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Vad har lekterapin för 
betydelse för barnets 
sjukhusvistelse? 

En intervjustudie om lekterapeuters, barns och mödrars syn på 
lekterapins betydelse för barnets sjukhusvistelse.  

Sylwia Baginski  

Sammanfattning  

Det övergripande syftet med denna undersökning är att ta reda på vad lekterapeuter, 
barn och mödrar anser att lekterapin har för betydelse för barnets sjukhusvistelse. 
Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer genomförda med sammanlagt åtta 
personer. Samtliga av de intervjuade har erfarenhet av lekterapi i form av 
yrkesprofession eller som  patient och anhörig.  
 
Resultatet av den empiriska studien visar att intervjupersonerna är samsynta kring 
lekterapins betydelse för barnets sjukhusvistelse. Leken är en betydelsebärande del i 
tillfrisknandet och en adekvat miljö och ett rikligt pedagogiskt material för barn i alla 
åldrar har en stor betydelse. I resultatet framgår att lekterapeuterna behöver vara 
mycket flexibla i arbetet med barn som vistas på sjukhus. Det ena mötet är inte det 
andra likt. Arbetet bygger mycket på enskilda behov och stor lyhördhet krävs. 
Värdegrund och förhållningssätt är av stor betydelse i arbetet med dessa barn.  
 

Nyckelord 

Lekterapi, lek, sjukhus, tillfrisknande, förhållningssätt, arbetssätt.  
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Förord 

Jag vill tacka samtliga personer som på något vis har bidragit och hjälpt mig i arbetet 
med denna uppsats. Ett särskilt tack vill jag rikta till de intervjupersoner som alla haft 
en positivt inställning i deltagandet av intervjuerna. Tack till den lekterapeut som jag 
först fick kontakt med över telefon och som för mig har fungerat som en spindel i 
nätet. Tack till handledare Anita Söderlund.  

 

Genom att ha bedrivit denna undersökning anser jag mig erhållit många nya 
kunskaper som jag kan ta med mig ut till det specialpedagogiska fältet. Det har varit 
mycket spännande och intressant att undersöka ämnet lekterapi och en ypperlig 
avslutning på utbildningen till specialpedagog.     

 

Stockholm Januari 2010 

 

Sylwia Baginski  
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1. Inledning 

Med denna studie vill jag undersöka vad lekterapin har för betydelse för barnets 
sjukhusvistelse. Ett friskt barn förväntas oftast att följa en till synes ”normal” 
utvecklingskurva under sin uppväxt. Situationen för ett sjukt barn som vårdas på 
sjukhus i längre perioder ser annorlunda ut. Kreuger (2000) menar att förhoppningen 
är att nå ökad förståelse för de svårigheter ett sjukt barn och dess familj ställs inför. I 
tider då det sparas och knappas in på sjukvårdens resurser känns det viktigt att belysa 
vad just dessa resurser kan användas till och vilka problem och svårigheter man från 
sjukvårdens sida måste ha möjlighet att ta itu med (Kreuger, 2000).  

Jag upplever att lekterapins verksamhet arbetar mycket i det tysta och att en allmän 
debatt om denna i medier över huvud taget inte existerar. Inom det 
specialpedagogiska utbildningsväsendet är det också förhållandevis tyst på området. 
Den specialpedagogiska utbildningen är enligt Åman (2006) idag främst inriktad på 
skola och utbildning. Författaren ställer sig frågande till om pedagoger har tillräcklig 
kompetens för att arbeta inom andra verksamhetsfält (Åman, 2006). Det är min fulla 
övertygelse att man behöver se det sjuka barnet ur ett helhetsperspektiv för dess 
tillfrisknande och att lekterapins verksamhet kan utgöra en del av processen.    

Jag vill genom mitt syfte och mina frågeställningar undersöka lekterapins betydelse 
för barnets sjukhusvistelse och därmed förhoppningsvis skapa en diskussion kring 
ämnet hos allmänheten och öka kunskapen hos pedagoger/specialpedagoger.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad lekterapin enligt lekterapeuter, barn och 
mödrar, har för betydelse för barnet sjukhusvistelse.   

Följande frågeställningar kommer att behandlas:          

• Vilken betydelse har leken på lekterapin för barnets sjukhusvistelse?                         

• Vilken betydelse har kamratkontakter för barnets sjukhusvistelse?       

• Vilken betydelse har den lekterapeutiska miljön för barnets sjukhusvistelse?    
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3. Bakgrund 

3.1. Vad är lekterapi? 

Lekterapi är en pedagogiskt verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar 0 – 18 
år som vårdas på sjukhus, främst inom slutenvård och dagvård. Lekterapi är en del av 
behandlingen och stödjer det friska hos barnet/ungdomen. Det är viktigt att barn och 
ungdomar inte hamnar i passivitet utan att de får fortsätta sin normala utveckling i så 
stor utsträckning som möjligt (Internetsida sjukhus i Mellansverige).  
 Skogman (2004) redogör för SIVUS- metoden1 som främst under 1980- talet 
tillämpades på funktionshindrade vuxna. Metoden gick ut på att man skulle ta reda på 
vad personen var förmögen att klara av och bygga vidare på det. Resurser istället för 
brister betonades. Stöd gavs vid behov och målet var att personen efterhand skulle 
klara sig själv (Skogman, 2004).  
 Till lekterapin är barn, ungdomar och föräldrar välkomna att komma under 
dagtid. Lekterapin ska utgöra en frizon. Det innebär att inga medicinska 
undersökningar får ske. Patienterna får själva bestämma vad de vill göra tillsammans 
med sina föräldrar. Miljön är anpassad till barn i alla åldrar vilket innebär att det finns 
såväl lekrum som tonårsrum. Det finns tillgång till ett stillsamt rum för barn som 
behöver en mer stillsam miljö. Det finns tillfällen då barn och ungdomar inte har 
möjlighet att besöka lekterapilokalerna. Lekterapeuten besöker då patientrummet på 
barnets/ungdomens avdelning och lekterapi sker då där (Internetsida sjukhus 
Mellansverige. Källan avidentifierad med hänvisning till konfidentialitetskravet).  
     
 På sjukhus benämns förskole- och fritidsverksamheten för lekterapi 
(Ljungström,1985). Idag finns lekterapiverksamhet på samtliga barnkliniker i Sverige. 
Personal som arbetar med lekterapi är oftast till utbildade förskollärare eller 
fritidspedagoger och många erhåller även en specialpdagogisk påbyggnadsutbildning. 
År 1982 tillkom en lag som reglerar den lekterapeutiska verksamheten, nämligen 
Socialtjänstlagen § 18. Den lyder:  
 

”om ett barn vårdas på sjukhus eller annan institution, skall huvudmannen för institutionen 
sörja för att barnet får tillfälle att delta i verksamhet som motsvarar den som erbjuds i förskola, 
fritidshem eller integrerad skolbarnomsorg, (Barnomsorgen i socialtjänstlagen, Allmänna råd 
från Socialstyrelsen 1995:2” Ljungtröm, 2000).  

  
De pedagogisk – psykologiska insatserna lekterapeuterna kan bidra med vid 
behandlingen av barn på sjukhus, betonas. Ljungström (1985) menar att insatserna 
måste ha en terapeutsik målsättning. Barnet är i första hand på sjukhus för behandling 
av sjukdom eller funktionshinder och behöver hjälp för att behandlingssituationerna 
ska klaras av så smärtfritt som möjligt. En viktig del i behandlingen är barnets 
föräldrar och förutom föräldrarna, personal som har kunskap om barn, deras behov 
och reaktioner. De aktiviteter som erbjuds av lekterapeuterna kan hjälpa barnet att 

                                                 
1 SIVUS: Social individ via utveckling i samverkan 
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bearbeta känslor av ångest, övergivenhet och aggressivitet inför främmande 
upplevelser och behandlingar (Ljungström, 1985). Lekterapeuterna kan vara läkarna 
till hjälp vid diagnostiseringen av barnets motoriska och utvecklingsmässiga 
färdigheter. Genom lek kan personalen lättare få kontakt med barnet. Barnen tränas i 
att bibehålla olika funktioner när de stimuleras och aktiveras. I lekkontakter med barn 
och vuxna normaliseras tillvaron (Ljungström, 1985).   
 Barn kan behöva leka samma lek vid upprepade tillfällen för att skapa en 
struktur i det kaos och oordning som kan uppstå då barnet blir sjuk. Det är nödvändigt 
att barnet kan förstå och tolka det som händer. På lekterapin har barnet möjlighet att 
göra det i den miljö denne känner sig trygg i. I sjukhusleken upprepar och bearbetar 
barnet sina egna upplevelser och får då perspektiv på sin egen sjukdom (Henning 
Mäki & Green, 2008).  

3.2. Historiskt perspektiv 

Lek- och sysselsättningsverksamhet för barn i Sverige startade redan 1912 vid 
Kronprinsessan Lovisas Vårdanstalt för sjuka barn i Stockholm. 
Barnträdgårdslärarinnor (förskollärare) och andra lärare arbetade ideellt och utan 
likvida medel att inhandla lekmaterial för. Idén kom från en finsk 
barnträdgårdslärarinna, Bärbi Luther som hade startat en liknande verksamhet i 
Helsingfors år 1909. Bärbi Luther har via skriftliga dokument förmedlat att patienter 
som det var särskilt angeläget att aktivera var barn på vanföreanstalter, sanatorier och 
epidemisjukhus (bland annat poliopatienter). Många av de barn och ungdomar som 
vistades på dessa ställen kunde vara där i många år utan kontakt med anhöriga. När de 
till slut återvände hem till sina hemorter långt ifrån sjukhuset hade de ofta förlorat 
kontakten med anhöriga och vänner. Hade sjukdomen bidragit till att invalidisera 
barnet kunde de ofta upplevas som en ovälkommen belastning vid hemkomsten 
(Ljungström, 1985).  
 Bärbi Luther ansåg därför att det var viktigt att lära barnen att klara sig 
självständigt i mångt och mycket. Det var dessutom en tillgång för de äldre 
skolbarnen och ungdomarna att lära sig ”handaslöjd” som senare kunde bidra till 
deras försörjning. För att uppmuntra till exempel pojkarna att lära sig finsnickeri 
kunde Bärbi Luther belöna dem vid fina prestationer genom att ge ett verktyg då och 
då. Målet var att när de reste hem skulle ha en egen verktygslåda så att de kunde 
fortsätta sin verksamhet hemma. Flickorna lärde sig finbroderi och kunde vid 
hemkomsten försörja sig genom det.  
 Brodin och Lindstrand (2004) pekar på att när den första obligatoriska 
folkskolan infördes 1842 blev folkskolan i realiteten en ”fattigskola” då barn inom de 
makthavande samhällsklasserna redan sedan tidigare var berättigade en ordentlig 
skolgång. Målet med den nya reformen var att ge eleverna tillfredsställande kunskaper 
och att de skulle lära sig att veta sin plats i samhället. Fokus låg på att eleverna skulle 
ges utökad försörjningsförmåga och inte ligga samhället till last (Brodin och 
Lindstrand, 2004). 
 Bärbi Luther konstruerade själv leksaker som var anpassade till barnen att 
använda i säng. Likvida medel att inhandla material för skaffade Bärbi genom att 
spela skuggspel och dockteater vid välgörenhetsföreställningar. Först på 1930- och 
40- talen började vissa lärare få lön för sitt arbete (Ljungström, 1985).  
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 Lokalfrågan var fram till 1950- 60- talen ett stort bekymmer. De flesta sjukhus 
kunde inte erbjuda egna leklokaler utan all lek och undervisning fick ske vid 
sängkanten. 
 Verksamhetens metodik och målsättning var hela tiden beroende av synsättet 
av den övriga barnsjukvården. Barnläkarna kom allt mer att efterfråga lekverksamhet. 
De var också av uppfattningen att det borde vara barnträdgårdslärarinnor 
(förskollärare) som skulle ansvara för verksamheten. Man motiverade det med att 
barnträdgårdslärarinnor var den grupp som hade den grundligaste utbildningen i 
utvecklingspsykologi och småbarnspedagogik. Det stod klart inom barnsjukvården att 
de minsta barnen for väldigt illa på sjukhus och behövde stöd av personer med 
kunskap om barns behov i olika åldrar (Ljungström, 1985). 
 Sjuvården förr var mycket dominerad av infektionsrisken vilket innebar att det 
aldrig var tal om att föräldrar eller andra anhöriga skulle få vistas på sjukhuset 
tillsammans med barnen (Ljungström, 1985). Socialstyrelsen (Socialstyrelen, 1977:6) 
poängterar att när barn ska börja i förskolan finns en medvetenhet angående föräldrars 
närvaro under inskolningsperioden. Socialstyrelen menar att samma regel borde gälla 
när ett barn ska tas in på sjukhus eftersom ett barn som tas in på sjukhus förutom sin 
sjukdom överlämnas till främmande människor i en ny skrämmande miljö och utsetts 
för plågsamma undersökningar och behandlingar. På barnavdelningarna fanns en 
medvetenhet kring dilemmat och sjukhuset erbjöd efterhand generösare besökstider 
och rekommenderade föräldrars närvaro (Socialstyrelsen, 1977:6). 
 Ljungström (1985) och Socialstyrelsen (1977:6) påvisar att hälften av alla 
inlagda barn på sjukhus tidigare vistades vid vuxenavdelningar. Dessa barn låg på 
vuxenavdelningarna på de vuxnas villkor. Ofta var de vuxna medpatienterna positivt 
inställda mot att barn vistades i samma sal. Men det förekom också vuxna som hade 
en  mindre positiv inställning, vilket upplevdes som mycket stark för barnet och dess 
föräldrar. De barn som vårdades vid barnkliniker ansågs vara gynnade. Personal som 
arbetade vid barnklinikerna var utbildade och hade speciell kunskap om barns behov 
och barns sätt att reagera. På vuxenavdelningarna blev barnens psykiska behov illa 
tillgodosedda. Det var som regel mer restriktivt med besök och sämre ställt med 
möjligheterna till lek och aktiviteter än på barnavdelningarna (Ljungström 1985, 
Socialstyrelsen 1977:6).  
 Den lekterapeutiska verksamheten i Sverige fick sitt genombrott år 1956 av 
pionjären Ivonny Lindquist vid Umeå lasarett. Speciella lokaler för lekterapi 
inrättades där barn från hela sjukhuset kunde komma (Ljungström, 1985). Dessa var 
till en början torftiga och flyttades runt femton gånger på femton år. I och med 
lekterapilokalernas intågande förbättrades barnens hälsa nämnvärt, de tillfrisknade 
fortare (Ljungström 1985, Lindquist, 1990). 
 Enligt Socialstyrelsen (1977:6) var Barnstugeutredningen den första statliga 
utredning som uppmärksammade sjuka barns behov av förskoleaktiviteter/lekterapi. 
Barnstugeutredningen sa bland annat:  
 

”Den chock som en sjukhusvistelse kan medföra för små barn och de störningar som 
förskolebarn, vilka vistas en tid på sjukhus, drabbas av måste uppmärksammas. Dessa barn är i 
själva verket barn med särskilda behov som ovillkorligen måste tillgodoses av 
sjukvårdsinstitutionen (Socialstyrelsen 1977:6).  

