
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKEN HOS BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND 

– föräldrarnas beskrivningar under och efter behandlingen på Trasten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Magnus Liljequist 
 

 

 

 

 

 

Handledare: Ulla Ek 

PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 hp, 2010  

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



2 

 

LEKEN HOS BARN MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
1
 

– föräldrarnas beskrivningar under och efter behandling på Trasten 

Magnus Liljequist 

Autismspektrumtillstånd (AST) är en diagnos som ställs tidigt i ett 

barns liv. Kännetecknande för AST är stora svårigheter i det sociala 

samspelet samt i kommunikationen med omgivningen. Ett av de 

tidigast märkbara symptomen är bristen på spontan och varierad 

symbolisk lek. Ericastiftelsens behandlingsverksamhet Trasten har 

utvecklat en egen metod för att behandla barn med AST. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka hur föräldrar till barn med AST beskriver 

sitt barns lek i hemmiljö, vilka svårigheter som märks i leken samt om 

någon förändring kan märkas under och/eller efter behandlingen. 

Kvalitativa intervjuer med tio föräldrar genomfördes och analyserades 

tematiskt. Innan Trasten uppvisade barnen störst svårigheter i den 

sociala leken och föräldrarna märkte även de största förändringarna 

däri under och efter Trasten, då barnen uppvisade ett större intresse för 

leken med andra barn. Det tycks vara möjligt att minska de sociala 

svårigheterna hos barn med AST, vilket föranleder vidare studier av 

metoden.   

Begreppet autismspektrumtillstånd (AST), på engelska autism spectrum disorders (ASD), 

används idag ofta som ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och andra 

autismliknande tillstånd. Utifrån studier gjorda i Nordamerika och Europa beräknas 

prevalensen av AST vara ungefär 6 per 1000 barn (Johnson & Myers, 2007).  

I Sverige beräknas cirka 9000 barn i åldrarna 4-17 år uppfylla kriterierna för AST. Idag blir 

det allt vanligare att diagnosen AST ställs tidigt, ibland redan före två års ålder. En trolig 

orsak till detta är den ökade medvetenheten om AST samt ändrade diagnoskriterier och -

kategorier (Fernell & Gillberg, 2008). Ett av syftena med tidig diagnos är att så snart som 

möjligt kunna erbjuda barn och föräldrar lämpliga insatser, vilket anses vara viktigt bland 

annat för att ge barnen så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt (Bohlin, Bromark, Granat, 

Haglund, Sjöholm-Lif, & Zander, 2008).  

Det kännetecknande för barn med AST är främst stora svårigheter i det sociala samspelet samt 

i kommunikationen med sin omgivning. Ett av de tidigast märkbara tecknen hos ett barn är 

bristen på förmåga till delad uppmärksamhet och spontan och varierad symbolisk lek (Baron-

Cohen, Allen, & Gillberg, 1992).  

Historiskt sett har leken haft en begränsad roll i behandlingsarbetet med barn med AST, trots 

en ökande evidens som tyder på lekens betydelse för kognition, social kompetens samt 

emotionell utveckling (Wolfberg, 2009). I dag finns ett antal behandlingsprogram som till viss 
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del använder sig av lek. Flertalet av dessa bygger på tillämpad beteendeanalys och gemensamt 

är att de fokuserar på att lära barnet funktionell användning av leksaker, att interagera med 

andra barn vad gäller leksekvenser och så småningom att förstå och delta i lek med andra barn 

(Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm-Lif, & Zander, 2008).  

Ericastiftelsens behandlingsverksamhet Trasten har utvecklat en egen metod för att behandla 

barn med svårigheter inom autismspektrumet. Behandlingen innefattar specialpedagogiska 

insatser i gruppform och en psykodynamisk individualterapeutisk kontakt för barnen, och 

fokus för insatserna ligger på arbetet med sociala relationer, lek och fantasi (Ericastiftelsen, 

2010). 

Teoribakgrund 

Autismspektrumtillstånd 

Begreppet autism myntades första gången i en serie artiklar under åren 1910-1911, vari den 

schweiziske psykiatern Eugen Bleuler (1910-1911/1912) diskuterade sina teorier om 

negativism vid schizofreni. Han beskrev bland annat schizofrena patienter som autistiska i den 

bemärkelsen att de var verklighetsfrånvända. Han menade att deras ”dissocierade ego levde i 

en värld av subjektiva idéer och önskningar” (egen översättning, s. 20) och att verkligheten 

endast innebar ett avbrott för dem. När psykiatern Leo Kanner (1943) i sin numer klassiska 

studie beskrev elva barn, vars tillstånd på ett markant och unikt sätt skilde sig från allting som 

tidigare observerats, menade han att barnen förvisso påminde om schizofrena patienter men 

att de i många avseenden skiljde sig från dessa. Kännetecknande för de schizofrena 

patienterna var att de, åtminstone i en tidig ålder, utvecklats normalt medan de autistiska 

barnen alltid uppvisat dessa symptom. Skillnaden i förhållningssätt till omvärlden beskrevs på 

följande sätt:  

While the schizophrenic tries to solve his problem by stepping out of a world of which he has been a part 

and with which he has been in touch, our children gradually compromise by extending cautious feelers 

into a world in which they have been total strangers from the beginning (Kanner, L., 1943, s. 249). 

I den följande diskussionen resonerade Kanner om möjliga orsaker till detta, dittills okända 

tillstånd, och drog slutsatsen att det sannolikt handlade om en medfödd autistisk störning av 

förmågan till känslomässig kontakt. Han menade att det som i störst utsträckning var 

utmärkande för barnen var en påtaglig oförmåga att relatera till andra människor och 

situationer. De uppvisade vidare en kombination av extrem autistisk ensamhet, 

tvångsmässighet, stereotypi och ekolali. I en efterföljande artikel valde Kanner (1944) termen 

infantil autism som benämning på tillståndet. Kanner tillsammans med Eisenberg (1956) 

ansåg senare att det endast var den extrema självisoleringen och det tvångsmässiga 

fasthållandet vid rutiner i vardagen som var patognomoniska för den infantila autismen och 

antog att om dessa symptom fanns skulle även de övriga finnas.  

I syfte att fastställa prevalensen av de symptom som beskrivits av Kanner genomförde Wing 

och Gould (1979) en stor epidemiologisk studie bland barn under 15 års ålder i London. 

Resultatet av studien var att de kunde urskilja en grupp barn som uppvisade en nedsatt social 

förmåga utan att lida av mental retardation. Dessa barn tycktes vidare ägna sig i större 
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utsträckning åt stereotypa aktiviteter eller intressen istället för symboliska fantasilekar samt 

hade en historia av onormal språkutveckling. Denna samling symptom har senare kommit att 

refereras till som en triad (Wing, 1981). 

I oktober 1943 i Österrike hade Hans Asperger (1944) presenterat sin avhandling där han 

beskrev ett syndrom hos barn som han benämnde autistisk psykopati. Asperger, till skillnad 

från Kanner, redogjorde för användandet av Bleulers autismbegrepp och motiverade det med 

att det hos dessa barn, i likhet med schizofrena patienter, handlade om en grundläggande 

kontaktstörning. Asperger skrev att barnen uppvisade allvarliga och mycket typiska 

svårigheter när det gällde social anpassning. Övriga kännetecken var begränsande stereotypa 

aktiviteter samt en pedantisk tvångsmässighet. Fram till 1980-talet hade Aspergers avhandling 

förblivit relativt okänd, troligtvis på grund av att den var skriven på tyska, men i en artikel av 

Wing (1981) där hon beskrev hans arbete myntade hon även namnet Aspergers syndrom. I en 

noggrann jämförelse mellan Kanners och Aspergers arbeten beskrev Wing (1991) vidare de 

tydliga likheterna mellan beskrivningarna och menade att detta talade för införandet av det 

vidare begreppet autismspektrum istället, inom vilket både Kanners autism och Aspergers 

syndrom kunde rymmas. 

Diagnoskriterier 

Första gången begreppet infantil autism användes i medicinska sammanhang för att beskriva 

ett tillstånd hos barn var 1967 då det återfanns i den åttonde versionen av den internationella 

diagnosmanualen ICD (International statistical Classification of Diseases and related health 

problems), som utges av Världshälsoorganisationen (WHO), dock som en undergrupp till 

schizofreni utan specifika kriterier (Leekam, Libby, Wing, Gould, & Taylor, 2002). I och med 

att autismbegreppet blev alltmer accepterat påbörjades under 1970-talet arbetet med att ta 

fram mer specifika definitioner av de symptom som förknippades med autism. I den tredje 

versionen av DSM (American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual), 

som är den internationella psykiatriska diagnosmanualen, introducerades kategorin 

genomgripande störningar i utvecklingen 1980 där också diagnosen infantil autism återfanns 

som en undergrupp (Volkmar & Klin, 2005).  

Den definition som introducerades i studien av Wing och Gould (1979) innebar att de 

symptom som förknippades med autism kunde delas in i tre kategorier – en triad av symptom 

– vilka beskrev nedsättningar av förmågan till (1) social interaktion och (2) kommunikation 

samt (3) begränsade och repetitiva beteendemönster. Detta sätt att definiera autism kom även 

att antas i efterföljande versioner av DSM- och ICD-manualerna. I de aktuella versionerna av 

båda manualerna, DSM-IV och ICD-10, återfinns diagnoserna autism och Aspergers syndrom 

under kategorin genomgripande störningar i utvecklingen (APA, 2002) / genomgripande 

utvecklingsstörningar (WHO, 1993), och kriterierna som fastslagits kan, trots vissa skillnader 

i språkbruket, i allt väsentligt anses vara identiska. Förutom dessa två diagnoser ryms även ett 

antal andra diagnoser under denna kategori, vilka har fått något olika beteckningar i de olika 

manualerna. I tabell 1 presenteras en översikt över de diagnoser som ingår. 
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Tabell 1. Diagnoser som ingår under kategorin genomgripande utvecklingsstörningar i ICD-10 och 

motsvarande diagnoser i DSM-IV  

Genomgripande utvecklingsstörningar; F84 Genomgripande störningar i utvecklingen; 299 

F84.0: Autism i barndomen 

F84.1: Atypisk autism 

F84.2: Retts syndrom 

F84.3: Annan desintegrativ störning i barndomen 

F84.4: Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk 

utvecklingsstörning och stereotypa rörelser 

F84.5: Aspergers syndrom 

F84.8: Andra specificerade genomgripande 

utvecklingsstörningar 

F84.9: Genomgripande utvecklingsstörning, 

ospecificerad 

299.00: Autistiskt syndrom 
299.80: Genomgripande störning i utvecklingen UNS 

299.80: Retts syndrom 

299.10: Desintegrativ störning hos barn 

Ingen motsvarande diagnos finns 

 

299.80: Aspergers syndrom 

299.80: Genomgripande störning i utvecklingen UNS 

 

299.80: Genomgripande störning i utvecklingen UNS 

 

 

Värt att notera är att diagnoserna F84.1 och F84.8 i ICD-10 inte har några motsvarigheter i 

DSM-IV utan anses motsvara diagnosen genomgripande störning i utvecklingen UNS 

(Leekam, Libby, Wing, Gould, & Taylor, 2002). Kriterierna för dessa diagnoser skiljer sig 

ifrån varandra på olika sätt, men utgår alla ifrån diagnosen autism. I tabell 2 presenteras 

kriterierna för autism enligt DSM-IV. 

Tabell 2. Kriterier för autism enligt DSM-IV 

A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och ett från vardera (2) och 

(3): 

(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande uttryck: 

(a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom ögonkontakt, 

ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen 

(b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

(c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar inte, tar inte 

med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

(d) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(a) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via andra 

kommunikationssätt, t ex gester eller pantomim) 

(b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt förmåga att inleda eller 

upprätthålla samtal med andra 

(c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk 

(d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 

utvecklingsnivån 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig 

minst ett av följande uttryck: 

(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i 

intensitet eller fokusering 

(b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

(c) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 

komplicerade rörelser med hela kroppen) 

(d) enträgen fascination inför delar av saker 

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före tre års ålder: (1) social 

interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation, (3) symboliska lekar eller fantasilekar. 

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning hos barn. 

 

För diagnosen autism gäller således att symptom ska förekomma inom samtliga tre 

huvudkriterier innan tre års ålder. För Aspergers syndrom gäller inte kravet på avvikelse i 

språkutvecklingen eller i kommunikationsförmågan. För ospecificerad genomgripande 

utvecklingsstörning/atypisk autism gäller att några, men inte tillräckligt många symptom 

http://www.internetmedicin.se/icd/icd.asp?avssCode=F00&avseCode=F99&katsCode=F80&kateCode=F89&sCode=F84&cLnk=3&klass=KSH
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autism
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Retts_syndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Desintegrativ_st%C3%B6rning_hos_barn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning
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förekommer inom huvudkriterierna för att ställa en specifik diagnos. Såväl Retts syndrom 

som desintegrativ störning har mycket karaktäristiska symptomförlopp och brukar inte kunna 

förväxlas med de övriga diagnoserna (Volkmar & Klin, 2005). En diagnos som inte 

förekommer i vare sig DSM eller ICD är Autismliknande tillstånd, vilken förekommer i Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS, 1993:387) och motsvarar diagnoserna 

Atypisk autism och Genomgripande störning i utvecklingen UNS (Billstedt, 2007). 

