder leken som 
pedagogisk metod, leken är ett medel för att få barnen att må bra. Samtidigt ses leken på 
                                                 
1 Kreuger,A, Barnet och sjukvården, s. 170. 
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förskolan som något barnen gör mellan verksamheten. Så om man på förskolan bara lekt en 
hel dag har det inte bedrivits någon verksamhet. Det är det synsätt vi många gånger stött på 
hos föräldrar på förskolan. 

 

8.6 Svar på forskningsfrågan 

Vår övergripande forskningsfråga löd, Hur tänker olika aktörer i sjukhusmiljö om sin 
verksamhet inom området lekterapi? 

Här kan vi inte ge läsaren endast ett svar då vi fick en stor bredd på aktörernas tankar och 
funderingar. Vi har kunnat se att vissa svar var gemensamma. Samarbete med olika 
yrkesgrupper var något som ansågs positivt och utvecklande. Synen på leken som frizon för 
barnet och som hjälp vid tillfrisknande hos de sjuka barnen var ett gemensamt synsätt hos 
våra aktörer. De flesta intervjuade ansåg att den största svårigheten in deras arbete låg i den 
psykiska påfrestningen i och med arbetet med svårt sjuka och döende barn. Detta var något 
som var hanterbart i slutändan då de hade ett stort stöd i sina arbetslag. 

Och därutöver ville vi söka svar på frågan, Vad vet pedagoger och lärare om lekterapi? 

Vi har funnit att svaret på den frågan är att det finns en stor kunskap om ämnet. De flesta 
pedagoger och lärare i vår undersökning hade tidigare stött på verksamheten. Vi kan inte ge 
ett generellt svar, men utifrån våra enkätsvar så hade lärarna och pedagogerna en tydlig 
uppfattning om lekterapiverksamhetens syfte och mål. Men, för det finns ett men, då det var 
så få som svarade kan det också vara så att de 13 som inte svarade, ansåg sig inte veta något 
om lekterapi. Detta är en av svårigheterna med statistik i allmänhet och enkäter i synnerhet. 

 

8.7 Förslag till fortsatt forskning 

Om det nu är så att skolans uppgifter och ansvar utvidgas ständigt, kan då skolan själv vara 
med och påverka utvecklingen i samhället genom sitt arbete med eleverna. Svaret borde vara 
ja, varför inte? Det gör att vi funderar om informationen och vetskapen om hur sjukhusen 
fungerar, med lekterapi och barnsjukvård verkligen ska ligga i var mans intresse eller om 
skolan ska tillhandahålla den informationen.  

Kanske är det så att pedagoger tycker att den informationen inte har med deras uppdrag att 
göra. Att det helt enkelt ligger utanför tidsramar och prioriteringsordningen. Skolan och den 
enskilde pedagogen står redan som det är under stark press på sig att förnyas och förbättras. 
Vi upplever att det är viktigt att ge en inblick i vad yrket har att bjuda på, i form av uppgifter 
och utmaningar. Det är ett brett yrke att vara pedagog och det sträcker sig långt utanför 
skolans ramar. Det missas eller glöms bort att det finns pedagoger utanför skolorna också. 

I vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på hur det kommer sig att arbetet som 
lekterapeut eller pedagog på sjukhus har uppnått en viss status samtidigt som statusen i skolan 
fortfarande är relativt låg? 
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