 
Till en början var vissa läkare oroliga för infektionsrisken då barn skulle vistas 
tillsammans med andra i lekterpilokalen. Det beslutades att läkare och sjuksköterskor 
skulle bedöma de medicinska riskerna och vilka barn som kunde komma till 
lekterapin. De barn som på grund av infektionsrisk var tvungna att stanna isolerade på 
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sina rum fick dagligen besök av lekterarpeuterna som hade med sig en vagn med 
diverse pedagogiskt lekmaterial. Det stod barn och föräldrar fritt att låna vad de ville. 
Depåer med leksaker inrättades över hela sjukhuset där barn vårdades. Lämpligt 
lekmaterial införskaffades och personalen vid respektive avdelning var ansvarig för 
rengöring och förvaring av materialet. I lekterapins lokaler fick nu föräldrar möjlighet 
att vistas med sina barn. Föräldrar som tidigare kanske hade rest långa vägar för att 
träffa sitt barn under en mycket begränsad tid kunde nu få vara med sitt barn under 
hela dagen eller till och med flera dagar i följd (Ljungström 1985, Lindquist, 1990).                     

3.3. Miljöns betydelse    

Vid inrättande av lekterapilokaler är det enligt Lindquist (1990) viktigt att hänsyn tas 
till att lokalerna i möjligaste mån ska ligga inom barnkliniken eller åtminstone nära 
den. Eftersom barn från ett helt sjukhus ska beredas möjligheten att besöka lekterapins 
lokaler är det nödvändigt att ha nära till hissar, att lokalerna ligger på marknivå och i 
anslutning till utevistelse. Vidare menar Lindquist (1990) att det är viktigt att 
lekterapin ligger nära till verksamheter så som sjukhusskolan och barnbiblioteket. 
Detta för att underlätta ett samarbete kring barnen tillsammans med de olika 
enheterna. Redan när ett barn kommer in väntrummet ska miljön spegla en inrättning 
dit barn är välkomna. Bilderböcker och leksaker som talar till barn och föräldrar utan 
ord ska vara tillgängliga. Att ha tillgång till adekvat lekmaterial i väntrummet, kan 
bidra till att barnet får positiva upplevelser med sig från sjukhuset (Lindquist, 1990).  
 Lindquist (1990) anser att lekterapilokalerna bör vara utrustade med 
lekmaterial för barn i alla åldrar. Där ska finnas babyleksaker, förskole- och 
skolmaterial. Tonårsrum för de äldre barnen att vistas i ska finnas. Både material och 
miljö ska vara anpassat till att stimulera olika typer av lek och träna olika funktioner 
(Lindquist, 1990, Socialstyrelsen, 1977:6). Lokalerna måste vara så tilltagna att 
sängar, rullstolar och andra hjälpmedel ryms. Till lekterapin är föräldrar alltid 
välkomna att vara med sina barn. De kan delta i barnens aktiviteter men umgås med 
varandra om ork och lust att umgås infinner sig (Lindquist, 1990). Atterfors och 
Thulin (1994) ger ett exempel på hur en lekterapilokal kan inredas. I exemplet är ett 
rum indelat och möblerat som fyra enheter: inskrivning, väntrum, undersökningsrum 
och sal. Därmed har barnet möjlighet att fokusera leken på det som känns viktigast. 
Verkliga sjukvårdsattiraljer används som bearbetning av barnets sjukhusupplevelser. 
Beroende på hur långt barnet har hunnit med sin bearbetning kan de riktiga 
sjukvårdsmaterialet upplevas som skrämmande. I exemplet som författarna återger 
finns även doktorsleksaker tillgängliga för barnen (Atterfors & Thulin, 1994).     
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3.4. Lekterapeutens roll 

3.4.1. Lekterapeuters utbildningsbakgrund över tid 

Personal som idag arbetar med lekterapi är enligt Ljungström (2000) oftast utbildade  
till förskollärare eller fritidspedagoger och många erhåller även en specialpdagogisk 
påbyggnadsutbildning. Den specialpedagogiska  påbyggnadsutbildningen är inget 
krav från landstinget eller kommunen sida men rekommenderas av Socialstyrelsen 
(Barnomsorgen i socialtjänstlagen § 13 B Kvalitetsparagrafen). Många lekterapeuter 
har uppvisat ett behov av en påbyggnadsutbildning eftersom barn på sjukhus ofta går 
under begreppet barn med särskilda behov. Detta blir allt mer påtagligt då sjukvården 
förändras på grund av att den medicinska utvecklingen går framåt. Barn med svåra 
sjukdomstillstånd eller funktionshinder överlever i stor utsträckning idag (Ljungström, 
2000). Ljungström (1985) påpekar att personer som står för den lekterapeutiska 
verksamheten borde erhålla en speciallärarutbildning. Författaren menar att 
speciallärarutbildningen bland annat skulle ge kunskap om barns olika sjukdomar, 
funktionshinder, om barn och föräldrar i kris och om samarbetet med olika 
yrkeskategorier på sjukhus. Utbildningen skulle vara adekvat för lekterapeuter 
(Ljungström, 1985). Socialstyrelsen (1977:6) redogör utifrån en försöksverksamhet 
där lekterapeuter ingick, att det fanns ett allmänt önskemål att få tillgodogöra sig en 1- 
årig speciallärarutbildning som skulle  vara speciellt utformad för arbete bland olika 
kategorier sjuka och handikappade barn. Lekterapeuterna skulle bland annat genom 
utbildningen erhålla kunskaper om normala barn 0 – 15 år behov, men även hur olika 
sjukdomar och handikapp kunde påverka ett barns funktionsförmåga och hur barnet 
kunde stimuleras i att träna fungera maximalt med sina resurser (Socialstyrelsen, 
1977:6). 
 Åman (2006) menar att det specialpedagogiska kunskapsområdet 
huvudsakligen knyts till två större verksamhetsfält nämligen, intervention/habilitering 
samt skola och utbildning. Den specialpedagogiska utbildningen är idag inriktad mot 
skola och utbildning. Författaren ställer sig frågande till hur kompetensbehovet svarar 
hos pedagoger vars uppdrag är att ge tidig intervention, samspel med barn och familj 
och samverka med andra yrkeskategorier i team (Åman, 2006).  
  

3.4.2. Lekterapeutens vardag 

Som tidigare beskrivits ligger lekterapins lokaler på många sjukhus i nära anslutning 
till, till exempel sjukhusskolan och biblioteket. Lekterapeuter har kommit att ingå i 
det övriga behandlingsteamet som finns kring ett barn på sjukhus (Ljungström, 1985). 
Henning Mäki och Green (2008) menar att lekterapeuter måste få information om det 
sjuka barnets tillstånd av vårdpersonal så att leken kan anpassas därefter. Det är också 
av vikt att iakttagelser som lekterapeuten gör och som kan vara relevanta för 
vårdpersonalen förmedlas till berörda grupper. Då barnet vistas på sjukhus en längre 
tid kan lekterapeuten tillsammans med ansvarig sjuksköterska och föräldrar ta reda på  
vad barnet behöver träna eller bearbeta och upprättar utifrån det en strukturerad 
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handlingsplan (Henning Mäki & Green, 2008). Lekterapeutens arbetsmetoder är 
pedagogisk – psykologiska med en allt mer terapeutisk målsättning. Lekterapeuten 
behöver enligt Ljungström (1985) god kännedom om framförallt de återverkningar på 
barns psykiska och emotionella tillstånd som olika sjukdomar ger. Varje enskilt fall 
kräver mycket mer tid och personligt omhändertaget än fallet med friska barn. 
Gruppverksamhet i sedvanlig bemärkelse förekommer sällan inom lekterapin. Då 
även barnets föräldrar inte sällan bär på en egen ångest, behövs kunskaper och 
erfarenheter hos lekterapeuten för att kunna hantera detta. Omsättningen av barn vid 
en barnklinik är hög, vilket gör att lekterapeuten snabbt behöver sätta sig in i enskilda 
barnets behov. Lekterapeutens vardag ser helt annorlunda ut än vardagen på till 
exempel en förskola. Omsättningen av barn och föräldrar innebär bristande kontinuitet 
och försvårar all form av planering. Stor flexibilitet krävs därför.  

3.4.3. Mötet mellan patient och lekterapeut  

Lekman och Svensson (2008) poängterar de goda mötet mellan lekterapeut och 
patient. Författarna menar att grunden till ett bra möte läggs genom att lekterapeuterna 
känner och visar empati och ett genuint intresse, är lyhörda och visar respekt för de 
personer de möter. Första mötet betyder ofta mycket. Patienten kan känna sig i 
underläge då sjukhusvistelsen och miljön är ny och främmande. Empati, ett öppet 
förhållningssätt flexibilitet i kontakten med familjen gör det enligt författarna lättare 
för familjen att känna trygghet (Lekman & Svensson, 2008).  
 Enskär, Carlsson med flera (1997) menar att vårdpersonal hjälpte barn med 
cancer att minska rädsla av smärtsamma och skrämmande processer genom att skapa 
en relation till barnet. En god relation med vårdpersonalen kunde hjälpa barnet att gå 
igenom sin sjukdomsperiod genom att få känna sig speciell och därav vara förmögen 
till att samverka bättre (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997).      

 Skogman (2004) menar att samverkan vid aktivitetskapande mellan personal 
och ett barn med funktionshinder är av stor vikt. Det är frågan om aktiviteten i 
relation och en växelverkan mellan människan och objektet där det yttre skapar det 
inre (Skogman, 2004).   
 I arbetet med barn som har en CP – skada inom habiliteringen fann Lind 
(2003) att barnens föräldrar uppskattade gemenskapen och utväxlingen av information 
de hade med andra föräldrar. De hade möjlighet att dela med sig av sina tankar och 
funderingar och reflektera med andra föräldrar hur man bäst skulle kunna klara av 
vardagliga situationer. I början då barnet sjuksdomstillstånd nyligen bekräftats kunde 
föräldrarna känna djup oro, osäkerhet, ensamhet och känslor av övergivenhet. Mötet 
med andra föräldrar i samma situation upplevdes som positiv och vissa föräldrar 
uttryckte att dessa möten var en form av krishantering (Lind, 2003).   

3.4.4. Att förbereda barnet 

Att förbereda barnet genom att ge åldersadekvat information inför en undersökning, 
behandling eller operation menar Ohlsson (2008) är ett sätt att förhindra rädsla hos 
barnet. Enligt Lindquist (1990) har det enats om att det bör vara medicinsk kunnig 
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personal delger barnet denna information. En betydelsefull aspekt av förberedelsen är 
att ge barnet lagom mycket information i stora drag. Detta för att inte oroa eller 
skrämma upp barnet (Lindquist, 1990). Bearbetningen kan till exempel ske genom att 
barnet får se fotografier på det som kommer att hända, barnet får själv rita, skriva och 
berätta och om möjligt kan barnet få göra ett studiebesök på den plats på sjukhuset 
som undersökningen eller provtagningen kommer att äga rum. Barnet kan få 
möjlighet att på lekterapin, successivt förbereda sig inför en undersökning eller 
provtagning genom att få sticka på dockor. Det är viktigt att barnet får möjlighet att 
skapa inre bilder av händelsen, vilket ger barnet kontroll. Barnet blir också delaktig i 
processen. (Ohlsson, 2008). 
 Inman (1990) menar att endast ett fåtal författare har tagit hänsyn till barnets 
deltagande roll i medicinska sammanträffanden. Vid de få tillfällen barnet blivit 
inbjudet att delta i ett möte av medicinsk karaktär, var den följande konversationen 
flyktig och kunde bli avbruten av föräldern. Barnet blev tekniskt sett behandlat väl, 
men som inkompetent. Huruvida patientens gavs information berodde bland annat på 
dess ålder och sjukdomstillstånd. Kroniska patienter tenderade att få mer information 
och oftare än personer som besökte sjukhuset mindre frekvent. Detta troligen för att 
regelbundna besök gynnade en förbättrad läkare – patient relation (Inman, 1990). 

3.4.5. Kamratkontakter  

Nilsson (2008) anser att det är viktigt att för nyinskrivna diabetespatienter att få träffa 
till exempel klasskamrater och vänner. Författaren menar att det är särskilt viktigt för 
tonåringar då de ofta har ett mycket stor behov att socialisera med andra jämnåriga. 
Patienter som haft sin diabetes en längre tid kan av lekterapeuter bjudas in för att 
träffa de nyinsjuknade. Syftet är att patienten ska få träffa andra som gått igenom 
detsamma vilket kan skapa trygghet. Det är viktigt att barnet får information om att 
den inte är ensam om sin sjukdom (Nilsson, 2008). På lekterapin kanske tonåringarna 
känner för att samtala med lekterapeuten, spela spel på datorn eller chatta med sina 
vänner. Det är av stor betydelse att utrymme ges för olika behov (Nilsson, 2008, 
Ljungström, 2000). 
 Barn med ett funktionshinder kan ha ett medfött funktionshinder eller vara 
tillfälligt eller permanent funktionshindrade genom till exempel en brännskada eller 
trafikolycka. Dessa barn kräver ofta mycket individuell hjälp samtidigt som de är i 
behov av att delta i gruppsamvaro. Vid planering av aktiviteter bör stor hänsyn tas till 
funktionshindrade barn (Ljungström, 1985).  
 Skogman (2004) anser att funktionshindrade barn vid en reguljär förskola ofta 
blir frånstötta i leken av andra barn trots att barnen bevisligen behärskar en 
leksituation. Författaren menar att dessa barn allt för sällan får möjlighet att praktisera 
sina kunskaper med andra barn.     
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3.4.6. Lekterapeuters samarbete med andra 
yrkesgrupper 

På en barnklinik sker olika typer av möten mellan olika människor som alla är av 
betydelse för att vården ska blir så fruktbar som möjlig. Mötena kan till exempel ske 
mellan chefer, vårdpersonal, i teamarbeten med olika yrkeskategorier, föräldrar och 
barn. Ett gott klimat och ett gemensamt förhållningssätt påverkar alla berörda parter 
positivt (Lekman & Svensson, 2008).   
 Lind (2003) påpekar att det blivit allt vanligare att arbeta i team, inte minst 
inom skola och vård. Teamen utgörs av en grupp människor med olika utbildning och 
kvalifikationer. Inom habiliteringen arbetar olika yrkeskategorier nära varandra. Lind 
(2003) menar att dessa kompletterar varandra i arbetet kring barnet men det kan också 
innebära svårigheter. De olika expertgrupperna har en komplicerad relation 
sinsemellan då de delvis förutsätter varandra och delvis överlappar varandra. De både 
inkluderar och tävlar med varandra. Författaren pekar vidare på att varje organisation 
har en informell hierarki där några ur personalgruppen har mer auktoritet och status än 
andra. Det finns en norm inom en arbetsgrupp att inte avslöja interna 
meningsskiljaktigheter inför patienten då denna kan bli förvirrad.  
 Lind (2003) fann att några av medlemmarna i ett habiliteringsteam var 
besvikna över att andra hade så lite kunskap om vad de kunde bidra med och kunde 
därav inte förmedla det till föräldrarna. Andra ansåg att de visste ganska mycket om 
varandras yrkesprofession, och att det är en förutsättning att veta var gränserna går 
och vad andra kan bidra med. En socialarbetare ansåg att varje yrkesgrupp borde 
angripa uppstådda dilemman utifrån sin expertkunskap och se den från olika 
perspektiv. Problemet är oftast att varje yrkesgrupp ser sina insatser som de viktigaste 
och alla vill hjälpa till samtidigt (Lind, 2003).                  