Begreppet autismspektrumtillstånd har på senare år blivit alltmer vedertaget och anses numer 

vara synonymt med kategorin genomgripande störningar i utvecklingen. Detta faktum 

återspeglas även i de föreslagna förändringar i den kommande DSM-V, vilka bland annat 

innebär att desintegrativ störning hos barn, Aspergers syndrom samt genomgripande störning 

i utvecklingen UNS försvinner som egna diagnoser och istället inordnas under diagnosen 

Autistic Disorder (Autism Spectrum Disorder) (American Psychiatric Association DSM-5 

Development, 2010). 

Prognos 

Individer med AST utgör en mycket heterogen grupp och det går således inte att uttala sig 

generellt om den. Kliniska studier av förändringar i symptombilden hos individer med AST 

från barndomen till vuxen ålder speglar denna heterogenitet, där vissa individer uppvisar 

ökade svårigheter över tid, medan andra uppvisar en oförändrad eller förbättrad symptombild. 

Det har visat sig att svårigheter med den sociala interaktionen kvarstår hos merparten av 

vuxna individer med autism eller atypisk autism, medan beteendemässiga svårigheter varierar 

i högre grad (Billstedt, Gillberg, & Gillberg, 2007). De två variabler som har visat sig ha högt 

prognostiskt värde är IQ-nivå samt språkförmåga. Prognosen för individer med en IQ-nivå 

under 50 är generellt mycket dålig och de kan inte förväntas kunna klara sig utan omfattande 

stödinsatser. För individer med en IQ-nivå över 50 är prognosen avsevärt mycket bättre även 

om en stor andel av dessa också kan vara i behov av diverse stödinsatser. Till viss del 

oberoende av IQ-nivå har språkförmåga, och i synnerhet förmågan till kommunikativt tal 

innan fem års ålder, visat sig vara en positiv faktor för prognosen för kardinalsymptomen vid 

AST (Billstedt, 2007). 

Lek 

Lek är förmodligen den aktivitet som i högsta grad kännetecknar barndomen, och barn 

spenderar en stor del av sin vakna tid upptagna med någon form av lek. Leken kan även 

påstås vara en av de grundläggande mänskliga aktiviteterna och kulturhistorikern Johan 

Huizinga (1949/2000) skriver i sin klassiska bok Homo Ludens: ”Play cannot be denied. You 

can deny, if you like, nearly all abstractions: justice, beauty, truth, goodness, mind, God. You 

can deny seriousness, but not play.” (sid. 3). Han hävdar vidare att leken är ett universellt 

fenomen. 

Definition av begreppet lek 

Att avgöra vad som är och vad som inte är lek kan verka trivialt, men faktum är att denna 

fråga har brytt forskare i alla tider. En vanlig indelning som använts är att skilja mellan lek 

och allvar, ett begrepp som exempelvis kan innefatta arbete. Denna indelning kan dock inte 

anses som tillfredställande eftersom de två begreppen inte är likvärdiga. Även om betydelsen 
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av begreppet allvar på ett uttömmande sätt kan definieras som negationen av begreppet lek, 

gäller inte det motsatta; leken kan mycket väl vara på allvar (Huizinga, 1949/2000).  

Psykologer, filosofer, antropologer, sociologer och pedagoger har alla genom åren försökt att 

analysera leken för att kunna komma fram till en allmängiltig definition, dock utan 

tillfredställande resultat. Främst tre olika angreppssätt har använts i dessa försök att komma 

fram till en definition. I det första har ambitionen varit att definiera vilka olika kännetecken 

som kan anses vara nödvändiga för att ett beteende ska kunna klassas som lek, för att på så 

sätt kunna urskilja lek från andra aktiviteter. I det andra har ansatsen varit att definiera lek 

utifrån en kategori av observerbara beteenden. I det tredje har leken definierats utifrån den 

kontext i vilken den uppstår (Rubin, Fein, & Vandenburg, 1983).   

Lekens kännetecken 

Det har visat sig problematiskt att enas om en definition av vad som är kännetecknande för 

leken (Rubin, Fein, & Vandenburg, 1983). Vissa framsteg har dock gjorts och ett antal 

kriterier med inbördes förhållanden har tagits fram som kan sägas karaktärisera leken. Inget 

enskilt kriterium är tillräckligt, men ju fler kriterier som är uppfyllda desto större är 

sannolikheten att en aktivitet kan definieras som lek, såväl av observatörer som av utövare 

(Smith, Takhvar, Gore, & Vollstedt, 1985). I syfte att empiriskt undersöka de olika kriterier 

som föreslagits fann Smith och Vollstedt (1985) att de som på ett tillförlitligt sätt kunde sägas 

känneteckna leken var följande: 

1. Leken är symbolisk, dvs. den har inslag av låtsaslek där barnet behandlar saker eller 

utför handlingar som om de vore något annat. 

2. Leken är njutbar, dvs. barnet uppvisar ofta positiva känsloyttringar, såsom skratt eller 

leenden. 

3. Leken är flexibel och föränderlig, dvs. dess innehåll och utförande varierar. 

4. I leken ligger fokus på sättet på vilket en aktivitet utförs snarare än vilket resultat eller 

mål den har, dvs. barnet utför en aktivitet för dess egen skull.  

Även om en definition av lek baserad på ett antal kriterier aldrig kan sägas innefatta alla 

tänkbara former av lek, utgör den ändå ett viktigt redskap i den vidare forskningen om lekens 

egenskaper och funktion. 

Leken som ett observerbart beteende 

Stor vikt har lagts vid studier av barns lekbeteende genom åren eftersom det har visat sig vara 

en tillförlitlig indikation på barns sociala, kognitiva och språkliga utveckling (Casby, 2003). I 

en av de tidigaste studierna av barns fria lek fokuserade Parten (1932) på i vilken utsträckning 

barnen interagerade med varandra socialt. Hon definierade därefter ett antal kategorier som 

beskrev det sociala deltagandet på följande sätt: 

1. Sysslolöshet; barnet leker till synes inte.  

2. Åskådare; barnet observerar andra barn som leker och kan prata med dem, men gör 

inga egna försök att delta i leken.  

3. Solitär lek; barnet leker för sig själv och med andra saker än omgivande barn. 
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4. Parallell lek; barnet leker oberoende av andra, men kan uppehålla sig bland dem och 

leka med liknande saker som dem.  

5. Lek i grupp; kan förekomma med eller utan gemensamma mål och intressen i leken. 

Det kan även förekomma en eller flera ledare som bestämmer över de andra.  

Resultatet av studien indikerade vidare att graden av social interaktion hängde ihop med 

barnens ålder. I tvåårsåldern var solitär lek den vanligast förekommande aktiviteten för att 

alltmer övergå i parallell lek i treårsåldern och lek i grupp i fyraårsåldern. Hon noterade dock 

att det förekom stor individuell variation mellan barnen. Även om senare studier har visat att 

även äldre barn i större utsträckning ägnar sig åt solitär lek har de kategorier hon definierade 

kommit att användas för att kategorisera barns lekbeteende (Rubin, Maioni, & Hornung, 

1976). 

Ett annat bidrag till forskningen om lekens utveckling kom från Piaget (1951/1999), som 

beskrev lekens utveckling i tre olika stadier under barnets fyra första år. Han menade att barns 

lek speglade deras kognitiva utveckling och fokus låg på vad barnen kunde göra i vissa åldrar. 

Han menade vidare att leken kunde kategoriseras som antingen övningslek, symbolisk lek eller 

lek med regler. Smilansky (1968) utökade Piagets stadieindelning genom att ersätta kategorin 

övningslek med funktionell lek och konstruktionslek och definierade kategorierna enligt 

följande:  

1. Funktionell lek; avsåg små barns utforskande av och interagerande med sin omgivning 

genom användandet av sin kropp och sina sinnen. Kan utgöras av enkla sporadiska 

motoriska aktiviteter med eller utan föremål som exempelvis att sitta och plocka med 

och känna på legobitar.   

2. Konstruktionslek; hanterandet av föremål i syfte att konstruera eller skapa någonting. 

Barnet kan bibehålla koncentrationen under en längre tid och kan uppnå mål uppsatta 

av sig själv eller i viss mån av andra. Kan vara att bygga med lego eller lägga pussel. 

3. Dramatisk eller symbolisk lek; barnet kan anta en roll; kan låtsas vara någon annan 

genom att exempelvis imitera handlingar och tal eller använda sig av verkliga eller 

påhittade föremål. Piaget (1951) menade att de flesta barn börjar visa tecken på 

symbolisk förmåga vid 18 månaders ålder.   

4. Lek med regler; den form av lek som anses vara det högsta stadiet av lekutveckling. 

Barnet har förmågan att acceptera förutbestämda regler, anpassa sig till dem samt 

kontrollera sina handlingar. Övergången från dramatisk lek till lek med regler sker 

vanligtvis i början av skolåldern. 

Förutom de lekformer som ryms inom ovanstående indelningar finns ytterligare andra, mer 

eller mindre väldefinierade, som förekommer i varierande grad i litteraturen om lek. De två 

vanligaste som förtjänar att omnämnas är följande: 

5. Fysiska lekar; (”rough-and-tumble” play) är något som många barn ägnar sig åt. I sin 

enklaste form kan det handla om att springa, klättra, cykla och hoppa. Under 

förskoleperioden blir de fysiska lekarna alltmer tematiska och sociala till sin natur och 

det kan handla om brottningslekar eller olika former av tafatt (Pellegrini & Smith, 

1998).  
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6. Krigslekar; är en form av symbolisk rollek där barn vanligtvis ikläder sig rollen som 

polis, soldat eller superhjälte alternativt spelar upp våldsamma scenarion med olika 

leksaker (Sutton-Smith, 1988). Krigslekar anses dock uppvisa mindre komplexitet och 

vara mer repetitiva än andra former av symbolisk lek (Levin & Carlsson-Paige, 2004).  

Slutligen bör en lekform som företrädesvis förekommer i litteraturen om barn med AST 

nämnas: 

7. Stereotyp lek; kan i vissa avseenden likna symbolisk lek men med vissa kvalitativa 

skillnader. Leken kan bestå av allt ifrån att låtsas hälla upp te i en tekopp till att 

intressera sig för fysik och rymdresor, men den karaktäriseras genomgående av 

upprepade handlingar och en avsaknad av påhittighet, utveckling och förändring som 

är kännetecknande för ”äkta” symbolisk lek (Wing, Gould, Yeates, & Brierley, 1977). 

Lekens kontext 

Med lekens kontext åsyftas den aktivitet som vuxna individer i en given kultur anser vara lek, 

samt i vilken utsträckning de anser att särskilda förutsättningar för lek är nödvändiga eller 

önskvärda. Beroende på vilka förutsättningar som finns skapas möjligheter för att olika 

former av lek kan uppstå (Rubin, Fein, & Vandenburg, 1983). Det har exempelvis visat sig att 

barn till föräldrar (mödrar) som ansåg att strukturerade former av lek i högre grad bidrog till 

akademiska färdigheter också i högre utsträckning sysselsatte sig med dessa former av lek 

(Fisher, Hirsh-Pasek, Golinkoff, & Gryfe, 2008).  

Teorier om lek 

Givet en vedertagen definition av lek återstår frågan om vilket syfte leken tjänar. Sedan slutet 

av 1800-talet (även om många idéer kan spåras tillbaka mycket längre än så) har en rad olika 

teorier presenterats. Dessa teorier brukar vanligen delas in i klassiska teorier, vilka uppkom 

kring sekelskiftet 1800/1900, och i moderna teorier, vilka har uppkommit efter 1920 (Mellou, 

1994). De klassiska teorierna sökte förklara de grundläggande element i människans natur 

som ligger till grund för leken samt vilket högre syfte denna tjänar. Dessa teorier tog inte 

individuella skillnader i beaktande och bekymrade sig inte heller om att definiera vilka 

aktiviteter som kan klassificeras som lek. De moderna teorierna, å andra sidan, behandlar 

individen och dess beteende i en strävan efter att förklara lekens mångfald och innehåll (Ellis, 

1973). 

Klassiska teorier 

Till de klassiska teorierna räknas vanligen följande: Lek som ett resultat av överskott av 

energi, lek som rekreation eller avkoppling, lek som övning samt lek som rekapitulation. 

Dessa teorier betraktas idag snarare som intressanta ur en historisk synvinkel än som relevanta 

förklaringsmodeller. Även om de klassiska teorierna i stort har diskrediterats på grund av 

deras många felaktiga antaganden anses de dock vara betydelsefulla eftersom de utgör 

grunden för de moderna lekteorierna (Rubin, 1982). 
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Moderna teorier 

De moderna teorierna avser inte att förklara varför barn leker, utan behandlar istället 

innehållet i barns lekar. De mest framträdande teorierna bland dessa är den psykoanalytiska 

teorin om lek samt den kognitiva teorin om lek.  

Psykoanalysens fader Sigmund Freud intresserade sig inte för leken i den utsträckningen att 

han framlade en enhetlig teori, men han hänvisade dock till leken i sina skrifter. I den 

psykoanalytiska begreppsvärlden kan leken ses som en projicering av barnets inre emotionella 

liv. Lekens funktion blir då att, i enlighet med lustprincipen, tillfredställa önskningar och lösa 

inre konflikter. Leken kan även betraktas som ett lämpligt forum för att ventilera socialt 

oönskade eller aggressiva impulser. Lekens syfte betraktades främst vara terapeutiskt 

eftersom barn i leken kunde uttrycka sina rädslor och sin ångest i skydd av lekens overklighet 

(Rubin, Fein, & Vandenburg, 1983).    