3.5. Barnets reaktioner vid sjukhusvistelse 

Von Essen, Enskär med flera (2000) fann att barn och unga vuxna under behandling 
för cancer visade nivåer av självförtroende, depression och oro jämförbara med friska 
barn. Emellertid visade barn under kontroll högre nivåer av depression och oro och 
lägre psykologiskt välmående. Resultaten visar på att perioden efter behandling utgör 
en större risk för psykosociala problem än då barnet befinner sig under behandling. 
Artikelförfattarna menar att de goda resultatet då barnet befinner sig under behandling 
kan förklaras med barnen använder sig av olika kognitiva mekanismer som motverkar 
stressen i samband med sjukdom och behandling. Att barn under kontroll uppvisar en 
högre grad av psykosociala problem kan möjligen illustreras med att barnen i detta 
skede kan var extra sårbara och att en förbättring av det fysiska tillståndet inte 
nödvändigtvis följs åt av en förbättring av det emotionella tillståndet (Von Essen, 
Enskär, Kreuger, Larsson & Sjödén, 2000).     
 Den mest uppenbara förändringen som ett barn som låg på sjukhus för 
cancerbehandling upplevde, var sjukhusvistelsen och den medicinska behandlingen 
som innebar stressande och smärtsamma processer. Barnen uttryckte att föräldrarnas 
närvaro var av stor betydelse (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997).  
Det var också viktigt för barnen att få uppmärksamhet och känna sig speciell från 
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åtminstone en av vårdpersonalen (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 
1997, Inman, 1990). Den extra uppmärksamheten barnen fick kunde också leda till att 
barnet blev bortskämt av såväl föräldrar som vårdpersonal. Något barnen uppskattade 
med sjukhusvistelsen var att besöka lekterapin. En annan uppenbar förändring som 
barnen upplevde var isoleringen både på sjukhuset och i hemmet. Infektionsrisen och 
skador kunde leda till separation från kamrater, frånvaro från skolan och 
överbeskyddande föräldrar. Målet för barnen var att ha ett så normalt liv som möjligt 
(Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997). 

3.6. Vygotskys inlärningsteorier                         

Vygotsky har framträtt som en av de mest betydelsefulla psykologerna på 2000- talet. 
Han är ikonen av den kognitiva revolutionen. I hans arbete har den sammanhängande 
länken mellan en individs lärande i en sociokulturell kontext och den mentala 
processen som sker inom individen upptäckts. Inom utbildning är Vygotskys teorier 
en motvikt till behaviorismen och än mer viktigt ett alternativ till det inflytelserika 
konceptet av Piagets teorier (Gindis, 1999). Till skillnad från Piaget stadieteori ansåg 
Vygotsky att lärandet är en delad förbunden process i en svarande social kontext. Det 
har tidigt upptäckts, långt före Vygostsky att med stöd av en lämplig vuxen eller en 
väl bemedlad kamrat är ett barn mycket mer kapabelt till lärande än för sig själv. 
Vygotsky upphöjde denna enkla teoretiska generalisering till den kända proximala 
utvecklingszonen (zone of proximal development). Han hävdade att 
uppbyggnadsprocessen visar förmågor som har trätt fram och utvecklats, men inte 
mognat och att detta avslöjar dolda potential hos ett barn (Gindis, 1999).  
 Den sociokulturella modellen utvecklades för att illustrera de flerfaldiga lagren 
av sammanhang som individer utvecklar. Modellen är främst inriktad på formell 
utbildning (Cousin Tefft, Diaz, Flores & Hernandez, 1995). Målet med modellen är 
att skapa mänskliga mentala processer som känner igen den viktiga relationen mellan 
dessa processer och dess kulturella, historiska och institutionella arrangemang. 
Vygotsky syn på generell inlärning går ut på att barns utveckling sker i två omgångar 
på två plan. Först uppstår inlärningen på det sociala planet sedan på det psykosociala. 
Inlärningen sker mellan två människor (interpsychological category) och på det 
individuella planet (intrapsychological category). Den sociokulturella synen 
innefattar att socialt samspel är målet för inlärningen. Inlärning sker först på det 
sociala planet i samspel med andra människor för att sedan bli individualiserad 
kunskap i individens sinne – på det individuella planet (Cousin Tefft, Diaz, Flores & 
Hernandez, 1995 och Edwards & Daniels, 2004).           
 Vygotsky införde en ny idé, att det mest effektiva sättet att kompensera 
förlusten eller svagheten av naturliga organ kunde åstadkommas genom att utveckla 
de psykologiska funktionerna. Han menande att det inte fanns några egentliga 
begränsningar.  Vygotskys syn på den specialpedagogiska utbildningen för barn var 
att den skulle ha samma sociokulturella mål som reguljära program. Instruktionerna 
skulle ske på samma sätt som i den reguljära utbildningen (Gindis, 1999). Vygotsky 
utvecklade efter flera år idén som en framtida modell av specialpedagogiks utbildning 
vilken han uppkallade ”inkludering baserad på positiv differentiering”. Man skulle 
enligt detta synsätt se på barnet utifrån dess styrkor ej svagheter. Vygotsky kritiserade 
den negativa utbildningen av specialpedagogiskt utbildning med en kombination av 
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lägre förväntningar, en nedbantad läroplan, och social isolering. Denna kritik låter 
idag väldigt uppdaterad. Å andra sidan uttryckte Vygotsky i sitt senaste arbete en 
bestämd övertygelse att enbart en differentierad miljö kan utveckla psykologiska 
funktioner hos en individ fullt ut. Han menade att det var nödvändigt att en 
specialutbildad personalstyrka exklusivt skulle serva ett barn med funktionshinder 
(Gindis, 1999). Med andra ord ger Vygotsky i det här sammanhanget vuxna en 
huvudroll i barnets lärande, medan andra teorier endast ger vuxna en stöttande roll 
(Lind, 2003).  
 Vygotsky (Skogman, 2004) hävdade att barns fantasi är motorisk och innebär 
en kreativ förmåga som fostrar en skapande individ som strävar framåt. Den skapande 
kreativa förmågan återges i barnets lek och blir i grunden beroende av kontextuella 
faktorer och villkor. Under gynnsamma förhållanden kan barnets lek och fantasi ge 
innoativa och nyskapande svar i den givna kontexten, vilket kan vara särskilt 
betydelsefullt för barn med funktionshinder. Enligt Vygotsky är det mångfalden av 
erfarenheter som gör att fantasi och kreativitet blir möjligt (Skogman, 2004).  
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4. Metod           

4.1. Allmänt om metod 

Bryman (2002) använder sig ofta av distinktionen kvantitativ – kvalitativ 
forskningsmetod då det enligt författaren handlar om ett gångbart sätt att klassificera 
olika metoder och tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning. Författaren 
menar att kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt vad det gäller både de 
kunskapsteoretiska grundvalen och flera andra frågeställningar. Utgår man från teman 
i samband mellan teori och forskning , kunskapsteoretiska överväganden och 
ontologiska frågor, så antar kvantitativ respektive kvalitativ forskning formen av två 
specifika forskningsstrategier. Kvantitativ forskning kan betraktas som en 
forskningsstrategi som lägger tyngden på kvantifiering vid insamling och analys av 
data. Kvantitativ forskning innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori 
och praktisk forskning och betoningen ligger på prövning av teorier. Den har 
anammat den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt och 
uppfattningen om den sociala verkligheten underbyggs av att den utgör en yttre och 
objektiv verklighet (Bryman, 2002). Kvalitativ forskning anser Bryman (2002) kan 
uppfattas som en forskningsstrategi som vanligen lägger vikt vid ord snarare än 
kvantifiering under insamlingen och analysen av data. Kvalitativ forskning betonar 
huvudsakligen ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och praktik. Tyngden 
läggs på generering av teorier. Metoden tar avstånd från vetenskapliga normer och 
tillvägagångssätt och föredrar att lägga vikten på hur individerna uppfattar och tolkar 
sin sociala verklighet. Kvalitativ forskningsstrategi utgör en bild av den sociala 
verkligheten som ständig föränderlig och som hör till individernas skapande och 
konstruerande förmåga (Bryman, 2002).  
 Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997) att erhålla 
kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 
I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan intervjuarens och intervjupersonens 
synpunkter. Den personliga kontakten och de konstant nya insikterna i 
intervjupersonens livsvärld gör intervjusituationen till en spännande och berikande 
upplevelse. Vidare menar Kvale (1997) att forskningsintervjun är en mellanmänsklig 
situation, ett samtal mellan två parter om ett tema av ett ömsesidigt intresse. Patel och 
Davidsson (2003) anser att en kvalitativ intervju är en situation där den intervjuade 
och intervjupersonen båda är medskapare i ett samtal. Detta kan innebära att 
intervjuaren skall behärska språkbruk, gester och kroppsspråk som intervjupersonen 
kan relatera till och som är betydelsefulla i det sociala sammanhanget. Eliasson (2006) 
hävdar att man i en kvalitativ forskning och intervju bör eftersträva öppenhet i 
förhållande till den intervjuades verklighet. Enligt Patel och Davidsson (2003) 
kännetecknas en kvalitativ intervjustudie av att man börjar med att ställa stora öppna 
frågor för att sedan allt eftersom intervjun fortskrider övergå till mer detaljerade 
frågor. Den här tekniken kallas för tratt – teknik och anses som uppmuntrande och 
aktiverande för att locka fram den intervjuades egna åsikter och tankar. 
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Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) behöver barn genom intervjuer 
tänka och reflektera vilket påverkar deras lärande och tankeutveckling. För att få till 
en lyckad intervju är det viktigt att intervjuaren har en god kontakt med barnet. Innan 
intervjun tar vid behöver barnet informeras vad samtalet kommer att handla om och 
varför det ska äga rum. Frågornas utformning beror på syftet men författarna menar 
att man bör växla mellan övergripande och specifika frågor. En balans mellan 
envishet och lyhördhet vid uppföljning av frågor är av stor betydelse. Ett strukturerat 
samtal går enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) ut på att leda barns 
uppmärksamhet och tänkande mot ett specifikt innehåll.  

4.2. Etiska aspekter    

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ställs det fyra huvudkrav när en studie genomförs: de 
forskningsetiska principerna. Det är mitt ansvar som rapportförfattare att informera 
samtliga intervjupersoner om de fyra huvudkraven och hur jag kommer att gå till väga 
för att uppfylla dem. Enligt informationskravet ska rapportförfattaren informera 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien och vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Jag upplyste om 
informationskravet i ett personligt brev där även kort presentation av mig själv, 
studiens syfte och bakgrund ingick.        
 Det är min skyldighet att som rapportförfattare inhämta uppgiftlämnarens och 
undersökningsdeltagares samtycke. Om det finns undersökningsdeltagare som är 
under 15 år bör dessutom samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. För att 
uppfylla samtyckeskravet fick samtliga undersökningsdeltagare information om 
undersökningen via det personliga brevet där samtycke för att delta i undersökningen 
inhämtades. Minderåriga barns föräldrar tillfrågades om samtycke att intervjua deras 
barn. Samtliga undersökningsdeltagare informerades också om att de självständigt har 
rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De ska kunna 
avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem.
 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagande personer i en 
undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Avrapportering ska ske 
i former som omöjliggör identifiering av enskilda. Intervjupersonerna informerades 
om konfidentialitetskravet via det personliga brevet.    
 Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas i 
forskningsändamål. Detta utgör nyttjandekravet. I det personliga brevet till samtliga 
deltagare framgick ovanstående. Således kommer de insamlade uppgifterna inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller icke- vetenskapliga syften.     

4.3. Metodval 

Jag har valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att få svar på mina 
forskningsfrågor. Studien bygger på intervjuer med fyra lekterapeuter på ett sjukhus i 
Mellansverige samt två barn och deras respektive mödrar vilka har haft kontakt med 
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lekterapin. Då jag ville ta reda på intervjupersonernas tolkning och uppfattning av sin 
sociala verklighet ansåg jag den kvalitativa metoden skulle fylla studiens syfte.  
 Om jag istället valt att använda mig av en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning skulle det ge mig möjligheten att fånga upp en större 
undersökningsgrupp och då även få svar på en större mängd frågor. I det fallet skulle 
dilemmat varit att jag inte hade kunnat ställa några följdfrågor. Undersökningen skulle 
skildras från en mer objektiv verklighet istället för utifrån intervjupersonernas egen 
tolkning och uppfattning av sin sociala verklighet.  
 Lekterapueterna söktes upp på ett sjukhus i Mellansverige. Barnen och dess 
mödrar söktes upp i mitt privata kontaktnät. Studien är av karaktären fallstudie då det 
inte finns någon riktig jämförelsegrupp. Endast två intervjupersoners utsagor handlar 
om ett annat sjukhus än det primära sjukhuset i Mellansverige. Bryman (2002) menar 
att termen ”fall” är förknippad med en fallstudie av en viss plats, till exempel ett 
bostadsområde, ett litet samhälle eller en organisation. Betoningen tenderar enligt 
författaren att ligga på ett fall. Bryman (2002) pekar på den problematik som kan 
uppstå vid avgörandet om studien är en fallstudie. Författaren hävdar att det kan vara 
svårt att avgöra om en studie som enbart grundar sig på kvalitativa metoder ska 
uppfattas som en fallstudie eller ett exempel på tvärsnittssdesign. Bryman (2002) 
menar vidare att för egen del vill han reservera termen ”fallstudie” för de 
undersökningar då ”fallet” av egen kraft utgör fokus för intresset. Sex av 
intervjupersonerna har i detta fall anknytning till samma sjukhus det vill säga samma 
organisation.   
   

4.4. Urval och tillvägagångssätt 

Jag har valt söka efter mina intervjupersoner på ett sjukhus i Mellansverige som 
innehar en lekterapeutisk verksamhet. Min ambition var att via telefon först kontakta 
lekterapins verksamhetschef på det aktuella sjukhuset. Då jag ringde fick istället tag i 
en av lekterapeuterna. Jag presenterade mig, talade om var jag kom ifrån och syftet 
med föreliggande studie. På frågan om att intervjua barn och föräldrar hänvisade 
lekterapeuten mig vidare till verksamhetschefen. Jag hade tur och fick tag i 
verksamhetschefen på första kontaktförsöket via telefon. Då jag berättade att jag sökte 
barn och föräldrar att intervjua ur lekterapins verksamhet blev jag hänvisad till hård 
patientsekretess. Verksamhetschefen menade enligt min tolkning att de anställda inom 
verksamheten inte kunde hjälpa mig att få tag i intervjupersoner på grund av den 
hårda sekretessen. Det skulle heller inte vara möjligt för att mig att komma till 
verksamheten och ”auskultera” och få tag i intervjupersoner själv. Dock erbjöd 
verksamhetschefen att de kunde bistå mig med att sätta upp ett anslag på en lämplig 
plats inom lekterapin där jag kort skrev och berättade att jag sökte intervjupersoner till 
föreliggande studie. Av tidigare erfarenhet visste jag att det kan vara svårt att få tag i 
intervjupersoner om det inte sker via en mellanhand som ordnar dem, alternativt att 
jag som undersökare av studien själv besöker den aktuella verksamheten och genom 
att presentera mig själv och studiens syfte kan få tag i intervjupersoner. Då min 
ursprungliga tanke var att genomföra studien ur ett barn- föräldrar perspektiv, insåg 
jag snabbt att jag med tanke på tidsramen var tvungen att tänka om och planera för en 
reservplan. Jag bestämde mig därför att tillfråga de anställda lekterapeuterna om att 
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bli intervjuade om jag inte skulle få tag i barn och föräldrar. Näst kommande dag 
ringde jag åter igen upp verksamheten för att tala med samma lekterapeut som jag 
först fått kontakt med, och informera henne om samtalet med verksamhetschefen och 
min plan att intervjua lekterapeuter. Lekterapeuten var mycket tillmötesgående och 
hjälpsam och erbjöd sig att ta upp min förfrågan om att intervjua lekterapeuter på ett 
gemensamt personalmöte samt att tala med de patienter hon personligen ansvarar för. 
 Denna typ av urval tolkar jag det Bryman (2002) kallar för snöbollsurval. 
Snöbollsurval innebär att forskaren initialt ser till att få kontakt med ett mindre antal 
människor som är relevanta för undersökningens tema och använder därefter dessa 
personer för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2002).  
 Min vision var att efter att ha talat med verksamhetschefen få kontakt med 
lekterapeuter på lekterapin och att de i sin tur skulle kunna hjälpa mig att finna barn 
och föräldrar som omfattas av verksamheten och som kunde tänka sig att ställa upp 
som intervjupersoner i min studie. Jag fick slutligen tag i fyra lekterapeuter som var 
villiga att ställa upp på att bli intervjuade av mig. Dessvärre fick jag beskedet att 
lekterapeuterna inte kunde bistå mig med att tillfråga barn och föräldrar med 
hänvisning till hård patientsekretess. Efter att ha genomfört intervjuer med några av 
lekterapueterna fick jag en större förståelse vilka patienter som kan involveras av 
lekterapiverksamhet. Jag bestämde mig därmed att tillfråga tänkbara personer, det vill 
säga barn och föräldrar i mitt privata kontaktnät. Två mödrar blev tillfrågade och de 
tackade ja till att bli intervjuade själva och jag hade deras muntliga tillstånd att 
intervjua deras barn så till vida att barnet självt önskade det.           
 Att jag valt att söka lekterapeuter till min intervjustudie på det aktuella 
sjukhuset, beror på att jag efter egen tidigare auskultering fått intrycket att de 
anställda innehar stort engagemang  gör en bra verksamhet. Jag fick under 
auskulteringen möjlighet att tala med verksamhetschefen och en av lekterapeuterna 
och blev visad lokalerna som används för den öppna lekterapeutiska verksamheten. 
Historiskt sett har verksamheten i kortare perioder fått uppmärksamhet via medier 
vilket också gör det aktuella sjukhusets lekterapi verksamhet intressant i mina ögon. 
Urvalet av sjukhus skedde med grund enligt det Bryman (2002) kallar 
bekvämlighetsurval. Författaren menar att bekvämlighetsurval bland annat beror på en 
uppfattning att frågor om representativitet har en mindre betydelse än en kvantitativ 
undersökning eftersom intervjuernas mål är att göra en ingående analys (Bryman, 
2002). 

4.5. Urval av intervjupersoner 

Intervjuer med åtta personer genomfördes, varav fyra lekterapeuter, två barn och två 
mödrar. Samtliga lekterapeuter arbetar vid ett sjukhus i Mellansverige. De har inom 
sin profession olika ansvarsområden och olika utbildningsbakgrund. Lekterapeuterna 
är utbildade till antingen förskollärare, fritidspedagog eller specialpedagog. De 
intervjuade barnen är två flickor 8 och 9 år gamla. Mödrarnas utsagor har fungerat 
som förstärkande berättelser till sina barns upplevelser då barnen är relativt unga. Den 
ena flickan har haft kontakt med lekterapin på grund av en omfattande hjärtoperation 
och den andra flickan på grund av att hon i tidig ålder fick diabetes. Genom att ha 
intervjuat både lekterapeutisk personal och patienter och deras mödrar har en bredare 
förståelse för lekterapins betydelse för barnets sjukhusvistelse kunnat frambringats. 
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Det var också av intresse att undersöka likheter och skillnader i intervjupersonernas 
svar då den ena gruppen är personal och den andra patient med familj.      

4.6. Datainsamlingsmetod    

Jag genomförde semi – strukturerade alternativt halv – strukturerade  intervjuer med 
mina intervjupersoner. Enligt Bryman (2002) innebär semi – strukturerade intervjuer 
att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras. Listan 
kallas oftast för intervjuguide. Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på 
sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. 
Det står forskaren fritt att ställa följdfrågor som anknyter till det intervjupersonen sagt 
(Bryman, 2002). Kvale (1997) menar att i en intervjuguide anges de ämnen som är 
föremål för undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas upp under 
intervjun. Intervjuguiden kan innehålla de övergripande ämnen som kan behandlas 
eller den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor. Kvale (1997) kallar 
denna typ av intervju för halv – strukturerad. Det finns i den halv – strukturerade 
intervjun en flexibilitet för forskaren beroende på vilket upplägg intervjun fått, om 
frågornas lydelse och ordningsföljd är avgjorda på förhand och bindande för 
intervjuaren eller om det vilar på intervjuarens omdöme och känslighet att avgöra hur 
strikt denne ska hålla sig till intervjuguiden och hur långt denne kan drivas iväg med 
den intervjuades svar. Jag utformade min intervjuguide enligt Kvales beskrivning där 
övergripande teman samt en rad omsorgsfullt formulerade frågor ingick. 
Intervjupersonernas svar avgjorde ordningen av frågorna samt omfattningen av 
följdfrågor. Det skulle ha varit önskvärt att prova ut frågorna genom att göra en 
pilotintervju. På grund av tidsaspekten skedde inte det. Bryman (2002) menar att i en 
intervjuundersökning kan det efter ett antal intervjuer visa sig att det finns problem 
med frågorna. Med en pilotstudie finns möjlighet att åtgärda dessa. Författaren 
påpekar att en pilotstudie inte enbart är till för att säkerställa frågorna i intervjuguiden 
utan också för att undersökningen i sin helhet blir bra (Bryman, 2002).  

4.7. Undersökningens genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes fick samtliga vuxna personer som ingick i studien, ett 
personligt brev som innehöll en kort presentation av mig själv, där studiens syfte och 
bakgrund framgick och varför jag ville intervjua just dessa personer. Som bilaga till 
det personliga brevet medföljde min intervjuguide så att intervjupersonerna hade en 
möjlighet att förbereda sig. Detta efterfrågades även av ett par intervjupersoner och 
jag ansåg att jag kunde erbjuda dem det för att kunna erhålla så uttömmande svar som 
möjligt. Enligt Kvale (1997) kännetecknar långa svar god kvalité av intervjun (Kvale, 
1997). I brevet togs också de etiska aspekterna tas upp. De medverkande barnen blev 
informerade om syfte av deras respektive mödrar och av mig.  
 Intervjuerna genomfördes enskilt intervjuare och intervjuad. På grund av 
geografiska skäl blev en av intervjupersonerna intervjuad via telefon. Trost (1997) 
diskuterar valet av plats för intervjun. Författaren menar att vissa platser kan vara 
direkt olämpliga för den kontakt intervjuare – intervjuad byggd upp, då 
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störningsmoment kan ske eller att den intervjuade lätt kan hamna i underläge. Trost 
(1997) anser det rimligt att intervjupersonen har rätt att ge synpunkter på valet av 
plats samtidigt som det är rimligt att intervjuaren ger förslag på var intervjun ska ske 
så att ansvaret inte läggs helt på den intervjuade. Nyckel till en lämplig plats enligt 
Trost (1997) är att den intervjuade ska känna sig trygg i miljön (Trost, 1997). Platsen 
för intervjuerna skedde med lekterapeuterna på det utvalda sjukhuset i ett enskilt rum 
och med barnen och deras respektive mödrar på en neutral, välbekant plats även där i 
ett enskilt rum. Jag erbjöd mig i båda fallen att komma till för intervjupersonerna 
välbekanta och neutrala platser. Detta utfördes med förhoppningen att underlätta 
arbetet för samtliga parter. Ingen skulle eventuellt behöva resa långa vägar till en 
kanske okänd adress och där denne kunde komma känna sig obekväm i.   
 Intervjuerna pågick cirka 11 – 60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på 
en Mp3 – spelare förutom den intervju som genomfördes via telefon. Där fick förande 
av anteckningar och förlitande på mitt minne duga. Omedelbart efter telefonintervjun 
renskrevs materialet för att så mycket som möjligt i detalj hålla intervjupersonens svar 
i minnet. Kvale (1997) menar att det finns uppenbara begränsningar med denna 
metod. Till exempel glömmer man snabbt bort detaljer och minnet är selektivt. I det 
idealiska fallet kan intervjuarens aktiva lyssnande och uppmärksamhet fungera som 
ett selektivt filter, som besvarar just de innebörder som är väsentliga för 
undersökningens ämne och syfte (Kvale, 1997). De intervjuer som spelades in på en 
Mp – 3 spelare transkriberades efteråt ordagrant. Transkribering av materialet har 
skett kontinuerligt och i nära anslutning till intervjuerna. Inspelningen hade den 
fördelen att jag till fullo kunde fokusera på intervjupersonernas berättelser och slippa 
att vara upptagen med att anteckna. Det vanliga sättet menar Kvale (1997) att 
registrera intervjuer är via en ljudupptagning. Författaren menar att intervjuaren kan 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Den inspelade intervjun kan man 
återgå till för att lyssna på orden, tonfallen, pauserna med mera. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) kan en Mp3 – spelare göra att svarspersonen blir nervös och 
besvärad. När Mp3 – spelaren stängs av blir personen mer spontan och bryr sig inte 
lika mycket om en logisk och förnuftig framtoning. En av intervjupersonerna 
uttryckte att hon inte kände sig helt bekväm med Mp – 3 spelaren. Jag förklarade 
syftet med en ljudupptagning och varför det var viktigt för mig att få spela in 
intervjun.  

4.8. Bearbetning av materialet 

När intervjuerna utförts behandlades informationen genom att det inspelade materialet 
skrevs ut ordagrant. Sedan lästes resultatet igenom noggrant vid upprepade tillfällen 
för att få en förståelse av intervjupersonernas resonemang. Bryman (2002) menar att 
groundet theory har blivit det vanligaste synsättet för analys av kvalitativ data. 
Synsättet innebär en utveckling av en teori som härletts från data som samlats in och 
analyserats systematiskt under forskningsprocessens gång. Det finns ett nära samband 
mellan datainsamling, analys och den resulterande teorin. Bryman (2002) framhäver 
vikten av kodning i grounded theory. Författaren menar att kodningen utgör en av de 
viktigaste processerna och innefattar en genomgång av utskrifter och/eller 
fältanteckningar där man sätter namn eller etiketter på de delar som anses vara av 
teoretisk eller praktiskt vikt för de personer som studerats. Vidare pekar Bryman 
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(2002) på sju steg som han anser ska hållas i åtanke då förberedelser och utförande av 
själva kodningen sker. Jag har valt att följa dessa sju steg vid kodningen av materialet 
som Bryman (2002) lyfter.   
 Först lästes således utskrifterna igenom utan att noteringar gjordes. Nästa gång 
materialet lästes igenom gjordes kontinuerliga och så många notiser som möjligt i 
marginalen. Det kunde till exempel vara viktiga iakttagelser eller nyckelord som 
intervjupersonerna använt sig av. Det kunde också vara olika teman som antytts 
(Bryman, 2002). Vidare i sorteringsarbetet valdes allt väsentligt ut som 
intervjupersonerna sagt utifrån givna frågeställningar. Lämpliga citat eller uttryck som 
är representativa för dessa teman, har sökts. De utskrivna intervjuerna bearbetades på 
nytt, men denna gång markerades utvalda teman med hjälp av överstrykningspennor i 
olika färger. Varje tema fick en egen färg och dessa teman markerades efterhand som 
de förekom. Merriam (1994) menar att man vid analysen av datan bör leta efter 
regelbundenheter och återkommande företeelser i informationen vid utvecklandet av 
kategorier (Merriam, 1994). Informationen sorterades därefter in under frågorna i 
intervjuguiden.     
 

4.9. Generalisering            

Kritiska röster menar att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera utöver 
den situation de har producerats. Kritikerna menar att observationer eller 
ostrukturerade intervjuer genomförda i en viss organisation eller bostadsområde, gör 
det omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman, 2002). Bryman 
(2002) hävdar att en fallstudie inte utgör något stickprov som dragits från en känd 
population. Personer som intervjuats i en kvalitativ undersökning kan inte vara 
representativa för en population. Resultaten från en kvalitativ forskningsansats ska 
istället generaliseras till teori framför en grupp av människor. Den bindande kraften i 
det teoretiska tänkandet blir avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en 
kvalitativ undersökning diskuteras (Bryman, 2002). Resultatet i föreliggande studie 
kommer enbart att representera det undersökta fenomenet och en generalisering till 
andra miljöer blir inte möjlig.   

4.10. Tillförlitlighet  

 Bryman (2002) menar att reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för en 
kvantitativ inriktad forskningsansats när det gäller att få en uppfattning av kvalitén av 
en undersökning. Eftersom mätning inte är det primära intresset för kvalitativa 
forskare har det enligt Bryman (2002) diskuterats bland forskare huruvida begreppet 
är relevant för kvalitativ forskning.  
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4.10.1. Reliabilitet  

När det handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas kallas det för dess 
reliabilitet. Det betyder noggrannhet eller pålitlighet. Stensmo (2002) och Trost 
(1997) menar att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad 
mätning (Stensmo 2002, Trots, 1997).  I den kvantitativa undersökningen försöker 
forskaren hitta regler och mönster medan man inom den kvalitativa forskningen mer 
är inriktad mot att beskriva och förstå undersökningspersonernas uppfattning av 
verkligheten. I och med att det rör sig om olika tolkningar samt att världen ständigt 
förändras bör forskaren inta ett helhetsperspektiv. Svaret på en intervjufråga förändras 
ständigt. Inom den kvalitativa forskningen finns inga fasta referenspunkter vilket 
försvårar mätsituationen (Stensmo, 2002, Trost, 1997). Vid kvantitativa mätningar 
anger man värden på variabler för varje enhet. Hög grad av standardisering är 
eftersträvansvärt. Kvalitativa mätningar å andra sidan kräver en låg grad av 
standardisering. Slumpinflytelser är sådant som av den skickliga intervjuaren noteras 
och registreras för analysen av intervjun. Trost (1997) anser att det är något 
egendomligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer.  
 I undersökningen strävades det efter att ha en öppen inställning för att 
uppmuntra intervjupersonerna att ge uttömmande svar. Entusiasmen för ämne som är 
en relativ ny företeelse för mig, kan dock ha påverkat resultatet.     