Den kognitiva teorin om lek grundar sig på Piagets (1951) tankar om barnets kognitiva 

utveckling och kunskapsinlärning. Han beskrev två komplementära processer genom vilka 

individen tillgodogör sig nya kunskaper: assimilation och ackommodation. Genom 

assimilation anpassar individen den nyvunna kunskapen till sin redan befintliga kunskap. Om 

den nya kunskapen inte ryms inom ramen för den gamla kunskapen eller om den motsäger 

den, återstår för individen att modifiera den gamla kunskapen. Detta sker via ackommodation. 

Piaget menade att leken kunde beskrivas som ren assimilation, eller företrädet av assimilation 

före ackommodation. Leken karaktäriserades vidare som de beteenden barnet ägnade sig åt 

vilka inte längre krävde ackommodation utan endast utfördes för nöjes skull.  

Lekens utveckling 

Lekens utveckling sker parallellt med förmågan att le, menar Garvey (1990) och beskriver hur 

spädbarn redan under de första månaderna uppvisar ett lekfullt beteende när de interagerar 

med sina föräldrar genom svarsleenden och joller. Denna form av samspel mellan förälder 

och barn, exempelvis i form av tittutlekar och ramsor, är den tidigaste formen av social lek 

och genom denna upptäcker barnen formen för turtagningen som är grunden i det sociala 

samspelet. Redan under det första halvåret uppvisar sedan barnen intresse för jämnåriga 

genom att de tittar på, ler mot och sträcker sig efter dem (Wolfberg, 2009). Leksaker och 

föremål utforskas främst genom att stoppa dem i munnen och senare genom att hålla i dem 

och slå eller banka med dem. Efterhand blir dock dessa handlingar alltmer kontrollerade och 

koordinerade och barnen kan känna igen och börja använda föremål på ett konventionellt sätt; 

exempelvis genom att dricka ur en mugg eller stoppa en sked i munnen (Casby, 2003).  

När barnen sedan närmar sig två års ålder börjar de uppvisa en begynnande symbolisk 

förmåga i sin lek. Leksaker och föremål börjar användas på det sätt de var avsedda att 

användas och leken börjar även efterlikna vardagliga situationer som barnen har upplevt 

själva. I den symboliska leken kan barnen låta ett föremål representera ett annat, exempelvis 

genom att låtsas att en banan är en telefon, de kan tillskriva ett föremål en påhittad egenskap, 

exempelvis genom att låtsas att en docka är blöt efter badet och de kan slutligen låtsas att ett 

påhittat föremål är verkligt, exempelvis genom att låtsas att de dricker ur en tom kopp (Leslie, 

1987).    
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Mellan tre och fyra års ålder blir barnen allt mindre beroende av realistiska leksaker och 

använder sig i större utsträckning av sin fantasi i leken. De börjar också kunna visa prov på 

rollekar och kan tillsammans med andra barn exempelvis leka mamma, pappa, barn. Även om 

de flesta barn föredrar att umgås med andra barn är det också vanligt att barn agerar åskådare 

innan de väljer att delta i leken, detta för att kunna läsa av de sociala koderna i en given 

barngrupp. Parallellek är en annan vanlig företeelse bland barn i denna ålder då de på detta 

sätt får möjlighet att imitera och lära sig av andra (Wolfberg, 2009).  

Lekens utveckling under barndomens senare år har ägnats relativt lite uppmärksamhet, delvis 

på grund av att såväl förutsättningar som förväntningar på barnen ändras när de börjar i 

skolan. Ett synsätt är att låtsasleken till stor del överges till förmån för andra aktiviteter som 

idrott och lekar med regler (Piaget, 1951/1999). 

Lekens funktion 

I en omfattande genomgång av litteraturen och forskningen om lek konstaterar Power (2000) 

att det inte går att dra några generella slutsatser om lekens betydelse för barns utveckling. 

Även om studier har visat att barn som uppvisar en välutvecklad lekförmåga också presterar 

bra på tester som mäter deras kognitiva och sociala förmåga, menar han att det inte går att 

uttala sig om det kausala sambandet mellan förmågorna. Det vill säga, vi kan inte veta om 

barn blir kompetenta av att leka eller om de leker för att de är kompetenta. Han understryker 

dock att detta inte automatiskt innebär att leken är oväsentlig för barns utveckling. Barn 

spenderar en stor del av sin tid med att leka och det är sannolikt att detta främjar deras 

utveckling, men i dagsläget är det helt enkelt inte känt hur eller på vilket sätt. 

Det område inom vilket forskningen dock har börjat visa på resultat är sambandet mellan den 

sociala leken och barns sociala utveckling. I leken med andra övar barn förmågan att kunna 

interagera med, kommunicera med samt förmedla sina intentioner till andra barn. Dessutom 

övar de sig på att se på situationer ur olika individers perspektiv, att hantera problem och lösa 

konflikter. För att leken ska kunna fungera krävs vidare att de lär sig turtagning och 

impulskontroll (Power, 2000). I den ömsesidiga sociala leken lär sig barnen om begrepp som 

intimitet och tillit samt förhandlings- och kompromissförmåga vilka alla är förutsättningar för 

förmågan att etablera och upprätthålla kamratrelationer (Jordan, 2003). 

Leken hos barn med AST 

Bland barn med AST finns det en stor variation med avseende på deras sociala, kognitiva och 

språkliga förmågor och således även en stor variation i deras lekutveckling. Icke desto mindre 

återfinns stora likheter i den generella lekförmågan. Den aspekt som man främst har fokuserat 

på i forskningen kring leken hos barn med AST är den uppenbara avsaknaden av symbolisk 

lek. 1977 presenterade Wing och medarbetare två originella fynd vilka än idag anses vara 

relevanta. Det första var att barn med AST uppvisar brister i förmågan till spontan symbolisk 

lek och det andra var att de barn som ändå utförde symboliska lekhandlingar utförde dessa på 

ett repetitivt och stereotypt sätt utan den variation och fantasifullhet som normalt förknippas 

med leken hos normalutvecklade barn (Wing, Gould, Yeates, & Brierley, 1977).  
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Även i sociala sammanhang uppvisar barn med AST ett annorlunda beteende jämfört med 

andra barn, och de väljer den solitära leken i större utsträckning än normalutvecklade barn. I 

samspelet med andra tenderar barn med AST att initiera färre sociala kontakter och att söka 

delad uppmärksamhet i mindre utsträckning än normalutvecklade barn. Skillnader har 

slutligen påvisats i valet av lekmaterial där barn med AST föredrar strukturerade lekar eller 

spel samt konstruktionslekar framför fantasi- eller låtsaslekar (Restall & Magill-Evans, 1994). 

Behandlingsmodeller för barn med AST  

I en rapport om hur behandlingsmodeller för barn med AST bör vara utformade presenterar 

Bohlin och medarbetare (2008) resultatet av den aktuella forskningen. De konstaterar att det 

idag finns ett antal behandlingsmodeller
2
 som fokuserar på de grundläggande svårigheter som 

barn med AST uppvisar inom socialt samspel, inlärning, funktionell kommunikation, 

problembeteenden samt adaptiva färdigheter. Vanligtvis är dessa behandlingar 

manualbaserade och till en början ligger fokus på träning av samarbete och på att skapa 

motivation till inlärning hos barnet, ofta genom att aktivt arbeta på att minska barnets 

problembeteenden. Syftet är att barnet ska lära sig rikta uppmärksamheten och imitera andra 

för att möjliggöra för vidare inlärning. Barnet tränas därefter i att kunna behärska språk och 

kommunikation, abstrakta begrepp samt att samspela i lek. Adaptiva färdigheter tränas 

parallellt i vardagliga aktiviteter. De områden som prioriteras är:  

1. Socialt samspel, vilket tränas dagligen i olika sammanhang och genom olika 

aktiviteter och interventioner som tillgodoser åldersadekvata och individuella mål för 

socialt samspel. Lekträning är en annan viktig del, och målet med denna är initialt att 

lära barnet att använda leksaker och annat material på ett adekvat sätt. Taken är att 

inlärda mönster för lek successivt ska utvecklas till socialt samspel med jämnåriga.  

2. Funktionell, spontan kommunikation är primärt, och planeringen utgår från antagandet 

att de flesta barn kan lära sig prata. Effektiva, forskningsbaserade inlärningsstrategier 

för både verbalt språk och alternativa kommunikationsformer bör tillämpas i alla 

miljöer där barnet vistas. 

3. Reducering av problembeteenden anses vidare vara av stor vikt och främst tillämpas 

positiva förhållningssätt och strategier som exempelvis funktionell beteendeanalys, 

funktionell kommunikationsträning och förstärkning av alternativa beteenden. 

4. Kognitiva färdigheter tränas också och det handlar främst om att uppmärksamma och 

imitera sin omgivning i välstrukturerade sociala situationer samt att lära sig förstå 

orsak och verkan. Fokus ligger på att färdigheterna ska generaliseras till barnets 

naturliga miljö.  

5. Adaptiva färdigheter, vilket avser vardagliga färdigheter typiska för hem- och 

skolmiljön som är avgörande för hur självständigt barnet kan bli i olika situationer. 

Träning av adekvata färdigheter inom dessa områden bör ägnas tillräcklig tid. 

Resultatet av studier av den sociala interaktionen hos barn med olika former av 

funktionshinder indikerar att den sociala leken dels utgör ett tillförlitligt sätt att utvärdera 

utvecklingen av den sociala kompetensen med avseende på sociala, kognitiva och affektiva 

                                                 
2
 För en ingående beskrivning av olika behandlingsmodeller se Harris och Handleman (1994) 
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förmågor och dels utgör ett sammanhang i vilket dessa ges möjlighet att stärkas (Arthur, 

Bochner, & Butterfield, 1999). Detta till trots har leken ofta en begränsad roll i de olika 

behandlingsmodeller som finns. Vissa forskare har även uttryckt oro att behandlingsmodeller 

som bygger på beteendeanalytiska teorier inte lär barn att leka “på riktigt”, med avseende på 

definitionen av lek som njutbar, flexibel och symbolisk, utan att de endast lär sig ett 

förutbestämt lekbeteende (Luckett, Bundy & Roberts, 2007).  

Behandlingen på Trasten 

Ericastiftelsens verksamhet, som grundades 1934, bedriver på uppdrag av staten och 

Stockholms läns landsting forskning, utbildning och behandlingsverksamhet baserad på 

psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk 

erfarenhet. Dagbehandlingsverksamhet Trasten startades 1976 som ett försök att behandla 

barn med vad som på den tiden kallades psykotiska och psykosliknande störningar. 

Behandlingsmodellen bestod då dels av psykodynamisk individualterapi två gånger i veckan 

och dels av behandling i en liten förskolegrupp fyra halvdagar i veckan. Därutöver erbjöds 

även föräldrarna en terapeutkontakt en gång i veckan (Hedqvist, Djerf, & Smith, 1994).  

Överläkare Katarina Nolkrantz Frydman (personlig kommunikation, 14 januari 2010) berättar 

att Trasten riktar sig till förskolebarn med genomgripande kontakt- och beteendestörningar 

vilka medför svårigheter att klara av den vanliga förskolans gruppaktiviteter. De barn som 

kommer till Trasten har ofta hänvisats dit från Barn- och ungdomspsykiatrin efter en 

genomförd utredning och många har då också fått en diagnos inom autismspektrumet. Alla 

som söker kan dock inte erbjudas behandling utan det är ett antal faktorer som måste beaktas 

innan ett sådant beslut kan fattas. För att kunna erbjudas en plats måste barnet passa in i den 

aktuella behandlingsgruppen med avseende på ålder och funktionsnivå, vilket bedöms av 

specialpedagogerna när de besöker barnets vanliga förskola. Barnet bör då uppvisa tecken på 

att det finns ett intresse för samspel och lek, även om förmågan kan vara bristfällig. 

Svårigheterna i den vanliga förskolan måste vidare vara av den graden att en insats anses vara 

nödvändig för att barnet ska kunna fortsätta i verksamheten. Däremot anses barn med svår 

autism, exempelvis i kombination med mental retardation, inte kunna tillgodogöra sig 

behandlingen på Trasten. Barnen är vanligtvis mellan tre och fem år när de börjar på Trasten 

och behandlingstiden är normalt två till tre år. I dagsläget vistas barnen på Trasten för- eller 

eftermiddagar, tre
3
 dagar i veckan och den övriga tiden tillbringar de på sina ordinarie 

förskolor, oftast med en resursperson. Idag finns en förmiddagsgrupp och en 

eftermiddagsgrupp med fyra barn i varje och en specialpedagog samt en 

specialpedagogstuderande arbetar i varje grupp. Till verksamheten finns även en 

logopedkonsult kopplad. Parallellt med vistelsen i barngruppen har barnen även en individuell 

kontakt med en barnpsykoterapeut på Ericastiftelsen. Även föräldrarna erbjuds en egen 

samtalskontakt för att deras delaktighet i behandlingen ska underlättas. För att skapa en 

helhetssyn i behandlingen hålls regelbundet teamkonferenser kring varje ärende med 

specialpedagog, barnterapeut och föräldraterapeut. 