4.10.2. Validitet 

Begreppet betyder giltighet eller överensstämmelse. Det innebär i vilken utsträckning 
empiriska observationer är giltiga för den verklighet man avser att studera eller de 
problem en studie avser att belysa. Vid empiriska observationer använder forskaren 
mätmetoder så som till exempel ett frågeformulär eller ett observationsschema 
(Stensmo, 2002). I kvalitativa intervjuer avses enligt Trost (1997) att komma åt vad 
den intervjuade menar med hur denne uppfattar ett ord eller företeelse (Trost, 1997).
 Respodentvalidering innebär enligt Bryman (2002) att forskaren förmedlar 
sina resultat till de personer som varit föremål för forskningen eller på annat sätt varit 
delaktiga i undersökningen. Målet med processen är att få en bekräftelse på att 
beskrivningen som forskaren förmedlat är riktig. Ytterligare en teknik som Bryman 
(2002) pekar på är triangulering. Triangulering innebär att forskaren använder sig av 
mer än en metod eller datakälla vid studier av sociala företeelser. Begreppet 
triangulering myntades som ett begrepp där fler än en metod skulle tillämpas. Det 
skulle därmed öka tillförlitligheten av resultaten. I denna studie har varken 
respondentvalidering eller triangulering använts nämnvärt. Det första skulle kunna ha 
använts för att styrka att intervjupersonernas berättelser överensstämmer med den 
tolkning av materialet som gjorts. Detta har inte skett på grund av tidsbrist. Det senare 
har använts i den grad att mödrarna styrkt sina barns utsagor om dess upplevelser i 
den lekterapeutiska verksamheten. 
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5. Resultat 

Efter att ha analyserat det empiriska resultatet redovisas i detta kapitel de 
mönster som ansetts ha framträtt. Återkommande nyckelbegrepp har valts att 
markeras med kursiv stil. Inledningsvis följer en presentation av 
intervjupersonerna.  

För att göra resultatredovisningen mer överskådlig har intervjupersonerna försetts 
med var sitt fingerat namn. Samtliga intervjuade är kvinnor/flickor.  

Annelie: Lekterapeut. Från början utbildad undersköterska. Senare omskolad till 
förskollärare. Har arbetat inom vården sedan 1975 och som lekterapeut i åtta år. 
Ansvarar för barn på gastroavdelning.    

Birgitta: Lekterapeut. Utbildad fritidspedagog. Har tidigare arbetat på fritidshem 
inom kommunal verksamhet. Utbildad specialpedagog med inriktning 
utvecklingsstörning sedan 1994. Har arbetat i yrket i 40 år och som lekterapeut i 30 år. 
Ansvarar för barn på avdelning neuropediatrik. 

Camilla: Lekterapeut. Utbildad till barnträdgårdslärare (förskollärare) i Finland. Har 
arbetat som lekterapeut sedan 1979 och har erfarenheter från arbete utomlands, bland 
annat Finland och Kanada. Utbildad till specialpedagog i Sverige. Arbetar sedan 11 år 
på barnsjukhuset i Mellansverige. Ansvarar främst för barn på brännskadeenheten. 
Erhåller kontinuerlig fortbildning genom att delta vid brännskadekonferener.   

Diana: Lekterapeut. Förskollärare sedan 1977. Erhållit en termins heltidsstudier i 
specialpedagogik. Har erfarenhet av arbete som barndanslärare och arbete med 
babyrytmik. Arbetat som lekterapeut i tre år. Ansvar huvudsakligen för den öppna 
verksamheten. Har viss arbetstid förlagd på en neonatalavdelning.   

Eva: Mamma till Frida 9 år.  

Frida: 9 år. Dotter till Eva. Har erfarenhet av lekterapin på grund av ett medfött 
hjärtfel som har krävt en operation.  

Johanna: Mamma till Isabelle 8 år.  

Isabelle: 8 år. Dotter till Johanna. Har erfarenhet av lekterapin på grund av att hon har 
diabetes typ 1 sedan tre års ålder. Gör regelbundna besök på sjukhuset.  

5.1. De intervjuades bakgrund 

Det har varit av intresse att ta reda på hur länge lekterapeuterna varit 
yrkesverksamma, vilka typer av utbildningar de har samt bakgrunden till varför de 
valt att arbeta på sin nuvarande arbetsplats. För barnen har det varit av intresse att ta 
reda på bakgrunden till deras sjukhusvistelse.  
 
Samtliga lekterapeuter har lång arbetslivserfarenhet med barn oavsett 
utbildningsbakgrund. Två av lekterapeuterna, (Birgitta) och (Camilla) har 
påbyggnadsutbildning till specialpedagog. En lekterapeut har utbildning till 
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undersköterska och förskollärare (Annelie). Annelie menar att hon känner sig väldigt 
trygg i att både ha en medicinsk och pedagogisk utbildning.  
 Vid val av arbetsplats säger tre av lekterapeuterna (Annelie), (Camilla) och 
(Diana) att det är gynnsamt med en åldersspridning 0 – 18 år bland patienterna de 
arbetar med och att gruppsammansättningen ser annorlunda ut. Diana menar att det 
har känts meningslöst att på senare tid arbeta med stora barngrupper på förskolor och 
Camilla anser att åldershomogena barngrupper på förskolor inte är hennes gebit. 
Camilla tycker också att det känns mycket mer berikande att arbeta med andra 
yrkeskategorier än bara pedagoger. Lekterapeuten Birgitta har en bred erfarenhet av 
arbete med barn inom barnhabiliteringen. Efter ett par omorganisationer hamnade hon 
slutligen på lekterapin.  
 Frida säger att hon kom i kontakt med lekterapin för att hon har ett hjärtfel 
som var nödvändigt att utföra en operation för. Hon låg inne på sjukhus i sammanlagt 
tre veckor. Mamma Eva bekräftar Fridas utsaga. Eva tillägger att Frida redan vid tre 
veckors ålder opererades men då inte var i behov av lekterapi. Vid sju års ålder 
opererades hon igen och det var då familjen kom i kontakt med lekterapin. 
 Isabelles mamma Johanna berättar att dottern kommit i kontakt med lekterapin 
för att det vid tre års ålder konstaterades att hon har diabetes typ 1. De var då inne på 
sjukhus i två veckor för att ställa in insulindosen. Isabelle säger att hon åker in på 
sjukhuset för regelbundna kontroller.  
 

För att jag ska ta blodprov och för att jag måste kolla hur det går med diabetesen (Isabelle, 8 
år). 

5.2. Barnets sjukhusvistelse  

Under den här rubriken presenteras intervjupersonernas uppfattning om barnets 
sjukhusvistelse. Jag ville ta reda på vilka typer av patienter som behandlas, hur en 
vanlig dag kan se ut för patienten och något om barnets eventuella skolgång under 
sjukhusvistelse.  
 
Samtliga lekterapeuter (Annelie), (Birgitta), (Camilla) och (Diana) har olika 
ansvarsområden där de ansvarar för patienter med olika typer av sjukdomstillstånd. 
Tre av lekterapeuterna (Annelie), (Birgitta) och (Camilla) arbetar huvudsakligen på en 
avdelning medan (Diana) huvudsakligen arbetar i den öppna verksamheten på 
lekterapin.  
 Lekterapeuterna menar att tiden för sjukhusvistelsen för en patient varierar 
mycket. De förekommer både långsiktiga och kortsiktiga möten. En del patienter 
ligger endast över en dag och åker sedan hem medan andra patienter, så kallade 
långliggare kan stanna upp till flera månader.  

 
De här barnen som har dem här kroniska sjukdomarna dem lär jag känna när dem är väldigt 
små när sjukdomen debuterar. Sen är dem hos oss tills dem är 18 år. Dem kommer fram och 
tillbaka. De är en patientgrupp som jag arbetar med under många, många år (Annelie, 
lekterapeut). 

   
En lekterapeut (Birgitta) menar att de flesta vistas på sjukhuset en kortare tid men att 
det finns de utav hennes patienter som kommer på återbesök på grund av kramper och 
för att utredningar och operationer behöver genomföras.   
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Mamma Eva menar att Frida med familj endast har haft behov av lekterapin i 
samband med operationer. För Isabelles del säger mamma Johanna att de främst kom i 
kontakt med lekterapin under de två veckor Isabelles insulindos skulle ställas in och 
att de ibland i mån av tid besöker lekterapin vid kontrollbesök på sjukhuset.  
 Två av lekterapeuterna (Annelie) och (Camilla) berättar att mycket av deras 
lekterapeutiska arbete sker i  patientens rum på grund av stor infektionskänslighet 
eller att patienten behöver ha närhet till toalett. Det gör att patientens kan ha svårt att 
vistas i den öppna verksamheten. Mödrarna (Eva) och (Johanna) har erfarenhet att det 
kom upp clowner till avdelningen och showade lite. Enligt Eva hade hela familjen 
upplevt clownbesöken som mycket positivt. De hade alla skrattat mycket. På 
avdelningen där Frida vistades fanns det enligt Eva ett skåp med avancerat pyssel som 
lekterapipersonalen kom och fyllde på regelbundet. Det  var mycket uppskattat och 
barnen hade möjlighet att tillverka meningsfulla saker.      
 En vanlig dag för en patient menar en av lekterapeuterna (Camilla) innebär 
mycket väntan.  
 

En vanlig dag innebär väntan, mycket väntan. Väntan på provtagningar, undersökningar, 
väntan på ronder, väntan på besked, vad som kommer att hända och ske. Det är mycket frågan 
om den medicinska biten i centrum. Beroende på vad läkarna säger, kan barnen komma till 
vår verksamhet (Camilla, lekerapeut).  

 
Mödrarna, såväl Eva som Johanna intygar att en vanlig dag under deras 
sjukhusvistelse styrdes mycket av dagliga rutiner så som provtagningar och ronder.  
Då Isabelle bara var tre år när hon tillfälligt lades in på sjukhus för sin diabetes minns 
hon inte hur en vanlig dag kunde se ut. Frida som var sju år vid sin sjukhusvistelse 
intygar att en vanlig dag bestod mycket av liggandes i sängen, väntan på besked och 
att bli undersökt. I övrigt gick hon till lekterapins öppna verksamhet.  
 Beträffande skolgången säger samtliga lekterapeuter att det är sjukhusskolans 
lärare som ansvarar för den. Endast de patienter som vistas på sjukhuset en längre tid 
kommer i kontakt med sjukhusskolan och då kontaktar dessa lärare hemskolan vid 
behov. Lekterapeuten Annelie säger att sjukhusskolan och lekterapin samarbetar med 
varandra i den utsträckning att de håller koll på varandra vilka tider de möter barnen 
så att det inte bli för mycket för dem. Lekterapeuten Birgitta menar att hennes 
patienter ofta är för dåliga för att gå i skolan. När sjukhusskolan är inkopplad en 
timme om dagen brukar Birgitta pusha på och uppmuntra föräldrarna att barnen är 
delaktiga i skolundervisningen om hon bedömer att de kan orkar med det. För 
Isabelles del var skolundervisning aldrig aktuellt då hon bara var tre år vid 
inläggningstillfället och Frida var för dålig för att orka med det. Frida berättar själv att 
hon hade med sig sin matematikbok och sin dagbok. Hon arbetade i matematikboken 
så mycket hon orkade. Mamma Eva berättar att Frida och hon tillsammans tog igen 
den uteblivna skolundervisningen hemma sedan, eftersom Frida sammanlagt varit 
frånvarande i nio veckor.  

5.3. Värdegrund och arbetssätt 

Under denna rubrik presenteras intervjupersonernas värdegrund, förhållningssätt i 
arbetet med patienterna samt hur de konkret arbetar.  
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Samtliga lekterapeuter betonar respekt, och Camilla betonar även lyhördhet. 
Lekterapeuterna menar att de fokuserar på att plocka fram det friska i barnet. Annelie 
(lekterapeut) påpekar att det för henne är väldigt viktigt att ta barnen på allvar, lära sig 
lyssna på dem och låta dem prata klart. Det är annars vanligt att vuxna tar över. 
Annelie talar om vikten av att vara närvarande vid mötet med den person hon har 
framför sig. Patienterna ska vara delaktiga och respekteras som individer.  
 Birgitta (lekterapeut) säger sig ha en helthetssyn. Hon betonar barnens rätt till 
ett värdigt liv och deras rätt till aktiviteter och annan stimulans än bara 
sjukvårdsbehandling. Birgitta har också funderingar kring vad ett värdigt liv är. Hon 
anser att om barnen inte kan bli friska och vårdas ska de inte behöva lida. Då är 
smärtlindring enligt henne ett alternativ för att minska lidandet.  
 Lekerapeuten Camilla menar att utgångspunkten för arbetet med patienterna 
bygger på att utgå från det friska, barnets ålder, utvecklingsnivå, dagsformen, hur de 
mår, vad de orkar, vad de känner för och sedan lyhördhet. Hon menar att man behöver 
anpassa sig efter rådande situation och använda sig av fingertoppskänsla. Camilla 
pekar också på vikten av bemötandet, att se barnet och föräldrarna.  
 Diana (lekterapeut) anser att barnen hon möter har rätt och komma till den 
öppna verksamheten och må bra. Hon tycker hennes uppgift är att respektera barns 
rätt att få reda på vad de utsätts för. Diana leker ofta sjukhuslek med barnen så att de 
får bearbeta det de har varit med om och få svar på sådant de undrar över.  
 Lekterapeuterna är alla överens om att det första mötet med familjerna är 
mycket betydelsefullt. De tar emot dem, hälsar dem välkomna presenterar sig själva 
och vad de representerar. Camilla menar att för många är lekterapi ett obekant 
begrepp. Tre av lekterapeuterna (Birgitta), (Camilla) och (Diana) brukar snabbt kolla 
av läget för att avgöra vad som kan bara lämpligt att erbjuda barnet. Bedömningen 
görs utifrån den bakgrundsinformation lekterapeuten får via patientjournalsystemet 
Take Care (Camilla). De patienter som varit på lekterapin tidigare är som regel 
självgående och kan ta för sig själva. Modern Johanna minns att lekterapeuterna kom 
till avdelningen och försökte locka Isabelle till lekterapin. De presenterade sig, talade 
om den öppna verksamhetens öppettider och vad dem hade att erbjuda.   
 Samtliga lekterapeuter tar upp föräldrarnas roll i barnets sjukhusvistelse. 
Föräldrar kan behöva gå ifrån en stund eller har ett behov att prata. Många föräldrar 
tycker att den annorlunda sjukhusvärlden är jobbig (Birgitta) och (Diana). Det är 
jätteviktigt att få föräldrarna att känna sig trygga och få dem att koppla av och slappna 
av. Då överför de sin egen trygghet till sina barn (Camilla) och (Annelie). Det är ett 
krav att föräldrarna är med barnen på lekterapin (Camilla) och (Diana). Camilla menar 
att på den öppna verksamheten kan de ha en genomströmning på 50 barn per dag och 
då är det omöjligt för lekterapeuterna att ha barnpassning. Eftersom det är en stor 
åldersspridning på barnen, intar lekterapeuterna istället rollen som en koordinator som 
hjälper att hitta olika aktiviteter i samspråk med föräldrarna som passar barn och 
föräldrar  tillsammans.  
 

Föräldrarna är alltid med. Man vänjer sig vid det och märker också att det är oumbärligt att 
ha föräldrarna för de är ju barnets stöd och känner till sitt barn bäst i den här världen som 
oftast är främmande och skrämmande (Camilla, lekterapeut). 

 
Modern Eva bekräftar lekterapeuternas bild av att lekterapin även är till för föräldrar.  
 

...sen var det väldigt gott fika som pionjärer bakade. Det var fantastiskt mysigt, det var som en 
oas att komma bort från det här jobbiga på avdelningen, även om det var bra var det jobbigt 
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ändå. Lekterapin har en oslagbar funktion. Att bara lämpa av sig lite ansvar och bara vara 
vanlig. Det är helt oslagbart (Eva, mamma till Frida 9 år).   

 
Lekterapeuterna menar att till lekterapin är barnets syskon välkomna. Det är viktigt att 
arbeta med hela familjen, föräldrar, patient och syskon (Annelie), (Birgitta) och 
(Camilla). Lekterapeuterna frågar alltid om det finns syskon och föreslår då att de ska 
komma till sjukhuset för att se sitt sjuka syskon i sjukhusmiljön. De är välkomna till 
den öppna verksamheten och kan låna leksaker eller böcker när de är på besök. 
Lekterapeuterna tar sig an syskonen genom att samtala med dem och fråga hur de 
mår, så att de har möjlighet att få ur sig känslor som dem går och bär på (Birgitta).  
 Modern Eva menar att det var viktigt för Fridas syskon att genom 
gemensamma aktiviteter med andra barn på lekterapin, få se henne glad. Eva berättar 
vidare om miljön och de möjligheter den erbjöd för Frida och hennes syskon. Hon 
nämner till exempel ett musikrum där man kunde spela in en skiva och avancerat 
pysselmaterial som var tillgängligt för barnen. Mödrarna (Eva) och (Johanna) 
upplevde också att barnen på lekterapin trots sina olika sjukdomar som kunde 
innebära droppställning, plåster och sår oftast var glada.  
 Eftersom samtliga lekterapeuter har ansvar för patienter på olika avdelningar 
ser deras arbetssätt något olika ut. För Diana som huvudsakligen ansvar för den öppna 
verksamheten består arbetet mycket i att hämta leksaker från förråd och göra rent 
leksaker som måste spritas. Hon behöver styra upp det praktiska och se till att det är 
snyggt och prydligt.  
 Vid val och aktivitet säger tre av lekterapeuterna (Annelie), (Birgitta) och 
(Camilla) att de främst utgår från barnets ålder, utvecklingsnivå, intressen och 
dagsform. Samtliga lekterapeuter bygger på det friska. Annelie och Camilla arbetar 
mycket med dockor och autentiskt sjukvårdsmaterial vid bearbetning av barns 
sjukhusupplevelser. Med de konkreta materialen blir barnen bekräftade i sin sjukdom 
och bearbetar den sedan genom att göra samma sak på dockan. Camilla  försöker 
också tänka på hela familjen vad de behöver och hitta en gemensam aktivitet. 
 Birgitta berättar att hon använder sig av taktil stimulering (helkroppsmassage) 
med patienterna på hennes avdelning. Hon menar att då andra sinnen är rubbade är 
känselsinnet det största. På beröring reagerar barnen. Birgitta instruerar föräldrarna 
hur de ska göra så utför de den taktila behandlingen. På så vis blir föräldrarna 
delaktiga och barnen får beröring från någon de känner igen.    
Modern Johanna anser att Isabelle fick möjlighet till mental bearbetning av sina 
sjukhusupplevelser genom att leka sjukhus med henne och sin pappa. Isabelle säger 
själv att hon lekte sjukhuslek med sina föräldrar.  
 

Jag lekte lite med mamma och pappa att dem är några så här, att dem  besöker en doktor så 
tar jag hand om dem och ger sprutor och så där (Isabelle 8 år). 

 
Modern Eva berättar att Frida fått tillverka en egen sjukhuslåda som hon fick fylla på 
med de material hon hade mött. Det blev för henne en process att hålla på med 
autentiskt sjukvårdsmaterial på dockor precis som hon upplevt sjukvårdspersonalen 
gjort med henne. 
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5.4. Lekterapins verksamhet 

Under denna rubrik behandlas frågor om på vilket sätt barnen deltar i den 
lekterapeutiska verksamheten, barnens intressen och styrkor och deras möjligheter att 
odla dessa. Miljöns betydelse tas upp under denna rubrik. 
 
Samtliga lekterapeuter säger att när de erbjuder sina patienter aktiviteter bygger de på 
de friska. Diana säger att hon peppar sina patienter och talar om att den öppna 
verksamheten är en frizon utan medicinska inslag. Det är endast barnet själv som 
bestämmer vad det vill göra. Diana menar att barn har en otrolig förmåga att hitta det 
de har behov av att göra. Birgitta iakttar barnen uppe på avdelningen och gör en 
bedömning av barnets starka sidor. Utifrån det lägger hon upp aktiviteterna beroende 
på vad barnen klarar av. I leken kan barnen också få funktionsträning.  
 

Vi gör så att patienterna får göra det dem tycker är roligt och det dem kan. Det ger som 
ringar på vattnet att dem också kan få lite träning och dem blir mobiliserade för att dem 
tycker att det är kul att spela biljard då reser dem sig upp ur rullstolen. Lusten att leka och 
aktivera sig får fart på dem (Birgitta, lekterapeut).  

 
Lekterapeuten Birgitta poängterar vidare att så fort barnen orkar så vill de leka. Men 
ibland orkar de inte och det måste man som lekterapeut bedöma. Det gäller då att se 
lite längre fram och plocka fram material som barnet kan använda senare då det orkar.  
 Lekterapeuten Camilla samarbetar med sjuksköterskor och läkare i samband 
med omläggningar av barns brännskador. Där hjälper hon till med avledning 
aktivering. För att fokusera på något positivt tar Camilla med sig barnet till den öppna 
verksamheten som i kontrast till det medicinska bygger på det friska. Camilla menar 
att barnet då får olika erfarenheter vad sjukhusvärlden har att erbjuda.       
 Två av lekterapeuterna (Annelie) och (Diana) talar om alla de möjligheter till 
aktiviteter lekterapin har att erbjuda. Båda nämner lekterapins verkstad. Där har 
barnen möjlighet att sy, göra egna namnskyltar eller måla. Barnen kan tillverka saker 
de har användning för sedan Man försöker alltid hitta deras intressen (Annelie).  
 Annelie är den enda som tar upp fysisk rörelseaktivitet. På lekterapin har de 
enligt henne WII – spel där hon kan ta en match, tennis eller bowling till exempel, 
med barnet. Då glömmer barnen helt bort att de har ont och vågar plötsligt röra sig 
och Annelie har därmed fått igång dem. I huvudsak är det sjukgymnaster som 
funktionstränar barnet säger Annelie, men på lekterapin har lekterapeuterna möjlighet 
att gå ut med barnen och leka på den gård som finns i anslutning till deras lokaler. Där 
kan de spela lite bandy eller basket eller cykla omkring. Annelie menar att det inte är 
något hinder att barnen har droppställning, då springer hon efter med den. 
 Diana påpekar att de äldre barnen som kommit över lekstadiet bearbetar sina 
upplevelser på sitt vis. De kanske spelar spel, elektroniska eller vanliga bordsspel. De 
är enligt henne mer aktiva i verkstaden.  
 Annelie berättar att lekterapin får besök av en hantverkspedagog en dag i 
veckan som stimulerar både patienter och lekterapeuter. De har också ett kulturellt 
utbud en dag i veckan där de kommer olika teater- och musikgrupper. Ibland får 
lekterapin besök av kändisar, till exempel deltagare från TV- programmet ”Idol”, 
artister och sportprofiler. Annelie menar att dessa besök gläder så många barn. De 
glömmer bort sin smärta ett tag.  
 Modern Eva minns att familjen under Fridas sjukhusvistelse hade tillgång till 
olika aktiviteter på lekterapin. De fanns en teater som familjen deltog i vid ett tillfälle. 
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Mycket pärlor och pyssel, gemensamma tillställningar med sång och ramsor, ett 
otroligt musikrum där man kunde spela in en skiva, målarrum, med mera. Eva menar 
att detta inte bara var en vitaminkick för Frida utan även för hennes syskon. Det blev 
lättsamt för hela familjen att vara där.     
 Frida berättar att man på lekterapin kunde spela pingis, exprimentera, måla, 
ibland titta på film, sy och bygga med trä. Det fanns en myshörna där man kunde sitta 
och läsa. Frida tyckte det var väldigt roligt att exprimentera. Frida talar om att hon har 
många och varierande intressen. Hon älskar hundar, hon spelar piano, dansar och 
sjunger i kör. Frida tycker att hon är bra på att dansa, det har hon gjort sedan hon var 
fyra år, sjunga och spela piano. Mamma Eva tillägger att hon anser Frida är mycket 
social, empatiskt, snäll, rolig glad och positiv. Hon är en ”survivor”.  
 Isabelle har erfarenhet av att spela biljard på lekterapin, man kunde bygga lite 
och det fanns tågbanor. Isabelles intressen är fotboll och tennis. Sen tycker hon om att 
rita. Isabelle tycker hon är rätt så bra på tennis och lite olika saker som att läsa.   
 Mamma Johanna menar att Isabelle ville gå ner till lekterapin så fort hon hade 
möjlighet. Det fanns olika typer av leksaker och rum och man hade möjlighet att titta 
på teater. Främst hade Isabelle lekt sjukhuslek vilket hon gör än idag då hon kommer 
på kontroller. Då tar hon sin vanliga runda som hon gjorde när hon var inlagt. Annars 
hände det att Isabelle brukade måla vid ett staffli enligt mamma Johanna. Johanna 
anser att Isabelle fick möjlighet till mental bearbetning mer än att odla sina intressen 
på lekterapin. Hon kunde bearbeta det hon varit med om genom sjukhusleken.  
 

Jag tror att hon fått göra något roligt samtidigt som hon varit på sjukhus och kunnat bearbeta 
det här med stickningar och hon kan leka doktor själv och sådana saker (Johanna mamma till 
Isabelle 8 år).     

5.5. Patientens/barnets kamratkontakter 

I denna kategori lyfts lekterapeuters, mödrar och barns syn på kamratkontakter på och 
utanför sjukhuset.   
 
Två av lekterapeuterna (Annelie) och (Diana) menar att kamratkontakten under 
sjukhusvistelsen skiljer sig för yngre barn i förhållande till de äldre. Det fungerar inte 
som på en vanlig förskola där barnen tar kontakt med varandra. Rollekar förekommer 
knappt utan det är mycket ensamlek. Diana menar att ensamleken tyder på att barnen 
har ett otroligt behov av att bearbeta. Barns sätt att bearbeta är genom leken. 
Lekerapeuten Camilla instämmer med att kamratkontakterna är begränsade.  
 

När man är på sjukhus är man ganska mycket inne i sin egen bubbla. Mycket fokus på  vad 
man har varit med om. Man orkar inte ta kontakter på samma sätt (Camilla, lekterapeut).  

 
Birgitta (lekterapeut) menar att barnen inte är så sociala med varandra. Det bygger 
mycket på enskilda behov. 
 Lekterapeuterna (Annelie) och (Camilla) menar att de kan uppmuntra barnen 
att skicka en hälsning till sina kamrater i skolan eller förskolan om de till exempel om 
de har fått teckningar och brev.  
 Frida berättar att hon under sin sjukhusvistelse ofta pratade med sin bästa 
kompis. Barnen i hennes klass skickade blommor till henne som hon fortfarande har 
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kvar. Frida fick på sjukhuset kontakt med en 15- årig pojke som också hade ett 
hjärtfel. De brukade spela tv – spel tillsammans.  
 Samtliga lekterapeuter säger att kompisar till barnen är välkomna att hälsa på. 
Annelie och Birgitta menar att om de finns barn i ungefär samma ålder eller som för 
tillfället då de har många tonåringar med diabets inskrivna, då kan lekterapeuterna 
försöka koppla ihop dem. Annelie menar att det är bra för andra barn att se att de inte 
är ensamma om sin sjukdom. Den information ett barn kan ge ett annat är inget som 
medicinsk eller pedagogisk personal kan ersätta då de inte upplevt händelsen som 
barnet. Enligt Annelie gynnas barnen av att både ha kontakt med kamrater utanför 
sjukhuset och på sjukhuset. Barnen tillfrisknar så bra och de återkopplas till 
verkligheten. 
 Samtliga lekterapeuter pekar på att tonåringarna har tillgång till ett tonårsrum 
där de kan sitta och prata med varandra eller chatta på internet. Om de inte orkar ta 
emot besök uppmuntras de att ta kontakt via internet. Annelie skulle önska att det 
fanns en särskild tonårsavdelning eftersom tonåringar inte alltid vill visa upp sig bland 
folk i det tillstånd de befinner sig i. Camilla och Annelie upplever att tonåringar är 
måna om hur de ser ut och önskar inte uppleva att andra ”glor” på dem. Med en 
särskild tonårsavdelning skulle det underlätta eftersom alla ser likvärdiga ut (Annelie).    
 Birgitta berättar att de har tonårskvällar på lekterapin där utskrivna patienter är 
välkomna. Hon anser att det inte fungerat ultimat att utskrivna patienter kommer till 
sjukhuset på fritiden. Det bör istället finnas former utanför sjukhuset. Birgitta tycker 
att ansvaret bör ligga på kommunerna och föräldrar. Hon menar att det kan bli så att 
sjukdomen blir en identitet.    
 

5.6. Patientens/barnets utveckling 

Under denna rubrik presenteras vad lekterapeuter, barnen och deras mödrar tycker att 
barnen har lärt sig under sin vistelse på lekterapin och om lekterapeuternas 
dokumentation kring patienternas framsteg.  
 
Samtliga lekterapeuter anser att barnet under sin sjukhusvistelse lär sig att hantera sin 
sjukdom. De lär sig att använda autentiskt sjukvårdsmaterial, hur man sätter på plåster 
och tar sprutor.  
 Annlie tror också att barnen lär sig något hantverk, som att tillverka smycken, 
teckna eller tova eller något annat som det finns möjlighet att utföra i verkstaden.  
 Birgitta tror att barnen lär sig att det finns olika sjukdomar och att man kan få 
prata med vuxna människor. Birigitta menar att det är ett stort behov tonåringar har. 
Då får de möjlighet att prata och berätta och reda ut sina tankar. 
 Camilla menar att det handlar om att underlätta och göra barnens tillvaro så 
behaglig som möjligt. Lekterapeuterna hjälper barnen och även föräldrarna att 
fokusera på det friska. Vidare är det frågan om att hjälpa barnen att hantera sin rädsla 
för undersökningar, provtagningar och behandlingar genom att konkretisera och 
avdramatisera. Det handlar om att kunna hjälpa barn att lära sig bemästra situationen. 
Camilla och Diana pekar på att sjukhusvistelsen är mycket tuff för både barn och 
föräldrar. Det är viktigt för föräldrarna att se sitt barn göra saker det brukar göra.  
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Modern Eva anser att lekterapin också är för föräldrarna och för att se sina barn 
skratta. 
 

En del föräldrar blir väldigt, väldigt glada då de ser att barnet ändå kommer ihåg att leka och 
orkar leka. (Diana, lekterapeut).  

 
Vidare menar lekterapeuten Camilla att då barnets friska sida stärks, stärks 
föräldrarnas känsla att barnet har lärt sig olika coping – strategier för att klara av 
sjukhusvärlden. 
 Frida tycker hon lärde sig att hon inte är ensam om ha ett hjärtfel. Till en 
början hade hon trott att de var väldigt få som hade det, men att hon på sjukhuset 
upptäckte att det fanns fler. 
 Mamma Eva tror att Frida på lekterapin lärde sig att koppla bort saker och 
fokusera på nuet. Lekterapin var så inbjudande att förutsättningarna var goda. Något 
annat var att få en förståelse för att vi alla är olika och inte bli rädd för det man kunde 
se på lekterapin. Eva menar att hon som vuxen kunde reagera starkare, men att det för 
Frida var mer naturligt. 
 Mamma Johanna tror att Isabelle lärde sig det går att ha kul fast man är sjuk, 
att sjukhus inte bara är tråkigt. Lekterapin är något som lockar fortfarande då de ska 
till sjukhuset. Att bearbeta skräck är en annan lärdom Isabelle tagit med sig från 
lekterapin. Det ha varit viktigt att hon kunnat hålla på med att sticka, plåstra och dona. 
Isabelle säger själv att hon var rädd för att sticka till en början men att hon kommit 
över det nu. Johanna intygar att det var så.  
 