                                                 
3
 I dagsläget har behandlingstiden skurits ned från fyra till tre halvdagar i veckan. De barn i studien som har 

avslutat sin behandling på Trasten har dock gått fyra halvdagar i veckan. 
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Specialpedagog Berit Moreau (personlig kommunikation, 7 april 2010), som är föreståndare 

för en av barngrupperna, beskriver verksamheten på följande sätt: Behandlingen i 

barngruppen erbjuder barnen fasta ramar och en tydlig struktur i sin vardag, vilket många är i 

behov av för att känna sig trygga och kunna ta till sig stimulans från omgivningen. För att öka 

barnens förståelse av vad som sker används bland annat visuella hjälpmedel som en del i det 

pedagogiska arbetet. I verksamheten varvas fasta, vuxenstyrda aktiviteter som samling, 

lunch/mellanmål, gymnastik, bildterapi och sångstund med den fria leken som ges ett stort 

utrymme. I den fria leken får barnen hjälp att sätta ord på vad som händer i samspelet med de 

andra barnen och även att sätta ord på och sortera de känslor som uppkommer; något som 

många har svårigheter med. Specialpedagogen vänder sig antingen direkt till barnen eller till 

sin kollega och kan exempelvis säga: ”Titta, Pelle leker med tågen. Det ser roligt ut. Kalle 

skulle nog vilja vara med.” eller: ”Nu tog Kalle tåget som Pelle lekte med. Nu blev nog Pelle 

ledsen.” På detta sätt får barnen hjälp att se hur deras eget beteende kan påverka i sociala 

interaktioner och de får en förståelse för orsak och verkan i samspelet med andra. På 

Ericastiftelsens hemsida står följande att läsa om behandlingen:  

Här erbjuds en trygg och förutsägbar miljö där barnet kan pröva sina förmågor som det tidigare inte 

vågat. Tryggheten skapas av att det ständigt finns en vuxen närvarande som stödjer, inspirerar och 

hanterar de känslor och situationer som uppstår, vilket stimulerar till utveckling.  

– Vi arbetar med det emotionella, det kognitiva, det motoriska, sociala relationer, lek och fantasi – att få 

ihop kropp och själ helt enkelt (Ericastiftelsen, 2010).  

Utvärdering av behandlingsresultat 

Det står idag klart att det finns effektiva behandlingsmetoder för barn med AST. Detta innebär 

dock inte att AST går att ”bota”, utan snarare att det finns olika metoder för att minska de 

svårigheter som AST medför för det enskilda barnet. De vanligaste sätten att mäta effekten av 

dessa behandlingsmetoder har traditionellt varit standardiserade test på intellektuell förmåga 

och social förmåga. Ett annat vanligt mått har varit skolplacering. Även om de flesta program 

har som mål att barnet ska generalisera färdigheter till olika miljöer som skolan och hemmet, 

brukar dock sällan bedömningar eller skattningar utföras i dessa miljöer då det är alltför 

resurskrävande (Bohlin, Bromark, Granat, Haglund, Sjöholm-Lif, & Zander, 2008).  

En allt vanligare metod att mäta utvecklingen av såväl förmågan till social interaktion, 

kommunikation, sensorimotorik samt kognitiv förmåga är att observera barns lek i olika 

situationer (Linder, 2000). Forskningen kring leken hos barn med AST har emellertid främst 

fokuserat på enskilda barn i kliniska miljöer och ett behov föreligger av att studera barnen i 

deras naturliga miljö, såväl med som utan jämnåriga lekkamrater (Holmes & Willoughby, 

2005). 

Värdet av föräldraobservationer i kliniska sammanhang har uppmärksammats alltmer och 

argument som framförts är att de ofta kan förmedla mer information om sina barns färdigheter 

och svårigheter än vad som kan inhämtas med hjälp av en standardiserad skattningsskala 

(Diamond & Squires, 1993). Stahmer (1995) påpekar vidare att förändringar efter en 

behandling bör valideras socialt. I en genomgång av behandlingsstudier fann dock Luckett, 

Bundy och Roberts (2007) att anekdoter från föräldrar som upplevt generella skillnader hos 
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sina barn i hemmiljön i flera studier endast tillskrivits begränsad betydelse. De menade dock 

att föräldrars instinktiva uppfattning av förändringar i sina barns beteende i själva verket kan 

vara det mest värdefulla mätinstrumentet för att bedöma effekten av en behandling. 

Jämförelser mellan hur föräldrar till barn med AST har skattat sina barns lek och hur 

förskolepersonal och lärare till samma barn har skattat leken har inte påvisat några skillnader i 

hur barnen uppfattas. När dessa skattningar sedan har jämförts med observationer utförda av 

kvalificerade bedömare har inte heller några skillnader framkommit, vilket innebär att 

föräldrarnas beskrivningar av sina barn kan betraktas som tillförlitliga (Holmes & 

Willoughby, 2005).  

Syfte och frågeställningar 

Mot denna bakgrund är syftet med denna uppsats att undersöka hur föräldrar till barn med 

AST beskriver sitt barns lek i hemmiljö, vilka svårigheter som märks i leken samt om någon 

förändring kan märkas under och/eller efter behandlingen på Ericastiftelsens 

dagbehandlingsverksamhet Trasten. För att kunna svara på detta syfte har jag ställt upp 

följande frågeställningar: 

1. Vilken är föräldrarnas syn på lek? 

2. Hur beskriver föräldrarna sitt barns lek under uppväxten fram till idag? 

3. Har föräldrarna märkt några svårigheter i sitt barns lek? 

4. Har föräldrarna märkt någon förändring av sitt barns lek under/efter behandlingen på 

Trasten? 

Metod 

Intervjupersoner 

Föräldrar till åtta barn som har avslutat eller snart ska avsluta behandlingen på Trasten har 

intervjuats. Sammanlagt medverkade tio föräldrar, varav tre pappor och sju mammor. För två 

av barnen har båda föräldrarna intervjuats. Vid en intervju var båda föräldrarna närvarande, 

medan endast en förälder i de övriga fallen.  Samtliga intervjuer genomfördes under oktober 

och november 2009. 

Barnen 

De åtta barn som beskrivs i studien var mellan fem och åtta år gamla när intervjuerna 

genomfördes. Sju av barnen är pojkar och ett är en flicka. Sju av barnen har syskon, varav 

fyra har ett yngre, ett har ett äldre, ett har ett jämngammalt och ett har både ett yngre och ett 

äldre syskon. Sju av barnen har fastställda diagnoser, varav två har autistiskt syndrom, fyra 

har autismliknande tillstånd samt ett har Aspergers syndrom. Det åttonde barnet har inte 

genomgått någon formell neuropsykiatrisk utredning, men har dock uppvisat vissa symptom 

som är förenliga med AST. Endast ett av alla syskon hade en egen diagnos inom AST. 

Samtliga barn började på vanligt dagis vid i genomsnitt 20 (14-30) månaders ålder. På 

behandlingsverksamheten Trasten började ett av barnen i treårsåldern, fem av barnen i 

fyraårsåldern samt två av barnen i femårsåldern. Sex av barnen har avslutat behandlingen och 

två går där fortfarande och har nu påbörjat sin tredje termin. Samtliga barn som har avslutat 
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behandlingen har gjort det för att de har uppnått skolåldern, medan de barn som fortfarande är 

inskrivna på Trasten ännu inte har gjort det. Barnen som har avslutat behandlingen har i 

genomsnitt gått 4,4 (4-7) terminer på Trasten. 

Urval 

För att minnesbilderna kring sitt barns behandlingsarbete på Trasten skulle vara så aktuella 

som möjligt var det önskvärt att intervjua föräldrar till barn som nyligen hade slutat, eller 

snart skulle sluta på Trasten. Med tanke på att endast åtta barn totalt ingår i 

behandlingsverksamheten samt att den genomsnittliga behandlingstiden är två till tre år var 

dock antalet tänkbara intervjupersoner starkt begränsat. 

Kontakt med de medverkande föräldrarna har förmedlats via Katarina Nolkrantz Frydman, 

överläkare och behandlingsansvarig för Trastens behandlingsverksamhet, efter det att en 

initial förfrågan tillsammans med information om denna studie hade skickats ut till tilltänkta 

föräldrar och dessa i sin tur hade gått med på att bli kontaktade av mig. Dessa föräldrar blev 

sedan uppringde för att tillfrågas om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, vilket 

samtliga kunde.  

Etiska överväganden  

All forskning som handlar om barn är ur ett etiskt perspektiv problematisk. En anledning är 

att det är svårare att inhämta informerat samtycke från barn, eftersom deras förmåga att 

bedöma eventuella konsekvenser är begränsad eller obefintlig. Det faktum att flera av barnen 

som beskrivs i denna studie har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrumet, något 

som i sig kan vara stigmatiserande, innebär att ännu noggrannare överväganden måste göras. 

Att en psykologexamensuppsats blir en offentlig handling som görs tillgänglig på internet bör 

också tas i beaktande. De etiska överväganden som har gjorts inför denna studie har således 

inneburit att de föräldrar som var aktuella för medverkan först informerades skriftligen (bilaga 

1) om studiens syfte, om intervjuernas genomförande, om rätten att avbryta sitt deltagande 

utan förklaring, om konfidentialitet och frivillighet samt hur om materialet skulle behandlas. 

Därefter kontaktades de av överläkaren på Ericastiftelsen och fick svara på om de var positiva 

till att medverka. Kontaktuppgifter till de föräldrar som var positiva förmedlades därefter till 

mig. Samtliga resultat från intervjuerna avidentifierades slutligen och presenterades i 

sammanställd form för att säkerställa att enskilda individer inte skulle kunna identifieras. 

Datainsamling och -bearbetning 

En halvstrukturerad intervjuguide med frågor kring det centrala ämnet lek utformades (bilaga 

2), bestående av ett antal öppna frågor kring hur barnens ensamlek, lek med jämnåriga och lek 

med föräldrar har tett sig, dels under uppväxten och dels i dagsläget. Därtill utformades ett 

antal specifika frågor (bilaga 3) vilka var avsedda att ställas vid behov för att få 

kompletterande svar. Dessa frågor formulerades med The revised play history interview 

(Taylor, Menarchek-Fetkovich, & Day, 2000) som förlaga. Intervjuerna var i genomsnitt 55 

minuter långa och genomfördes hemma hos deltagarna utom i två fall varav den ena 

genomfördes på deltagarens arbetsplats och den andra genomfördes i Ericastiftelsens lokaler. 

Varje intervju spelades in med hjälp av en MiniDisc-spelare och transkriberades av mig kort 

efter intervjun.   
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Enligt Kvale (1997) bör valet av transkriptionsstil vara avhängigt av studiens syfte, och han 

menar vidare att det kan vara önskvärt att redigera utsagorna något om en innehållsanalys ska 

genomföras. I enlighet med detta transkriberade jag intervjuerna ordagrant, men valde att 

utelämna upprepningar av ord eller upprepningar av halva satser om dessa inte bedömdes ha 

betydelse för innebörden. På samma sätt utelämnades ljudläten som exempelvis eeh, ööh, etc. 

samt hostningar och harklingar i syfte att göra citaten mer rättvisande. Utelämningar 

markerades i texten med […] och pauser markerades med … . För att minska risken att citaten 

skulle kunna identifiera enskilda individer har även namn ersatts med exempelvis [han], 

[systern] eller [terapeuten]. I vissa fall har även enstaka ord som i det faktiska samtalet 

benämndes som exempelvis den eller det, ersatts med det aktuella ordet i syfte att göra citatet 

förståeligt, exempelvis [tågen].  

Analys 

Analysmetoden som jag har använt mig av för att analysera de transkriberade intervjuerna är 

tematisk analys, vilket är en lämplig metod för att, utifrån tidigare teorier, utföra en studie 

med ett specifikt fokus (Langemar, 2008). Denna metod kan dels användas deduktivt genom 

användandet av tidigare teorier för att strukturera och analysera insamlad data och dels 

användas induktivt för att identifiera nya teman i materialet. En kombination av deduktiva och 

induktiva analyser tillämpades i denna studie.  

För att svara på den första och den fjärde frågeställningen analyserades texterna induktivt, 

vilket innebär ett sökande efter återkommande mönster, teman och kategorier i syfte att 

begripliggöra det insamlade materialet (Patton, 2002). Varje uttalande som ansågs relevant för 

någon av frågeställningarna markerades i dokumentet och benämndes utifrån vad uttalandet 

handlade om. Efter kodningen sorterades de olika uttalandena efter deras innehåll och 

övergripande teman växte fram, vilka i sin tur kunde benämnas. 

För att svara på den andra frågeställningen: Hur beskriver föräldrarna sitt barns lek under 

uppväxten fram till idag?, samt den tredje frågeställningen: Har föräldrarna märkt några 

svårigheter i sitt barns lek?, analyserades texterna med en analytiskt induktiv metod där jag 

använde mig av vägledande begrepp (sensitizing concepts; Patton, 2002) som förekommit i 

litteraturen som utgångspunkt för analysen. Detta arbetssätt kan även beskrivas som deduktivt 

eller kvasi-deduktivt (Patton, 2002). De begrepp som användes för frågeställning två 

hämtades från avsnitten Lekens kännetecken samt Leken som observerbart beteende medan 

begreppen som användes för frågeställning tre hämtades från avsnittet Diagnoskriterier. 

Texterna lästes följaktligen igenom noggrant och varje uttalande som ansågs kunna motsvara 

en definition eller ett diagnoskriterium markerades. När samtliga texter lästs igenom 

sorterades uttalandena i respektive kategori som namngavs i enlighet med det som ansågs vara 

den mest framträdande beskrivningen. Denna analys kompletterades med en induktiv analys 

för att möjliggöra upptäckten av teman som inte förekommit i litteraturen. Denna analys gick 

till på samma sätt som för frågeställning ett och fyra. 
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Resultat 

Här presenteras resultatet av analysen av intervjuerna. Presentationen följer frågeställningarna 

och huvudkategorierna är således: Synen på lek, Beskrivningar av barnens lek, Svårigheter 

som påverkar leken samt Beskrivningar av behandlingen. Förutom dessa tillkom även 

kategorin Tydliga skillnader mellan syskonen efter analysen. Strävan har varit att förmedla en 

så rättvisande bild som möjligt även om alla presenterade resultat naturligtvis inte stämmer in 

på alla barn. Samtliga intervjupersoners berättelser är dock representerade i någon form i 

resultatet.  

Synen på lek 

Definitioner av lek 

Föräldrarnas syn på begreppet lek var att det är en social företeelse där barn företar sig 

aktiviteter två och två eller i grupp. Det är något man gör med andra, med syskon, vänner eller 

klasskamrater.  

Jag tänker på tvåsamhet eller samspel. Att man är tillsammans med någon annan, man gör saker ihop. 

Leken ansågs vidare vara en lustfylld aktivitet, vars syfte främst är att roa sig själv. En viktig 

egenskap som tillskrevs leken var att den ska vara njutbar och att det är något man gör för att 

det ska vara roligt. Lek ansågs vara något man gör för sin egen skull, på sina egna villkor. På 

så sätt kunde leken särskiljas från andra aktiviteter som exempelvis har förutbestämda mål. 

… snarare än att man är mål- och uppgiftsinriktad, lek för mig är något man gör för nöjes skull. 

En annan beskrivning var att fantasi var synonymt med lek. Symbolisk lek; att tillskriva 

föremål och personer andra egenskaper, exempelvis i en rollek, var dock något som främst 

äldre barn ansågs ägna sig åt. Ytterligare en uppfattning var att leken ska vara spontan och 

kravlös; att vara fri att följa sina ingivelser är en viktig förutsättning för lek. Leken beskrevs 

även som flexibel och ständigt i förändring. 

… för en lek handlar ju ändå om personligt initiativ, och allt eftersom man kommer på saker förändras ju 

leken. 

Betydelsen av lek 

Samtliga föräldrar delade uppfattningen att leken är betydelsefull för barnen. Leken 

betraktades som ett sätt genom vilket barn dels lär sig att umgås och samspela med andra och 

dels lär sig om sin omvärld och hur den fungerar. 

Lek är ju till viss del samspel, man lär sig att vara människa i grupp. 

Leken är ju en förutsättning för att lära sig. 

Leken beskrevs även som en viktig färdighet som var en förutsättning för att kunna interagera 

med andra. Även om leken sågs som en kravlös aktivitet framkom det att det finns outtalade 

regler i leken, i synnerhet i den sociala leken, vilka man måste kunna förstå för att få vara 

med. 
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… för att kunna tillhöra något eller någon så måste man kunna leka, man måste kunna förstå viss form av 

lek i alla fall, och lek är inte bara kul utan det finns regler i lek, och förstår man inte dem kan det vara 

jättesvårt. 

Beskrivningar av barnens lek 

En stereotyp lek 

Det var en speciell lek som jag har tänkt mycket på efteråt… 

… så beskriver en av föräldrarna ett fenomen som många har lagt märke till hos sina barn. 

Det har tagit sig lite olika uttryck bland barnen, men har generellt handlat om att de på ett 

bestämt sätt har ägnat sig åt att sortera eller ordna sina leksaker. 

Det var den här uppradningen av leksaker, den körde han mycket, det var nästan alltid så att han radade 

upp tåg eller bilar och så, bilkö liksom, det var väldigt specifikt; han kunde ligga på golvet liksom och 

rada upp de här bilarna och titta länge på dem. 

Ja, [leksakerna] kunde vara uppradade i perfekta rader och man fick inte röra dom, man fick inte ändra på 

någonting. 

När barnen var mindre tycktes många även vara fascinerade av mekaniska detaljer eller olika 

mönster och former. Ett gångjärn i en dörr som öppnades och stängdes kunde fängsla barnen i 

timtal. Om en leksaksbil exempelvis inte hade dörrar som gick att öppna var det ingen bra 

leksak. Mönster som skapades av reflekterat ljus eller av vattnet som strömmade ur kranen 

upplevdes också ha varit oerhört intressant för barnen. 

När han var liten var han superfascinerad av att öppna och stänga dörrar. Det kunde han stå och göra hur 

länge som helst, han förstörde vår duschkabin för han stod och öppnade och stängde om och om igen. 

Eller handtag; att han skulle öppna och stänga dörrar. 

Han kunde sitta och hålla på med vatten, det älskade han, speciellt när han var liten, han kunde sitta i 

timmar, hälla vatten, titta på vatten, sätta på kranen, väldigt fascinerad av vatten. 

En lek som flera av barnen hade gemensam, både i hemmiljön och på Trasten, var leken med 

Thomas och vännerna, vilket är leksakståg och andra fordon som alla har ansikten. Det finns 

även ett antal tecknade filmer med dessa figurer som också var väldigt populära bland barnen. 

Barnens lek med dessa figurer gick till största delen ut på att upprepa olika sekvenser ur 

filmerna. 

Han älskar Thomas och vännerna, och han har nästan varenda del av den serien, både på DVD och som 

leksak. 

Han har något som heter Thomaståg, det har han haft sen han var kanske två eller tre år. Alla barnen från 

Trasten lekte med samma, han kunde de där historierna, han såg de om och om igen på video. 

Han har sett saker på video, så han spelar upp olika situationer från filmerna. 

Begränsade intressen 

När barnen sedan blivit äldre beskrivs denna stereotypa form av lek ha avtagit alltmer och 

tycks istället ha ersatts av mer specifika intressen. För många av barnen har detta omfattat 

olika transportmedel, såsom bilar, bussar eller tåg, och har tagit sig uttrycket att de har velat 
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lära sig allt som går om detta ämne. I fallet med transportmedel har det bland annat inneburit 

att barnen har velat åka med dem; ofta och länge. 

Han älskar tåg, han älskar bilar, han… tåg var han väldigt besatt av ett tag, […] så det var ju bara att åka 

runt i… vi var tvungna att åka väldigt mycket tunnelbana, spårvagn, det älskade han, vi kan alla de där; 

Tvärbanan, Roslagsbanan, Lidingöbanan… 

Ett vanligt sätt för föräldrarna att försöka mätta barnens intresse har varit att besöka olika 

museer där barnen har kunnat utforska föremålen på nära håll. Detta tycktes barnens aldrig 

tröttna på och stadens museer har besökts många gånger.   

Vi har sprungit på alla museer sjutton gånger upphöjt till tre. 

Även i hemmiljön har det varit barnens intresse som har dominerat leken och det har då 

handlat om att leka med sådana leksaker, läsa om ämnet eller titta på filmer om det. Det som 

har karaktäriserat också denna lek har varit att den har varit monoton; samma film har setts 

om och om igen och tågen radas upp på samma sätt gång efter gång. 

[…] han leker väldigt mycket ensamlekar; han sitter och pratar för sig själv, sitter och kör med sina tåg 

eller pratar om månar. Han är fascinerad av planetsystem, […] han har en faktabok om rymden och den 

har han läst från pärm till pärm så han kan allt om planetstrukturer och system; vad de heter, hur de är 

uppbyggda.  

Konstruktionslekar 

Förutom uppradandet av leksaker har det främst varit olika former av konstruktionslekar som 

barnen har tyckt om att sysselsätta sig med. Det har handlat om att bygga saker med klossar 

eller LEGO, lägga pussel, leka med pärlor eller rita. Dessa aktiviteter har barnen kunnat ägna 

sig åt i timmar åt gången och under stor koncentration. 

Hon har aldrig gillat en docka att ta hand om och köra runt i en vagn. […] När hon leker med sin docka 

då byter hon klänningar på den, med LEGO:t bygger hon. 

Det kan han leka många timmar med; LEGO. 

Dessa former av konstruktionslekar har också fungerat bra att leka tillsammans med 

föräldrarna även om en vanlig upplevelse är att barnen oftast har suttit och lekt ensamma. 

Oavsett vilken aktivitet som barnen har föredragit, har de flesta trivts med att utföra den för 

sig själva. Även om de kan ha vistats i samma rum som exempelvis föräldrarna har det oftast 

inte varit för att leka något tillsammans, utan barnen har pysslat med sitt. 

Han är väl mer solitär än andra, han tycker väldigt mycket om att bygga och pyssla, pussla, pärlplattor. Så 

det är en sida, det ganska solitära. 

Föräldrarnas beskrivningar ger ofta bilden av att den ensamma leken tycks sakna spontanitet 

till en viss del. Aktiviteterna utförs ofta på samma sätt, om och om igen. Att följa mönster 

eller regler har varit av överordnad betydelse för barnen. En upplevelse var exempelvis att 

reglerna till ett spel kunde vara intressantare än själva spelet. Dessa upprepade aktiviteter har i 

många fall till synes ersatt andra former av lek, men har även upplevts fylla en viktig funktion 

för barnen.  
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Han ville helst sitta inne med en pärlplatta, sitta inne själv. […] Han har sorterat sin samling med över 

150 pärlplattor, han har alltid varit sån, färger och former och koncentration. Och han är jätteduktig på att 

följa mönster. Han gör aldrig fel i mönstret heller, och det där har han hållit på med i två år om inte mer. 

Jag tror också att han vilar i det. 

Krigslekar 

Det symboliska lekandet tycks inte ha förekommit i någon större utsträckning när barnen har 

lekt för sig själva. Däremot har krigslekar eller andra former av våldsamma fantasilekar varit 

en aktivitet som några av barnen har ägnat sig åt. Ofta har det då varit med teman hämtade 

från olika TV-program eller filmer. Antingen har då barnen klätt ut sig till exempelvis en 

superhjälte eller en sjörövare eller så har de använt sig av sådana leksaker för att sedan spela 

upp scener ur filmerna.  

Han leker väldigt mycket med monster och förut var det sjörövare och det är mycket krasch, bom och 

våld. 

Fysiska lekar 

Att leka utomhus är slutligen något som uppskattas mycket av barnen. Fysiska lekar som att 

springa, klättra eller att röra sig ute i naturen har varit en aktivitet som har fungerat bra. 

Hon gillar att vara ute i naturen, klättra; fysiska lekar. 

Också tillsammans med andra barn har den fysiska leken varit den lekform som har fungerat 

bäst. Att springa och jaga varandra eller bara springa tillsammans, cykla omkring tillsammans 

eller vara ute i skogen och leka med andra är aktiviteter som barnen har tyckt om och klarat 

av utan problem. Även olika former av brottningslekar har fungerat i vissa sammanhang. 

Men nån gång träffade det rätt och då kunde de leka, de sprang efter varandra. Det där att följa efter, att 

springa omkring, det kan han göra om det råkar bli rätt miljö. 

… och sen leker han med barnen på gården på sommaren när det är mycket cykellekar eller springlekar. 

De lekarna går jättebra, för han är ju fysisk.  

Med kusinerna är det mycket brottningslekar. Men han är inte avvikande med [kusinerna].  

Den sorts lekar som har fungerat bäst när föräldrarna lekte med barnen har även det varit 

fysiska lekar. Att busa med barnen, springa omkring eller leka tafatt har varit omtyckt av både 

föräldrar och barn.  

Svårigheter som påverkar leken 

Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt 

Beskrivningarna om det tidiga samspelet med barnen skiljer sig något åt sinsemellan vad 

gäller hur barnen relaterade till sin omgivning och hur föräldrarna upplevde att de kunde få 

kontakt med dem. Några föräldrar beskrev en okomplicerad spädbarnstid under vilken de inte 

hade upplevt några avvikelser i barnens utveckling.  

Han […] svarade på allt vi gjorde med honom, skratt och bus och tittut. 
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Några föräldrar beskrev dock att de redan tidigt hade börjat lägga märke till att någonting var 

annorlunda med barnen; att det var någonting som inte stämde. Det har dock ofta varit svårt 

att sätta fingret på vad detta ”någonting” har varit.  

Som förälder känner [man] instinktivt att det stämmer inte riktigt, nånting är fel. 

En upplevelse var att det var svårt att avgöra barnets känsloläge på grund av att det uppvisade 

en uttryckslös mimik och en annan var att det var svårt att få ögonkontakt med sitt barn. 

Sådana beskrivningar var dock ovanliga. 

Han ser saker ofta i ögonvrån, det är inte så att han tittar i ögonen […] han tycker inte om någon djupare 

ögonkontakt. 

[…] det klassiska med att inte möta blicken, det har jag aldrig haft med [honom]. 

Trots detta fanns oron kvar och det visade sig att farhågorna besannades alltmer när barnen 

sedan började på dagis och dagispersonalen började lägga märke till hur barnen fungerade i 

verksamheten. Det var oftast på dagis som det först framkom att samspelet med andra barn 

inte fungerade som förväntat. 

Sen började han ju dagis, när han var två, och det var väl då, där som de sa att det inte riktigt funkade med 

andra barn. 

Intresset för andra 

Barnens förhållningssätt till jämnåriga barn har upplevts som problematiskt. Merparten av 

barnen har verkat vara ointresserade av andra barn och de har helst velat vara för sig själva. 