Det kändes inte så jättefarligt (att sticka). Det gjorde inte så jätteont (Isabelle 8 år).  
 
Liksom Eva tror Johanna att hennes dotter har lärt sig att det finns olika typer av 
sjukdomar. Då Isabelle har sett andra barn i olika sjukdomstillstånd har hon tittat och 
frågat sin mamma om vad de kan ha för sjukdom. Johanna tror att det underlättar att 
Isabelle har en klasskamrat som också har diabetes. Hon ser då att hon inte är ensam 
om det.   
 Samtliga lekterapeuter säger att det görs dokumentation om barnens framsteg i 
patientjournalsystemet Take care. De utförs i olika utsträckning. Diana menar att 
lekterapeuterna för lekterapianteckningar men att hon personligen inte gör det. Hon 
menar att hon har för lite tid med de spädbarn hon arbetar med på avdelningen.  
 Camilla kan se bland de patienter hon har träffat att de tycker det är viktigt att 
annan personal kan se det hon har gjort. Camilla uppdaterar informationen både 
skriftligt i journalsystemet och muntligt till ansvarig sjuksköterska eller läkare. 
Camilla är med i brännskadeteamet och gör ronder varje vecka. Där kan hon ännu mer 
noggrant redovisa vad hon gjort med barnen. Dessutom för Camilla egna mer 
strukturerade och utförliga anteckningar kring de remissbarn hon ansvarar för, för att 
kunna komma ihåg vad hon gjort från gång till gång men som inte behöver finnas med 
i sin helhet i  journalsystemet.  
 Annelie för liksom Camilla egna anteckningar kring de remissbarn hon 
ansvarar för. Hon går in i patientjournalsystemet och skriver kortfattat vad hon gjort 
med barnen. 
 Birgitta anser att hon inte är bra på att utföra någon form av dokumentation. 
Hon upplever att det tar för lång tid. Hon kan då berätta muntligt för sjuksköterskorna 
på avdelningen om vad hon gjort med barnen och hur det gick. Om det är något 
särskilt som framkommit med något barn, går hon in i Take care 
(patientjournalsystemet) och skriver om det. Birgitta för inga egna anteckningar då 
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hon hävdar att man inte får skriva ner så mycket och ha på lösa papper. Hon hänvisar 
skriftlig information till journalsystemet.  

5.7. Övrigt  

Under denna rubrik lyfts funderingar kring huruvida föräldrar tar kontakt med 
varandra under sina barns sjukhusvistelse och att som patient bli igenkänd av 
sjukvårdspersonalen. Dessa frågeområden ingick inte i intervjuguiden och placeras 
därför under rubriken ”övrigt” då de är intressanta och inte önskas att uteslutas.    
 
Modern Eva menar att barnen på lekterapin hade lätt för att ta kontakt med varandra 
medan de vuxna inte gjorde det. Eva menar att Frida inte hade det värsta tänkbara 
sjukdomstillståndet, det fanns barn som var mer illa däran, men hon hade ändå inte 
haft lust att ta kontakt med andra föräldrar. Även om Eva upplevde att det var lugnt 
och mysigt på lekterapin var det mycket jobbigt att vistas där. Det var svårt att koppla 
bort vad familjen varit med en stund tidigare, men att vara på lekterapin var ett sätt för 
familjen att ladda batterierna för att orka stötta och ta hand om Frida när de kom 
tillbaka.  
 En av lekterapeuterna (Camilla) menar att till exempel föräldrar från 
onkologen har mer kontakt med varandra för att de träffar varandra regelbundet under 
långa perioder under flera års tid. De blir mycket prat och kontakt. De lär känna 
varandra på ett helt annat sätt.  
 Frida berättar att de en sommar varit och hälsat på det sjukhus hon legat på. 
Personalen hade enligt Frida känt igen henne, de hade blivit glada att se henne och 
bjudit på glass. Mamma Eva säger att den personal som var där vid familjens 
återbesök inte hade känt igen Frida eftersom hon varit på sjukhuset en relativ kort tid. 
Personalen hade då diskret viskat till Eva och frågat om dotterns namn. Efter det 
hälsade de glatt på Frida och erbjöd att visa det rum hon legat i. Frida hade känt sig 
välkommen. Eva anser att personalen agerat fantastiskt.  
 Enligt en studie som lekterapeuten Birgitta genomfört visade resultaten att 
kontinuiteten hos personalen och att barnen blev igenkända, låg högt. 
Undersökningsgruppen var patienter med funktionshinder som regelbundet kom för 
kontroller eller operationer. Birgitta menar att det fortfarande kommer patienter ”från 
förr” som tycker det är roligt att hon och en kollega arbetar kvar efter 30 år.        
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6. Diskussion 

För ett barn som behöver vistas på sjukhus en kortare eller längre tid är denna värld 
ofta främmande och skrämmande. Av studien framgår det att den lekterapeutiska 
verksamheten är till för att underlätta barnet sjukhusvistelse. Lekterapin gör att barnet 
tillfrisknar fortare. Detta framgår inte minst av resultatet då en av mödrarna talar 
varmt om verksamheten och dess positiva effekter för sitt barn men även för hela 
familjen. Modern uttrycker lekterapin vara en lugn oas där hon bland annat kan 
komma bort i från de tunga som sker på avdelningen och att  man har möjlighet att 
bara vara vanlig. Lekterapin är således ett stöd även för föräldrar och syskon.     
I intervjuundersökningen framgår det att lekterapeuter,  mödrar och barn har en 
relativt samstämmig syn på lekterapins betydelse för barnets sjukhusvistelse. Detta 
borde vara gynnsamt då lekterapeuter och föräldrar strävar mot samma mål- barnets 
tillfrisknande. Samtliga intervjupersoner utom två är knutna till en och samma 
organisation, ett sjukhus i Mellansverige. De övriga två är knutna till ett sjukhus i 
södra Sverige. De geografiska positionerna anses inte haft någon betydelse för 
studiens resultat. I diskussionen lyfts viktiga aspekter som framträtt ur 
undersökningens resultat.  

6.1. Metoddiskussion 

Initialt var tanken att de intervjuade barnen skulle vara i åldern 10 – 12 år och att med  
utgångspunkt från barnets ålder och mognad förhoppningsvis kunna få så uttömmande 
svar som möjligt. Då det på grund av hård patientsekretess från sjukhuset i 
Mellansveriges sida inte var möjligt att söka patienter som är inskrivna där, fick jag 
söka i mitt eget kontaktnät som troligen är betydligt smalare. Två mödrar vars barn är 
åtta respektive nio år tackade ja till att bli intervjuade. Eftersom barnen är snarlika i 
ålder kunde en jämförelse göras.         
 Det föll sig så väl att intervjufrågorna till större delen fungerade och 
uttömmande svar från intervjupersonerna kunde ges. Då intervjufrågorna var av 
karaktären öppna frågor hade intervjupersonerna möjlighet att vara fria i sina svar 
vilket jag upplevde som positivt. Jag upptäckte snart efter att ha intervjuat ett par av 
lekterapeuterna att frågor om barnets skolgång saknade relevans. Bryman (2002) 
menar att i en intervjuundersökning kan det efter ett antal intervjuer visa sig att det 
finns problem med frågorna. Med en pilotstudie finns möjlighet att åtgärda dessa. 
Resultatet visar att barnets skolgång inte är inom ramen för lekterapeutiskt arbete. 
Vad som kom fram istället och som litteraturen pekar på (Lind, 2003) är 
lekterapeuters samarbete med andra yrkeskategorier. Frågan om barnets skolgång 
kunde ha plockats bort för att istället ersättas av frågor kring lekterapeuters samarbete 
med andra yrkeskategorier. Tyvärr gjordes inte detta och intressanta aspekter av den 
sidan av det lekterapeutiska arbetet har därmed gått förlorade. En pilotstudie borde ha 
genomförts för att på så vis kunna upptäcka irrelevansen av vissa av frågorna och 
därmed inta möjligheten att modifiera frågeguiden.  
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6.1.1. Begränsad tidigare forskning på området 
lekterapi 

På ett tidigt stadium då jag sökte efter relevant litteratur för mitt 
undersökningsändamål insåg jag att det knappast fanns någon eller några 
avhandlingar eller vetenskapliga artiklar att få tag på som tar upp det lekterapeutiska 
arbetet ur pedagogisk synvinkel. En av de intervjuade lekterapeuterna bekräftade att 
så är fallet och att den lekterapeutiska kunskapen förmedlas mycket i det tysta. Den 
icke vetenskapliga litteratur som används i denna studie är till stor del relativt 
gammal, den är författad på 1970, -80 och tidigt 1990- tal. Däremot fanns det gott om 
vetenskapliga artiklar att få tag på ur medicinsk synvinkel som var relevanta för mitt 
undersökningsområde. Beträffande avhandlingar har relevant material hittats utifrån 
sökordet ”lek”. Funderingar som kommer upp är varför det knappast finns några 
vetenskapliga studier utförda om lekterapins arbete ur pedagogisk synvinkel? 
Föreliggande studie pekar på att lekterapin är en mycket viktig verksamhet för barnets 
tillfrisknande. Det borde därmed finnas ett intresse att bedriva studier i större 
omfattning. Enligt en av de intervjuade lekterapeuterna finns endast cirka hundra 
tjänster för lekterapeuter i hela Sverige. Området är tämligen smalt och möjligen en 
faktor som påverkar att vetenskaplig forskning inom området inte har bedrivits.  

6.2. Lekens betydelse för barnets 
sjukhusvistelse 

Samtliga lekterapeuter menar att de bygger på det friska hos barnet och deras styrkor 
vid erbjudande av aktivitet. Andra faktorer som spelar in vid val av aktivitet är barnets 
behov, intresse, dagsform ålder och mognad. En av lekterapeuterna säger att genom 
leken får barnet olika erfarenheter av vad sjukhusvärlden har att erbjuda. 
Lekterapeuterna, barnen och mödrarnas utsagor tyder på att lekterapin har ett rikt 
kulturutbud, en verkstad där olika funktioner stimuleras och material där barnen bland 
annat får möjlighet att bearbeta sina sjukhusupplevelser. De aktiviteter som erbjuds av 
lekterapeuterna kan enligt Ljungström (1985) hjälpa barnet att bearbeta känslor av 
ångest, övergivenhet och aggressivitet inför främmande upplevelser och behandlingar. 
Barnen tränas i att bibehålla olika funktioner när de stimuleras och aktiveras 
(Ljungström, 1985).   

En lekterapeut poängterar att så fort barnen orkar så vill de leka. Leken kan 
också innebära att barnet får automatisk funktionsträning. Två av lekterapeuterna 
menar att lusten att leka sätter fart barnen. En lekterapeut menar att barn har en otrolig 
förmåga att hitta det de har behov av att göra. Mödrarna bekräftar att deras döttrar haft 
behov av att bearbeta sina sjukhusupplevelser och gjort det på lekterapin. Henning 
Mäki och Green (2008) påpekar att barn kan behöva leka samma lek vid upprepade 
tillfällen för att skapa en struktur i det kaos och oordning som kan uppstå då barnet 
blir sjuk. Det är nödvändigt att barnet kan förstå och tolka det som händer. I 
sjukhusleken upprepar och bearbetar barnet sina egna upplevelser och får då 
perspektiv på sin egen sjukdom (Henning Mäki & Green, 2008).  
 Det är viktigt att barn och ungdomar under sin sjukhusvistelse inte hamnar i 
passivitet utan att de får fortsätta sin normala utveckling i så stor utsträckning som 
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möjligt (Internetsida sjukhus i Mellansverige). Skogman (2004) menar att det är av 
största vikt att ta reda på en persons styrkor och bygga vidare på det. Resurser istället 
för brister ska betonas.  

Föreliggande studies resultat visar att leken enligt intervjupersonerna och 
litteraturgenomgången är mycket betydelsefull för barnets tillfrisknande och 
utveckling ur flera perspektiv. Resultatet pekar på en stor medvetenhet från 
lekterapeuter kring aktivering och mobilisering av barn på sjukhus. Jag anser att 
denna kunskap i allra högsta grad behöver förmedlas till politiker och andra personer 
som sitter på beslutsfattande positioner. Lekterapins verksamhet behöver kunna 
fortsätta utan nedskärningar som i slutändan drabbar de barn som vistas på sjukhus.    
 

6.3. Kamratkontakter 

Kamratkontakter har enligt resultatet visat ha stor betydelse för barnets tillfrisknande. 
Kontakterna ser emellertid olika ut beroende på barnets ålder. Då jag inom min 
yrkesprofession som förskollärare i en förskoleklass och på fritids har bäst erfarenhet 
av barn sex – nio år fokuserades mitt intresse indirekt på barn i den åldersgruppen. 
Intervjupersonerna talade om att yngre barn oftast lever i en bubbla och inte orkar 
med kamratkontakter i den utsträckning tonåringar kan göra. De har fullt upp med att 
bli friska. För de yngre barnen gällde att syskon och föräldrar kom på besök, eller att 
de blev uppmuntrade till att till exempel skicka teckningar till sina klasskamrater i 
hemskolan. Två av intervjupersonerna menade att rollekar så som sker på en vanlig 
förskola med friska barn knappast förekommer på lekterapin. Barnen har ofta ett stort 
behov av att bearbeta sina sjukhusupplevelser och tar därför inte kontakt med andra 
barn så som friska barn på en förskola gör.  
 För tonåringar såg kamratkontakterna annorlunda ut. Lekterapeuterna menar 
att det kunde vara svårt att få ihop tonåringar inom sjukhuset men att de försökte då 
det till exempel fanns flera barn som insjuknat i diabetes. En av lekterapeuterna menar 
att tonåringarna kan ge varandra information om sitt sjukdomstillstånd som inte 
vårdpersonalen kan för att de inte har första hand erfarenheten. Tonåringarna får 
också erfara att de inte är ensamma om sin sjukdom. De intervjuade mödrarna ansåg 
att deras barn lärt sig att genom att träffa andra barn med samma sjukdomstillstånd 
som de själva lärt sig att de inte är ensamma om den. 
  Kamrater utifrån är välkomna att hälsa på tonåringarna på sjukhuset. De har 
då möjlighet att sitta i tonårsrummet och prata eller spela ett TV- spel. Orkar 
tonåringarna inte ta emot besök uppmuntras de enligt lekterapeuterna att ta kontakt 
med sina kamrater via internet. De kan till exempel chatta eller ha kontakt genom 
olika ”communities”. En av intervjupersonerna anser att kamratkontakter både inom 
och utanför sjukhuset gagnar barnets tillfrisknande. 
 Enligt Vygostys proximala utvecklingszon (zone of proximal development) är 
ett barn med hjälp av en lämplig vuxen eller väl bemedlad kamrat mycket mer 
kapabelt till lärande än för sig själv. Dolda potential som finns inneboende men inte 
mognat träder fram (Gindis, 1999). Den sociokulturella synen innefattar att socialt 
samspel är målet för inlärningen. Inlärning sker först på det sociala planet i samspel 
med andra människor för att sedan bli individualiserad kunskap i individens sinne – 
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på det individuella planet (Cousin Tefft, Diaz, Flores & Hernandez, 1995 och 
Edwards & Daniels, 2004).    
 Då de yngre barnen har begränsat med kamratkontakter blir det den vuxne 
som träder fram i rollen som pådrivare enligt Vygotskys proximala utvecklingszon. 
Detta är förstås positivt men hur påverkar det barnets sociala, emotionella och 
kognitiva utveckling att ha bristande kontakter med jämnåriga? Tonåringarna är enligt 
resultatet mer gynnade både enligt den proximal utvecklingszoen och den 
sociokulturella synen. Tonåringarna har enligt studien under sin sjukhusvistelse både 
goda möjligheter till kontakter med jämnåriga och vuxna.          
 

6.4. Den lekterapeutiska miljön 

Resultatet visar att den fysiska miljön har stor betydelse för barnets sjukhusvistelse. 
Flera av intervjupersonerna talar om den verkstad som finns tillgänglig inom 
lekterapins öppna verksamhet. Där har barnen möjlighet att utföra diverse hantverk. 
Lekterapeuterna menar att barnen genom att vara sysselsatta med aktiviteter glömmer 
bort sin smärta för en stund och kan fokusera på nuet. Möjligheten till att utföra något 
hantverk som att sy eller tova menar en av lekterapeuterna kan lära barnen något nytt. 
I den öppna verksamheten finns  autentiskt sjukvårdsmaterial och dockor som barnen 
kan bearbeta sina sjukhusupplevelser. På avdelningarna där barnen vistas finns depåer 
med lekmaterial som barnen kan ta del av. Lekmaterialet är enligt lekterapeuterna 
anpassat till spridda åldrar- från spädbarn till tonåringar. Min tolkning av resultatet är 
att lekmaterialet är rikt och finns lättillgängligt när som barnet önskar att använda sig 
av det. Detta borde gynna barnet inte minst då dagsformen och behoven varierar. En 
av lekterapeuterna framhöll fysisk rörelseaktivitet. Hon menar att det inte utgör något 
hinder att barnen har droppställning, då springer hon efter med den. Under mitt besök 
på sjukhuset i Mellansverige hade jag möjlighet att iaktta utegården som ligger i 
anslutning till lekterapins öppna verksamhet. Den andades öppenhet och en känsla av 
ro. Buskar och gräs präglade miljön. Uteleksaker så som cyklar fanns tillgängliga. 
 Resultatet rimmar väl med det Lindquist (1990) och Socialstyrelsen (1977:6) 
framhåller angående miljön. Författarna anser att lekterapilokalerna bör vara utrustade 
med lekmaterial för barn i alla åldrar. Både material och miljö ska vara anpassat till 
att stimulera olika typer av lek och träna olika funktioner (Lindquist, 1990 och 
Socialstyrelsen, 1977:6).  

6.5. Hur lekterapin handskas med hela 
barnets familj 

Av resultatet framgick det att lekterapin arbetar med hela familjen vid ett barns 
sjukhusvistelse. Denna rubrik tillhör ej frågeställningarna men känns viktig att 
beröra.  
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I studien framkom det att i det lekterapeutiska förhållnings- och arbetssättet arbetar 
man med hela familjen. Mötet med barnet inkluderar ett möte med barnens föräldrar. 
Två av lekterapeuterna menar att det är mycket viktigt att få föräldrarna att känna sig 
trygga och få dem att koppla av och slappna av. Då överför de sin egen trygghet till 
sina barn. Föräldrarna är alltid med sina barn i den öppna verksamheten och det är 
också ett krav. De känner sina barn allra bäst och kan ge dem det bästa stödet. Inom 
den öppna verksamheten intar lekterapeuterna en roll som koordinator som hjälper att 
hitta olika aktiviteter i samspråk med föräldrarna som passar barn och föräldrar  
tillsammans. En av mödrarna framhåller att lekterapin var ett lugnt ställe att komma 
till. Där kunde hon lämpa av ansvar, ladda batterierna för att orka stötta sin dotter på 
avdelningen och bara känna sig vanlig.  
 Historiskt sett har det konstaterats att barn som vistades på sjukhus 
missgynnades av att vara borta från hemmet utan möjlighet att träffa sina föräldrar 
(Ljungström, 1985). Att föräldrarna omfattas av den lekterapeutiska verksamheten i 
den utsträckning resultatet påvisar var en ny företeelse för mig. Detta skiljer sig 
väsentligt från de arbetsvillkor pedagoger på skolor och förskolor har då de arbetar 
med barngrupper utan föräldrars närvaro. Det kan säkert vara svårt för oerfarna 
personer att ständigt ha föräldrar omkring sig, men är samtidigt av yttersta vikt för 
barnen.    

6.6. Relationer mellan vårdpersonal och barn 

Liksom ovanstående rubrik ingår inte denna i frågeställningarna men känns 
viktig att beröra. 
 
En av lekterapeuterna framhäver kontinuiteten hos personalen och att barnen blev 
igenkända som viktigt. Hon menar att det fortfarande kommer patienter ”från förr” 
som tycker det är roligt att hon och en kollega arbetar kvar efter 30 år. En av 
mödrarna och hennes dotter tar upp vikten av att bli igenkänd av vårdpersonalen vid 
ett återbesök på sjukhuset.    
 Forskning tyder på att det var viktigt för barnen att få uppmärksamhet och 
känna sig speciell från åtminstone en av vårdpersonalen (Enskär, Carlsson, Golsäter, 
Hamrin & Kreuger, 1997 och Inman, 1990). Att kontinuitet är viktigt för 
mänskligheten är ingen ny företeelse. Barn behöver en god struktur i sin tillvaro för 
att uppfatta den som trygg och meningsfull. Personalkontinuiteten kan variera kraftigt 
på olika arbetsplatser. Av olika anledningar väljer medarbetare att inte stanna kvar på 
sin arbetsplats. Detta blir ett dilemma då det är av stor betydelse att barnen under sin 
sjukhusvistelse får kontinuitet bland vårdpersonalen. Vid eventuell hög 
personalomsättning är det viktigt att på en organisationsnivå gå till botten med 
orsakerna och i möjligaste mån hitta strategier att åtgärda dem. I annat fall blir 
förlorarna som så ofta, våra barn.      
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6.7. Övrigt  

6.7.1. Specialpedagogisk utbildning för lekterapeuter   

Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning rekommenderas av Socialstyrelsen men är 
inget krav från landsting eller kommun. Barn på sjukhus går ofta under begreppet 
barn med särskilda behov och ett behov av en påbyggnadsutbildning har över tid 
uppvisats av lekterapeutisk personal (Ljungström, 2000). Redan på 1970- 80 talen 
efterfrågades en speciallärarutbildning med lekterapeutiskt innehåll (Ljungström, 
1985, Socialstyrelen, 1977:6). Åman (2006) har kommit fram till att en 
specialpedagogisk utbildning i dagsläget främst är inriktad på skola och utbildning 
men att det specialpedagogiska verksamhetsfältet även innefattar 
intervention/habilitering (Åman, 2006).        
 Det är enligt mig mycket egendomligt att det på över 30 år knappast alls skett 
några förändringar vad det gäller att innefatta intervention/habilitering eller 
lekterapeutisk inriktning inom det specialpedagogiska utbildningsprogrammet, trots 
att det har efterfrågats. Liksom Åman (2006) ställer jag mig frågande till hur 
kompetensbehovet svarar hos pedagoger vars uppdrag är att arbeta med tidigt 
intervention. Min uppfattning är att det inte varit svårt att hitta vetenskaplig litteratur 
på området habilitering. Forskning har bedrivits på området. Det borde därmed vara 
fullt möjligt att upprätta en kurs inom det specialpedagogiska programmet med 
adekvat litteratur och anställa personer med kompetens inom området som 
föreläsare/lärare/ kursansvariga.        
 Det specialpedagogiska fältet borde kunna användas i många fler 
verksamhetsfält än vad som avses idag. Förutom skola/utbildning, 
intervention/habilitering och lekterapeutisk verksamhet skulle det kunna användas 
inom äldrevården där kunskaper om bemötandet av äldre är nödvändiga. Emellertid är 
dagens utbildning till specialpedagog gynnsam på så vis att efter erhållen examen bör 
studenten uppnått ett annat sätt att tänka kring barn med särskilda behov och barns 
behov överlag.       
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7. Förslag till vidare studier 

Föreliggande studie har fokuserat på barnets sjukhusvistelse. Ett intressant sätt att 
vinkla problemområdet vore att undersöka syskons upplevelser av att ha ett sjukt 
syskon på sjukhus. Vad tänker, känner, upplever ett syskon till ett sjukt barn? Hur blir 
ett syskons behov uppfyllda? 
 
För att undersöka lekterapins verksamhet närmare vore det av intresse att genomföra 
en observationsstudie där syften är att ta reda på hur lekterapeuterna arbetar praktiskt.  
 
Något som gick mig förbi inom ramen för denna studie är lekterapeuters samverkan 
med andra yrkeskategorier. Det vore intressant att göra en djupdykning hur detta i 
realiteten fungerar.  
 
En fjärde aspekt vore att undersöka möjligheterna att innefatta ett lekterapeutiskt 
innehåll inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen.   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Jag heter Sylwia Baginski och studerar på Specialpedagogiska programmet vid 
Stockholms universitet. Under höstterminen 2009 kommer jag att skriva en 
magisteruppsats (D – uppsats) beträffande lekterapins betydelse för ett barns 
sjukhusvistelse. Undersökningen planeras att genomföras ur ett barn – 
föräldraperspektiv.  

 Jag önskar i första hand att få komma i kontakt med och få intervjua barn, två 
flickor och två pojkar, (om det är möjligt) i åldern 10 – 12 år samt mor eller far till 
respektive barn. Om det inte är möjligt att få komma i kontakt med och intervjua fyra 
barn och fyra föräldrar önskar jag att få intervjua några av er lekterapeuter. Antalet 
intervjupersoner jag skulle behöva är högst åtta beroende på hur många barn och 
föräldrar som kan tänka sig att ställa upp.    
 Intervjuerna beräknas ta cirka 15 – 20 minuter för ett barn och cirka 30 – 40 
minuter för en vuxen. Jag har tänkt att genomföra intervjuerna en och en det vill säga 
en intervjuare och en intervjuperson vad det gäller barn såväl vuxna. Intervjuerna 
önskas att genomföras i ett avskilt rum på verksamhetens område. Intervjuerna 
kommer att spelas in på en Mp – 3 spelare. Materialet kommer sedan transkriberas till 
skriftlig text. Det insamlade materialet kommer enbart att beskrivas i denna 
undersökning.  

 Jag följer Vetenskapsrådets etiska regler som innebär att era svar kommer att 
behandlas konfidentiellt enligt gällande normer. Inga namn, varken person eller 
verksamhet kommer att nämnas. Resultatredovisningen kommer att ske helt anonymt, 
där alla möjligheter till identifikation undanröjs.  

 Att delta är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. 
Jag är tacksam för ditt deltagande och att du delar med er av din erfarenhet, kunskap 
och tid.  

Kontakta mig gärna vid frågor på nedanstående kontaktuppgifter. Jag ser fram emot 
att träffa er. 

Med vänliga hälsningar  

Sylwia Baginski 

Telefon: xxx eller xxx 

E – post: xxx    
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Bilaga 2 

Intervjuguide föräldrar 

Bakgrund   

• Hur gammal är ditt barn? 

• Berätta varför ditt barn omfattas av sjukvården.  

• Hur länge har ditt barn haft tillgång till lekterapin? 

Barnets sjukhusvistelse 

• Vilken typ av vård omfattas ditt barn av (t ex primärvården)? 

• Hur ser en vanlig dag ut för ditt barn? 

• I hur stor utsträckning deltar ditt barn i grundskolans verksamhet? 

• Hur ser deltagandet ut konkret? 

Lekterapins verksamhet  

• Beskriv ditt barns intressen.  

• Beskriv ditt barns styrkor.  

• På vilket sätt deltar ditt barn i den lekterapeutiska verksamheten? 

• På vilket sätt får ditt barn möjlighet att odla sina styrkor i den lekterapeutiska 

verksamheten?  

• På vilket sätt får ditt barn möjligheter att odla sina intressen i den 

lekterapeutiska verksamheten? 
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Kamratkontakter     

• Berätta för mig om ditt barns kamratkontakter.  

• Hur upplever du de sociala koderna fungerar för ditt barn i kontakten med 

andra barn? 

Barnets utveckling  

• Vad tycker du att ditt barn har lärt sig under sin vistelse på lekterapin? 

• Hur noterar du ditt barns framsteg?  
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Intervjuguide barn 

Bakgrund   

• Hur gammal är du? 

• Berätta för mig varför du besöker sjukhuset.  

• Hur länge har du gått på lekterapin? 

Barnets sjukhusvistelse 

• Berätta för mig vad du gör en vanlig dag. 

• Hur mycket brukar du vara i skolan? 

• Berätta för mig vad du gör när du går i skolan.  

Lekterapins verksamhet  

• Berätta för mig om dina intressen.  

• Vad tycker du att du är bra på?  

• Vad brukar du göra när du är på lekterapin?  

• På vilket sätt tycker du att du får möjlighet att göra det du är intresserad av när 

du är på lekterapin?  

• På vilket sätt tycker du att du får möjlighet att göra det du tycker är bra på när 

du är på lekterapin? 

Kamratkontakter     

• Berätta för mig om dina kompisar som du har. 

• Berätta för mig vad tycker du om att göra tillsammans med dina kompisar.   
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Barnets utveckling  

• Vad tycker du att du har lärt dig när du varit på lekterapin?  

• Berätta för mig hur du märker själv att du gjort framsteg.  
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Intervjuguide lekterapeuter  

Bakgrund   

• Antal år i yrket? 

• Utbildning?    

• Bakgrund till val av arbetsplats?  

Barnets sjukhusvistelse 

• Vilken typ av sjukdom kan de patienter du ansvarar för ha? 

• Vilken typ av vård omfattas de patienter du ansvarar för? 

• Hur ser en vanlig dag ut för en patient du ansvarar för? 

• Vem/vilka personer ansvarar för patientens skolgång?  

• Hur samverkar olika yrkesgrupper kring patientens skolgång?  

Värdegrund- och arbetssätt 

• Beskriv din värdegrund och vad den bygger på.  

• Beskriv ditt förhållningssätt i arbetet med dina patienter.  

• Beskriv konkret hur du arbetar. 

Lekterapins verksamhet  

• På vilket sätt deltar dina patienter i den lekterapeutiska verksamheten? 

• På vilket sätt får dina patienter möjlighet att odla sina styrkor i den 

lekterapeutiska verksamheten?  

• På vilket sätt får dina patienter möjligheter att odla sina intressen i den 

lekterapeutiska verksamheten? 
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Patientens/barnets kamratkontakter 

• Berätta för mig om dina patienters kamratkontakter? 

• Hur upplever du att de sociala koderna fungerar för dina patienter i kontakten 

med andra barn? 

Patientens/barnets utveckling  

• Vad tycker du att dina patienter har lärt sig under sin vistelse på lekterapin? 

• Hur noterar du dina patienters framsteg?  

• Hur dokumenteras dina patienters framsteg? 

 

 
 