De upplevs dock inte ha dragit sig undan andra, utan snarare att de helt enkelt inte lagt märke 

till andra barn. På dagis har de exempelvis varit på andra platser än de övriga barnen och inte 

velat delta i de gemensamma aktiviteterna. Det har även förekommit att de hellre har sökt 

kontakt med dagispersonalen än med jämnåriga. Även i hemmiljö har många föräldrar upplevt 

att barnen har haft lättare att relatera till yngre barn eller till vuxna.   

Förskolepersonalen tyckte att hon inte leker med de andra barnen […] att hon hellre lekte för sig själv, 

och att hon sökte sig mer till vuxna än till barnen. 

Han tycker om väldigt små barn eller vuxna en mot en. Om vi möter barn på gatan gömmer han sig. 

Ju äldre barnen blev desto tydligare blev också skillnaderna i jämförelse med andra barn. När 

andra barn började prata om kompisar och den sociala leken blev vanligare tycktes dessa barn 

fortfarande trivas bäst i sitt eget sällskap. Det kan upplevas som att dessa barn inte har något 

behov av relationer med jämnåriga.  

… alla andra barn de frågar ju efter sina kompisar på dagis, eller frågar ”kan vi göra det eller det”, men 

han har ju aldrig pratat om andra barn. 

Det är lite typiskt, han kan stå och hålla på med nånting vid sidan av, och lider inte av det, medan två 

meter därifrån håller fyra kusiner på med nånting helt annat och han är inte riktigt med i det men han 

verkar inte bry sig om det heller utan håller på med sin grej. 

Även i de fall då barnen umgås med andra barn under mer ordnade former, som exempelvis 

idrottsaktiviteter, har barnen oftast inte visat något intresse av att vilja interagera med dem. 
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Antingen hamnar då barnen vid sidan om och iakttar de andra eller så verkar det som om de 

inte är medvetna om, eller helt enkelt inte bryr sig om att det finns andra barn omkring dem. 

Han gick på simning på simskola, då står det ju tio barn där och hoppar och studsar, [han] står 

superkoncentrerad och vill lära sig. De studsande barnen runtomkring; han ser dem inte ens. […] Det är 

ungefär som att han ställer in sig på att han är där för att lära sig simma, inte för att träffa folk. 

Många föräldrar beskriver att de har upplevt att barnen inte har varit intresserade av att leka 

med dem heller i någon större utsträckning. Också de gånger som barnen har bjudit in 

föräldrarna i sin lek har några föräldrar upplevt att leken, på grund av dess upprepade och 

monotona karaktär, har varit svår att engagera sig i. 

Man var hela tiden tvungen att bygga för honom och så skulle man lämna där, han ville inte bygga själv 

utan du var tvungen att bygga banan och så gjorde man det och så skulle man gå därifrån och så skulle 

han leka. 

Det är inte så lätt för mig att hålla på och leka krig med honom, jag tycker inte det är något roligt, alls. 

Förståelsen för andra 

De flesta familjer har beskrivit välfungerande sociala nätverk, och möjligheter att umgås med 

jämnåriga har ofta presenterats, men när barnen umgicks med andra uppstod då ofta 

konflikter. En vanlig orsak beskrivs ha varit att barnen har haft svårt att förstå de andra 

barnens intentioner; att tolka den icke-verbala kommunikationen, vilket ofta har resulterat i 

slagsmål eller bråk.  

Han blir så utelämnad i en grupp med barn, det blir alltid bråk för han förstår inte, de vill bara leka och 

vara snälla och de är intresserade och han vet inte hur han ska tolka det så då blir det fel. 

Missförstånd har ofta uppstått när andra barn reagerar på ett för dessa barn oväntat sätt. Att 

bedöma en handlings orsak och verkan i leksammanhanget har medfört stora problem. Det 

tycks dock inte enbart handla om att inte förstå andra barn, utan också att dessa barn agerar på 

ett något annorlunda sätt gentemot andra. Några av barnen har exempelvis tenderat att leka 

våldsamma lekar med andra barn, även om dessa inte alltid har varit med på noterna. 

Det är som om han inte fattar den sociala utstrålningen. Som vuxen ser man det inte, men det känns som 

att i en barngrupp ser de det direkt. Det känns som om de ser att han är oförutsägbar. Han kanske tycker 

att det är lek, men de blir rädda. 

Några av barnen har även uppvisat svårigheter att anpassa sig till sammanhanget och att förstå 

vad som kan uppfattas som ett olämpligt eller opassande beteende, vilket också har lett till 

missförstånd och ibland bråk. Det har dock fungerat bättre i vissa sammanhang, när barnen 

har umgåtts med endast ett eller ett fåtal andra barn åt gången, eller om det har funnits vuxna 

som har kunnat stödja och styra upp leken. 

Det har fungerat väldigt bra med kompisar, för då är det inte så många barn […] men när han inte har haft 

mig med, och i en större grupp, så har han fått mycket mindre hjälp och då har han haft större svårigheter. 

Att dela med sig 

Som en följd av barnens stora intresse för exempelvis transportmedel har de även till stor del 

tyckt om att leka med sådana leksaker. Att bjuda in andra i den leken eller berätta och dela 
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med sig av sina intressen till sin omgivning har de dock inte gjort i någon större utsträckning, 

utan de har även då helst varit för sig själva, oavsett situation. Att dela med sig av sina 

leksaker eller att turas om har också varit svårt för dessa barn. 

Han har sett saker på video, så han spelar upp olika situationer från filmerna, men det är inte så att någon 

annan får vara med, och det är inte så att han kommer och berättar; ”titta mamma här håller jag på och 

bygger med Thomas [-tåget] och gör det här och det här”, utan det är uteslutande han och tågen och han 

är väldigt, väldigt glad, han tycker väldigt mycket om att göra det. 

Han kunde vilja gå in i ett rum och vara för sig själv på sitt eget kalas, och han kunde bli jättearg för att 

något tog eller använde hans leksak. 

Om andra barn ändå har varit med och försökt leka tillsammans med barnen eller med samma 

saker som dem har konflikter ofta uppstått. En förutsättning för att leken med andra skulle 

kunna fungera är att den skulle ske helt på barnets villkor, något som ofta inte är möjligt när 

många barn är inblandade. Att medla eller försöka styra upp leken är något som många 

föräldrar har upplevt som påfrestande, eftersom barnets reaktioner på motgångar har varit 

kraftiga.  

Han tycker om att vara i parken, men tyvärr blir det väldigt ofta konflikter då, för att ingen annan får vara 

i rutschkanan när han är där, det är ju turtagning om det är många barn tillsammans, och det hanterar han 

inte riktigt så man måste vara väldigt uppmärksam, periodvis har det varit så jobbigt att man får undvika 

parker. 

Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera 

Avvikelser i den tidiga språkutvecklingen var vanligt förekommande bland barnen, och det 

handlade ofta om att de var sena med talet. Däremot har de flesta .  

Han var sen med talet men det var ingen fara, alla sa att han kommer komma igång, han kollade i ögonen 

och pekade och försökte prata så det såg normalt ut. 

Att prata med andra 

Barnens sätt att kommunicera med andra beskrevs dock av många föräldrar som en 

bidragande faktor till barnens svårigheter i samspelet med andra. Många av barnen har haft ett 

speciellt sätt att prata och uttrycka sig, vilket har inneburit att det inte alltid var lätt att förstå 

dem. Barnens språk tycks heller inte alltid ha använts i syfte att kommunicera med andra, i 

den meningen att ömsesidigt utbyta information, utan snarare som ett sätt att ägna sig åt sitt 

intresse.  

Och han har ett enormt ordförråd som kan komma fram när han sitter och pratar, men han är inte 

intresserad av samspel så, det är mest att han sitter och berättar; långa haranger om planeter […] så det för 

honom kan vara lek; att sitta och fråga ut folk eller prata om det. 

Föräldrarna upplever att barnen har haft svårigheter med att veta hur och när de ska prata med 

andra. Även bland de barn som har ett rikt ordförråd har svårigheter att inleda ett samtal i 

syfte att berätta något eller att bara samtala märkts. Att prata med andra barn i syfte att skapa 

en gemenskap i leksituationen har heller inte förekommit i någon större utsträckning.  

Han har nästan aldrig haft talfel, utan han har alltid sagt orden som de ska låta, och har kunnat väldigt 

många ord, däremot har han haft stora problem att ha en dialog och berätta saker för oss. 
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Han kan ju svara, men oftast svarar han aldrig om man frågar honom något, han hör hela tiden men han 

svara inte på frågor. Men han tycker ju om det där barnet annars skulle det inte få ligga där och köra med 

tågen, det är bara det att han förstår inte […] när någon frågar måste man svara. 

Ett stereotypt tal 

Ett ovanligt men ändå förekommande fenomen bland några av barnen var att de istället för att 

använda sina egna ord ibland upprepade ord eller fraser som de hört i något annat 

sammanhang, antingen för sig själva eller i leken med andra. 

Förut var det så att han memorerade ett uttryck och sen använde han det i leken, […] även när andra barn 

var med, så de barnen förstod ju inte vad han menade och de använde ”tut, tut” eller här ”kommer mitt 

tåg” eller ”vad gör ditt tåg” eller ”vad har du för last” men han använde vad de sa i filmen, och då skar det 

ju sig ordentligt i leken. 

Att leka ”på låtsas” 

Att leka låtsaslekar, exempelvis i form av rollekar där barnen låtsas vara någon eller något 

annat än sig själva eller klär ut sig till något, har många av barnen haft svårigheter med. En 

uppfattning har varit att barnen inte verkar ha förstått syftet med den sortens lek och inte varit 

intresserade av det. I andra fall kan försök till fantasilek ha mynnat ut i diskussioner kring 

skillnaden mellan fantasi och verklighet, istället för en spontan lek.    

Han har också svårt att förhålla sig till alltför abstrakta fantasilekar, det här med att man låtsas att man är 

det här och det här, rollspel och sånt där, det är inte hans grej, han har alltid haft svårt för det […] han 

kunde överhuvudtaget inte förstå att någon kunde vara utklädd till någonting eller låtsas vara någonting 

annat än vad den var. 

Vad är fantasi och vad är inte fantasi, det är vetenskapligt. Att själv sätta sig in i en fantasilek, då är det 

stenhård styrning från lillasyster oftast då, att nu är vi sjörövare, med det är ju vetenskap då vad som är 

verklighet och vad som är fantasi, vi pendlar inte mellan det här enkelt och hoppar och hittar på och så, 

det gör han inte. 

Det är även många föräldrar som har upplevt att det inte har fungerat att leka fantasilekar med 

barnen. Den främsta orsaken tycks ha varit att barnen inte har upplevts vara intresserade av 

sådana lekar och inte svarat på förälderns lekförsök, vilket har fått konsekvensen att 

fantasilekandet har lagts åt sidan. 

Jag leker väl med honom, men det är mest att vi spelar någonting, för det tycker vi båda är roligt. Jag har 

alltid haft svårt att leka fantasilekar med honom för att jag har också svårt… jag tycker inte det är så 

jätteroligt och eftersom han inte har varit speciellt förtjust i det heller så har det aldrig blivit att vi har lekt 

den typen av [lekar].  

Tydliga skillnader mellan syskon 

Svårigheterna med fantasi och låtsaslekar har i många fall blivit tydligare i jämförelsen med 

syskonen och i takt med att barnen har blivit äldre. När barnen var små och främst ägnade sig 

åt enklare funktionella lekar märktes vanligtvis inga skillnader mellan syskonen, men när 

småsyskonen blivit större och till skillnad från sitt storasyskon börjat ägna sig åt mer 

avancerade symboliska lekar har föräldrarna lagt märke till det.   
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Jag såg inte det så tydligt eftersom jag inte visste vad som skulle vara normalt, vad är det här med fantasi 

tills vi såg honom; lillebror, som är oerhört fantasifull, jaha det är så det ska vara, och då ser man ju 

skillnaden. 

I leken tillsammans med syskonen blir det oftast småsyskonen som styr leken genom att hitta 

på och fördela rollerna. Med tydliga instruktioner från syskonet kan barnen då oftast delta i 

leken och upplevs även tycka att det är roligt.  

Han kan leka med sin [lillasyster], men då är det hon som styr, då brukar det bli rollekar, de ska gå till 

affären, hon säger till honom vad han ska göra, han tycker det är roligt, han går efter henne, nu ska vi 

handla mat, så ger hon honom en korg, så säger hon till honom vad de gör, han är med i leken han fattar 

att det är en lek, men det är hon som har kommit på den.  

Att det är småsyskonen som i detta avseende har blivit lärare för sitt äldre syskon har ibland 

varit något som gjort att föräldrarna har börjat lägga märke till skillnaderna. För det mesta har 

dock detta upplevs som något positivt, även om det ibland kan vara en tålamodsprövande 

uppgift för småsyskonen att få med barnen i leken. En uppgift som de flesta småsyskon dock 

beskrivs ha klarat av på ett bra sätt.  

Jo en sak som jag tycker är lite rolig är att man märker att [lillebror] har väldigt mycket fantasi, men han 

drar ju med [honom] på ett sätt som man inte tänker att en lillebror ska göra med en storebror. 

Han leker egentligen inte så mycket nu heller med andra barn, men han har ju en [lillasyster] som lär 

honom väldigt mycket hur man leker och som har tålamod och som styr upp leken. 

I de flesta fall har leken med syskonen fungerat bra, men det har också hänt att småsyskonets 

fantasifullhet har blivit för svår att hantera för barnen, och deras förkärlek för bestämda regler 

och rutiner har gett sig tillkänna. I sådana situationer har leken ofta resulterat i en konflikt. 

… då gör [lillasyster] på något annat sätt, för en lek handlar ju ändå om personligt initiativ, och allt 

eftersom man kommer på saker förändras ju leken, men för honom ska det vara på ett specifikt sätt, så det 

håller inte så länge, vad de än gör, eftersom [lillasyster] gör ju på fel sätt. 

Beskrivningar av behandlingen 

Förväntningar och förhoppningar 

Det var inte många av föräldrarna som kunde påminna sig om de hade haft några konkreta 

förväntningar eller förhoppningar inför barnens behandling på Trasten. Det var vanligare med 

en generell önskan om att barnen skulle få det bättre än vad de hade haft det dittills i 

respektive dagisverksamhet. 

Jag såg mer att han behövde hjälp med en del saker. Det var ju inte så att jag kom dit och tänkte att när 

han är så och så gammal ska han kunna leka. Det hade jag nog inte kunnat med ett normalt barn heller. 

Dels att han skulle utvecklas, vi hoppades jättemycket på det, och att han fick vara på ett ställe där han 

fick vara sig själv och där vi kunde känna oss trygga. 

En speciell metod 

Föräldrarnas upplevelse av behandlingsarbetet på Trasten var att det syftade till att öka 

barnens förmåga att umgås och samsas med andra barn. För några fanns även en uttalad 

målsättning att behandlingen syftade till att barnet skulle få en kompis. En upplevelse var att 
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det var leken som var i fokus; något som inledningsvis kunde verka banalt, men som snart 

visade sig vara centralt för barnens utveckling. Genom att lära sig lekens oskrivna regler och 

att hitta viljan att leka kunde barnen få ytterligare verktyg till samspel och dialog med andra.  

Jag kan förstå att man använder lek på det här sättet; att det är mycket saker i leken som man inte först 

förstår. 

Flera av föräldrarna beskriver att en viktig del i att öka barnens förståelse för andra var 

fokuset på turtagning i behandlingsarbetet. Genom att öva detta kunde barnen förstå hur andra 

barn kunde vara med i leken och hur de kunde interagera med dem.  

De hjälpte dem med turtagning, hur man ska förstå varandra, hur man ska tolka; nu är han ledsen, nu är 

han arg för att du tog hans saker, de hjälpte honom att tolka situationer och tolka koder. Då är det lättare 

för honom. 

En annan metod som personalen använde sig av, och som upplevdes som värdefull av 

föräldrarna, var att sätta ord på och beskriva vad barnen gjorde i samspelet med andra. Detta 

beskrevs som ett effektivt sätt att nå fram till barnen och att få barnen att själva börja 

reflektera över sin lek. 

[Fröken] började sätta ord på vad han gjorde, [uppradningen] och då började han själv reflektera över det, 

tror jag. […] ganska snabbt förstod vi att det var så vi också skulle jobba här hemma, sätta ord på saker 

och så. 

Att [pedagogerna] verbaliserar vad de ser. Det är det som hjälper dem mest i leken med andra barn. 

Genom att personalen ständigt verbaliserade vad barnen gjorde lärde sig även många av 

barnen att själva uttrycka sina intentioner och känslor, vilket var till stor hjälp i umgänget med 

andra barn.  

Förändringen 

Föräldrarnas berättelser ger bilden av att en förändring har skett. Samtliga föräldrar upplever 

att deras barn har gjort stora framsteg inom ett eller flera områden som tidigare varit 

förknippade med svårigheter. Den största förändringen upplevs dock ha skett på det sociala 

planet. Barnen föredrar inte att vara för sig själva i samma utsträckning som förut. Många 

upplever även att barnen tycks ha funnit en ökad vilja att leka med andra samt att motviljan 

mot att dela med sig har försvunnit till viss del. En beskrivning är att barnen har lärt sig 

”lekens oskrivna regler”. 

Nu så vill han att andra barn ska vara med och bygga spår och skjuta framför sig tåg och sånt där, och 

märker han att ett barn vill ha ett tåg så delar han gärna med sig. Förut var det nästan slagsmål om tågen, 

men nu så, […] nu har han äntligen förstått; det handlar om lek. 

De har ju fått honom att bli lite mer självständig och lite öppnare för andra, de har fått honom att bli 

intresserad av att leka. 

Hon leker mer. Det sociala samspelet har ökat, det är jättetydligt. Hon aktivt tar del i lekar, söker upp, 

som hon varit avvisande mot förut. Det märks ju på dagis också. Nu funkar det på dagis. 

Hans förmåga att ta kontakt och ha ömsesidig lek med andra är ju klart mycket bättre än vad det var när 

han började där, då han hade ganska stora problem med det. 
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Han har blivit mer och mer smidig och flexibel och också social. Tidigare kunde det vara att han ville inte 

umgås med andra och då satte han sig bara i ett hörn och gjorde någonting helt själv, och det händer ju 

inte så ofta nu, utan nu vill han vara med andra. 

Flera barn beskrivs ha förbättrat sin kommunikations- och uttrycksförmåga, och blivit bättre 

på att förmedla sig till sin omgivning. Även de barn som har varit försenade i sin 

språkutveckling har lärt sig att formulera och uttrycka sig bättre. 

Det han mest har fått hjälp med det är att verbalisera det han känner, så han kan förklara liksom, när du 

gör så där då blir jag sån. Fast hans språk inte är så välutvecklat så har han lärt sig att formulera det. 

Hon är gladare, hon har mer mimik. Förut var hon ganska stel i ansiktet. Nu ser man på henne, nu ser de 

både på Trasten och på hennes vanliga förskola att hon är väldigt glad och leker, en helt annan tjej. 

Några föräldrar beskriver vidare att intresset och förståelsen för den symboliska leken har gett 

sig till känna. Den karaktäristiska uppradningen av leksaker har avtagit eller försvunnit hos 

barnen och leken med leksaker har hos många börjat innehålla alltmer berättelser. Några av 

barnen har även kunnat ägna sig åt olika former av rollekar i vissa sammanhang. 

Han kunde själv prata med oss om det: ”nu kommer bilen och nu har det här hänt och därför kommer 

tåget och kör här”, att det utvecklades från att det bara var garage eller uppställning och sortering av saker 

till att faktiskt bli det man kunde något sånär se att det var lek. 

Till helgen ska vi på Halloweenfest och då ska alla klä ut [sig]. Och det var också ett gott tecken, det var 

nämligen första gången [han] ville klä ut sig, för att han har aldrig velat vara någonting annat än sig själv. 

Han kan åtminstone relatera till fantasilekar vilket han inte kunde tidigare han kunde överhuvudtaget inte 

förstå att någon kunde vara utklädd till någonting eller låtsas vara någonting annat än vad den var. 

Generellt sett upplever föräldrarna en positiv förändring hos sina barn. De har blivit lugnare 

och gladare; mer harmoniska. Många beskriver en minskad aggressivitet mot andra. Även om 

det i många fall kan vara svårt att sätta fingret på vari den specifika förändringen består, står 

det klart att något har hänt, och den uppfattningen delas även av andra i barnens omgivning. 

Ja, min syster har sett honom med jämna mellanrum, lite utspritt, hon tycker verkligen att det har hänt 

saker, hon kan inte sätta fingret på det, men det är hon får bättre kontakt med honom, att han kommer 

fram mer. Att han är lättare att få kontakt med. 

Alla säger att det har varit en väldigt positiv förändring och det är det ju, det gäller både farmor och farfar 

och mormor och morfar och alla mostrar. Så vi har fått höra det från många håll. Även om de inte har lekt 

med honom så har de relaterat till honom och märkt en förändring. 

Även om upplevelsen av en förändring är tydlig skiljer sig uppfattningarna om vad som 

orsakat denna förändring något. Många är av uppfattningen att det är behandlingen som har 

varit den största faktorn, men några förhåller sig mer neutrala och menar att dessa 

förändringar även skulle kunna ha varit resultatet av att barnen blivit äldre och mognat. 

De lärde honom det här med turtagning; att man kan vara flera. Och det märkte de på dagis också, att han 

började släppa in folk. Hade han inte fått den här hjälpen från Trasten… det hade varit mycket tuffare för 

honom. All förändring kom i Trasten egentligen. Där är jag oerhört tacksam för vad de har gjort för 

[honom], de har nästan trollat tycker jag. 
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Ja, det är många som säger att han har utvecklats så bra, positiva omdömen om honom, men det är svårt 

att veta… nu tror både min fru och jag att Trasten har haft stor inverkan, men det är svårt att veta, folk 

säger ju ofta så, men han har ju blivit äldre också, det är svårt att avgöra vad det beror på. 

Ja [leken har förändrats], men å andra sidan är han ju två och ett halvt år äldre, så det hade ju hänt grejer 

oavsett om han hade varit där eller inte.  

Det är så svårt att veta vad som är Trasten och vad som är hans ålder. Givetvis har han förändrat sin lek 

under tiden på Trasten, jättemycket har han förändrat sin lek till mer och mer avancerade saker, men det 

är så svårt att veta vad som är åldersrelaterat och vad som är påverkan från Trasten. 

Kvarstående svårigheter 

Barnens upplevda framsteg till trots kvarstår fortfarande svårigheter i varierande grad hos 

barnen, och det tycks främst handla om svårigheter med att använda sig av språket i sociala 

situationer samt med ömsesidig interaktion. 

Visst, han ligger efter språkmässigt, det gör han, han pratar inte som en vanlig åttaåring, men man förstår 

helt klart idag vad han säger. 

Men det är fortfarande så att han kan missförstå en situation. Han är lite sen när det gäller orsak och 

verkan, att förstå sammanhanget. 

Att få hjälp 

En vanlig upplevelse har varit att det vanliga dagiset inte har fungerat tillfredsställande för 

barnen. Många av barnen har haft behov av extra stöd från personalen för att fungera i 

verksamheten men upplevelsen har varit att dagis inte alltid har lyckats tillgodose det behovet. 

… det hade inte fungerat jättebra på dagis, därför att ofta sugs den här så kallade resursen upp i den 

vanliga verksamheten för att täcka in när någon går på lunch eller någon gör [något annat]. Så då får det 

här barnet som behöver det stödet en till en ändå inte det. 

När barnen sedan hade börjat på Trasten blev kontrasten mellan verksamheterna stor. 

Upplevelsen var att barnen äntligen blev sedda och förstådda, och viktigast av allt: barnen 

trivdes, var glada och mådde bra. 

Han var glad och han var sedd där, varje barn blir sedd som en individ, ibland kan man se på vanliga 

dagis att barnen bara blir som en massa och att [personalen] glömmer bort… 

Trots att det var en halv dag, men den gjorde så oerhört mycket för honom. 

Han älskade att gå i Trasten, de har hjälpt honom väldigt mycket. När jag ser tillbaka så har de byggt en 

grund för honom för att kunna gå vidare. Det är jag tacksam för idag. 

Föräldrarna känner sig slutligen lyckligt lottade att deras barn fick en plats på Trasten. Många 

beskriver den långa känslomässiga resan från den första osäkerheten och farhågorna när 

misstankarna om en autismspektrumdiagnos först diskuterades, till situationen idag när många 

av frågetecknen har ersatts med utropstecken som nästan osannolik. Trots vissa kvarstående 

svårigheter upplever föräldrarna att barnen har fått bättre förutsättningar att klara av framtida 

utmaningar. 
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Jag är verkligen så glad över att vi kom Trasten, jag tänker: ”Gud vilken tur att vi träffade den psykologen 

som tipsade oss om Trasten”, för det var inte alls sån utveckling på dagis för [honom], det hade inte gått 

så bra det har gjort idag, det kan jag säga. 

Tack vare Trasten fungerar han så bra som han gör, även om han har en assistent i skolan så, ingen hade 

någonsin kunnat föreställa sig att han det skulle gå så bra, och det är väldigt mycket tack vare Trasten. 

Jag kan säga att de uträttar mirakel, i alla fall vad det gäller [honom]. ”Vi ska leka”, vadå leka, det gör 

man väl… Nej, inte de här barnen. De får lära sig, och det är jag tacksam över. Då kunde han ju inte för 

han var så instängd i sin värld eller på väg in mer och mer i den världen, och jag känner att om jag inte 

gjort det jag gjort så hade [han] inte varit frisk idag. Om jag jämför med hur han har varit och hur han är 

idag… det är skrämmande att tänka tanken om jag hade struntat i det. Jag tror att det hade gått spikrakt 

nedåt. Jag tror att det hade fått katastrofala följder för honom. Han hade kanske hamnat i särskola. Nu har 

han en chans att gå i gymnasiet, han har en chans att gå på universitet. 

Diskussion 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka hur föräldrar till barn med AST 

beskriver sitt barns lek i hemmiljö, vilka svårigheter som märks i leken samt om någon 

förändring kan märkas under och/eller efter behandlingen på Ericastiftelsens 

dagbehandlingsverksamhet Trasten. 

Metoddiskussion 

Behandlingen på Trasten anpassas i hög grad till varje enskilt barn, och detta faktum ledde till 

att jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning med fokus på föräldrarnas upplevelser 

av behandlingen. Som en följd av detta kommer således inga generella eller kausala slutsatser 

beträffande behandlingens effekt på barnen att kunna dras, utan fokus kommer istället att 

ligga på de subjektiva beskrivningarna av leken och den upplevda förändringen. 

Resultatet av en kvalitativ intervjustudie av det slag som jag har genomfört kommer 

oundvikligen att påverkas av intervjuaren till viss del. Allt från utformningen av 

intervjuguiden till hur intervjuerna genomförs har betydelse för vilka svar som ges och i 

förlängningen studiens resultat. Det är tänkbart att en annan intervjuare med andra frågor även 

skulle ha fått delvis andra svar, men det handlar dock fortfarande om samma barn och samma 

upplevelser. Det är förvisso så att ingen förälder kommer ihåg samtliga händelser i sitt barns 

liv men å andra sidan får jag anta det inte är helt godtyckliga händelser som de berättar om i 

intervjuerna.   

En tänkbar invändning mot att använda sig av föräldrarnas egna utsagor om sina barns lek är 

att beskrivningarna på något sätt kan vara ”felaktiga”. Föräldern till ett barn som idag endast 

har lindriga symptom kanske tenderar att underrapportera barnens svårigheter som småbarn. 

Yirmiya, Sigman och Freeman (1994) visade dock att retrospektiva föräldraskattningar var en 

valid metod att inhämta information om den tidiga symptombilden hos barn med AST.  

Urvalet av deltagare kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval i det avseendet att antalet 

möjliga intervjupersoner var begränsat och ingen möjlighet till egentligt urval fanns. Inga 

demografiska data har heller inhämtats från föräldrarna som grupp eftersom detta var en 

kvalitativ studie som inte syftade till att undersöka några kausala samband. Det är däremot 



31 

 

rimligt att anta att barnen som har beskrivits i denna studie är representativa med avseende på 

symptombild för de barn som vanligtvis erbjuds en plats på Trasten enligt Katarina Nolkrantz 

Frydman (personlig kommunikation, 14 januari 2010) som har kännedom om barnen. Dessa 

barn kan dock inte påstås vara representativa för samtliga barn med AST, på grund av att 

dessa utgör en alltför heterogen population, vilket påtalats tidigare.  

Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen gällde föräldrarnas syn på lek och jag ansåg den vara relevant för 

att kunna få en bild av i vilken kontext barnens lek beskrevs. Synen på såväl vikten av lek 

som vilka aktiviteter som utgör lek är av stor betydelse för hur föräldrarnas beskrivningar 

skall tolkas. Föräldrarnas beskrivningar av detta sammanfattades under Synen på lek. I 

intervjuerna med föräldrarna ställde jag frågor kring barnens lek i olika situationer och 

konstellationer under barnens uppväxt fram till idag. I föräldrarnas berättelser har såväl 

lekformer som har fungerat bra som lekformer som har inneburit svårigheter för barnen 

beskrivits. De lekformer som har fungerat delades in i underkategorier och sammanfattades 

under Beskrivningar av barnens lek. I Beskrivningar av svårigheter sammanfattades 

följaktligen föräldrarnas beskrivningar av vilken lek som inte har fungerat samt vilka 

svårigheter barnen upplevts ha haft, också dessa indelade i underkategorier. Föräldrarnas 

upplevelser av hur behandlingen har påverkat barnen sammanfattades under Beskrivningar av 

behandlingen. Slutligen tillkom efter analysen en kategori av beskrivningar som handlade om 

barnens lek tillsammans med syskonen. Dessa sammanfattades under Tydliga skillnader 

mellan syskon. 

Synen på lek 

Uppfattningen att leken är av stor vikt för barnens utveckling delades av föräldrarna. I 

synnerhet betraktades leken som ett forum i vilket sociala färdigheter kunde tränas. Vidare 

uppvisade föräldrarnas definitioner av lek många likheter med de mer eller mindre vedertagna 

definitionerna av lekens kännetecken. Det framgick att lek var förknippat med glädje, 

spontanitet, flexibilitet och fantasi. Lek beskrevs även som en aktivitet som utfördes för dess 

egen skull, utan styrande mål. Samtliga av dessa kriterier återfinns även i litteraturen som 

exempel på vad som kännetecknar lek (Smith & Vollstedt, 1985). Det faktum att föräldrarna 

har denna syn på lekens betydelse och innehåll leder mig till antagandet att de även har försett 

barnen med goda lekmöjligheter, såväl sociala som solitära, under deras uppväxt. Detta 

minskar vidare sannolikheten att eventuella brister i barnens lekförmåga skulle kunna 

tillskrivas en bristfällig lekmiljö. 

Beskrivningar av barnens lek 

Den stereotypa leken som många av föräldrarna beskrev ingående är väl dokumenterad redan 

i den tidiga litteraturen om AST (Kanner, 1943; Asperger, 1944). Terminologin som används 

för att beskriva den skiljer sig dock mellan författarna och vidare är det inte alla författare 

som väljer att klassificera den som just lek, utan snarare som repetitiva beteenden (Honey, 

Leekam, Turner, & McConachie, 2007). Detta är även benämningen som används i DSM-IV 

där Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter ingår 

som en huvudkategori. Det diagnoskriterium som närmast motsvarar den stereotypa leken är 
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3(d); enträgen fascination inför delar av saker, även om detta bara utgör en liten del av 

föräldrarnas beskrivningar. Även om den stereotypa leken inte är inkluderad som ett 

diagnoskriterium för AST är den likväl väldokumenterad i kliniska beskrivningar av bland 

andra Wing et al. (1977), vilka föreslår att stereotyp lek förekommer hos barn som har nått 

förstadiet till förmågan till symbolisk lek. Bland barnen i studien var det inte alla som hade 

uppvisat denna form av lek, men däremot beskrev samtliga föräldrar till de barn som hade 

gjort det att barnens stereotypa lekbeteenden har avtagit i intensitet och omfattning, vilket är 

ett fenomen som inte finns tydligt beskrivet i tidigare forskning. Billstedt, Gillberg, & 

Gillberg (2007) beskriver visserligen i sin studie att prevalensen för bland annat stereotypa 

beteenden varierade i större grad i vuxen ålder, men inga specifika sådana beskrivs. Det är 

även värt att notera att endast 6% av deltagarna i ovan nämnda studie bedömdes vara normal- 

eller nästan normalbegåvade. 

Många av barnen delade en fascination för Thomas och vännerna
4
, vilket är ett fenomen som 

även är beskrivet tidigare i forskningen kring barn med AST (The National Autistic Society, 

2002). I en klinisk studie som jämförde lekpreferenser hos barn med respektive utan AST 

fann Dominguez, Ziviani och Rodger (2006) att barn med AST helst lekte med leksaker från 

Thomas och vännerna även om ett mycket stort antal olika leksaker presenterats, vilket inte 

var fallet för normalutvecklade barn. Detta resultat talar för att barnen i denna studie är 

representativa för barn med AST.  

De barn som när de var mindre hade ägnat sig åt olika former av stereotyp lek beskrevs även 

ha ägnat sig åt begränsade intressen när de blivit äldre. Även detta fenomen är 

väldokumenterat och utgör diagnoskriteriet 3(a); omfattande fixering vid ett eller flera 

stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering. Frith 

(1997) menar att detta fenomen förekommer oberoende av individens generella funktionsnivå, 

det vill säga att det inte endast förekommer hos individer med Asperger eller högfungerande 

autism. Däremot kan det antas att en individs intresse speglar dennes intellektuella förmåga 

såtillvida att om intresset handlar om att lära sig, som i ett av fallen i denna studie, fakta och 

statistik om universum och solsystemet krävs även en god kognitiv förmåga. Dessa 

begränsade intressen, eller specialintressen, brukar vanligtvis handla om en fascination för 

siffror, tabeller eller andra specifika fakta. Det är även vanligt förekommande att individer 

med AST berättar om sina intressen, dock utan känsla för mottagarens intresse eller 

synpunkter (Loveland & Tunali-Kotoski, 2005). 

Konstruktionslekar var något som många barn ägnade sig åt. De vanligaste beskrivningarna 

handlade om solitära konstruktionslekar där barnen ägnade sig åt en aktivitet under stor 

koncentration och vanligtvis under lång tid. Även parallella och sociala konstruktionslekar 

beskrevs där barnen i olika grad interagerade med lekkamrater eller föräldrar. Det kan 

emellertid konstateras att konstruktionslekar utan dramatiska inslag (som exempelvis att 

bygga med LEGO för byggandets skull) inte är särskilt sociala till sin natur. En annan aspekt 

är att barn med AST ofta uppvisar en förkärlek för att sortera och gruppera föremål efter deras 

konkreta egenskaper som exempelvis färg eller form (Ropar & Peebles, 2007), vilket kan vara 

                                                 
4
 Thomas och vännerna (Thomas & Friends), är en brittisk TV-serie för barn som bygger på en serie barnböcker. 

Karaktärerna i serien finns även som leksaksfigurer. 
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fallet med exempelvis pärlplattor. Resultatet att barn med AST föredrar denna form av lek 

framför andra ligger även i linje med det som presenterades av Dominguez, Ziviani och 

Rodger (2006). 

Att barn (främst pojkar) ägnar sig åt krigslekar är ett välkänt fenomen (Sutton-Smith, 1988), 

vilket dock inte specifikt har kopplats till barn med AST. Naturligtvis kan inte heller några 

generella slutsatser dras utifrån resultatet av denna studie. Snarare talar det för att skillnaderna 

i lekbeteende mellan några av barnen i denna studie och normalfungerande barn i detta 

avseende är små. Ett möjligt resonemang är emellertid att förekomsten av krigslekar och den 

samtidiga avsaknaden av andra symboliska eller dramatiska lekar tyder på en bristande 

symbolisk förmåga. Även om krigslekar kan sägas ha ett symboliskt innehåll, menar vissa 

forskare att denna form av lek är mer stereotyp än andra former av symboliska och dramatiska 

lekar (Levin & Carlsson-Paige, 2004).  

Ett resultat som var något oväntat var att många barn beskrevs tycka om fysiska lekar; såväl 

solitära som sociala. Att barnen, som beskrivits ha haft stora svårigheter i leken med andra 

barn, på ett okomplicerat sätt exempelvis kunde brottas med en lekkamrat utan att konflikter 

uppstod var förvånande och vidare inte något som vanligtvis har beskrivits i litteraturen. En 

tänkbar förklaring kan vara att samspelet i den fysiska leken är relativt okomplicerat och 

deltagarnas intentioner signaleras tydligt, exempelvis när det gäller att brottas på låtsas eller 

att springa och jaga varandra. Jordan (2003) hävdar, förvisso i en bisats, att fysisk lek 

(”rough-and-tumble”) är en lekform som fungerar väl i samspelet mellan förälder och barn 

samt att barn med AST i denna lek kan uppvisa sociala förmågor som inte framkommer i 

andra sammanhang. Författaren uppger dock inga referenser som kan styrka detta påstående. 

Smith och Lewis (1985) resonerade vidare att fysiska brottningslekar kunde fungera som ett 

sätt att öva sociala färdigheter som att kunna koordinera aktiviteter och roller i grupp. Detta är 

färdigheter som sedan kan utnyttjas i utövandet av exempelvis lagsporter.  

Svårigheter som påverkar leken 

I den deduktiva analysen av föräldrarnas berättelser användes diagnoskriterierna för autism 

som fastställts enligt DSM-IV som vägledande begrepp för att undersöka vilka svårigheter 

som framkom i föräldrarnas beskrivningar av barnens lek. Resultatet indikerade att de 

upplevda svårigheterna kunde härledas till två av de tre huvudkategorierna, nämligen: 

Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt samt Kvalitativt nedsatt förmåga att 

kommunicera. 

Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt 

De flesta barnen har inte upplevts som avvikande med avseende på diagnoskriteriet 1(a); 

påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom ögonkontakt, 

ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen, och sådana 

svårigheter har inte heller framkommit i beskrivningarna av leken hos de barn som hade 

uppvisat sådana symptom. En tänkbar förklaring till detta kan vara att barnen i denna studie är 

relativt högfungerande. 
  

Under rubriken Intresse för andra sammanfattades de beskrivningar som indikerade att 

barnen någon gång hade uppfyllt diagnoskriteriet 1(b); oförmåga att etablera kamrat-
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relationer som är adekvata för utvecklingsnivån. Flera av föräldrarna beskrev att barnen hade 

upplevts som ointresserade av andra samt att leka med, eller att ha kamrater över huvud taget. 

Detta förhållande innebar konkret minskade möjligheter till social lek för barnen och i 

förlängningen en relativ avsaknad av kamratrelationer. Detta ointresse är ett vanligt beskrivet 

symptom hos barn med AST och redan Kanner (1943) beskrev det som en extrem autistisk 

ensamhet. Senare forskare har emellertid diskuterat huruvida denna ensamhet verkligen är 

självvald eller om den endast är ett resultat av en oförmåga till socialt umgänge. Bauminger 

och Kasari (2000) finner i sin studie att högfungerande barn med autism faktiskt känner sig 

ensamma, vilket talar emot att de helst vill vara själva. Det faktum att flera av barnen i min 

studie beskrivs ha uppvisat ett ökat intresse för att leka med andra barn skulle också kunna 

tolkas i linje med detta resonemang; om de verkligen föredrog ensamheten borde de 

fortfarande vara ointresserade av att leka med andra barn.  

Under rubriken Att dela med sig sammanfattades de beskrivningar som stämde in på 

diagnoskriteriet 1(c); brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med 

andra. Beskrivningarna under denna rubrik handlade bland annat om att barnen inte bjöd in 

andra eller villa dela med sig i leken. Dessa beskrivningar kan anses hänga ihop med tidigare 

beskrivningar av barnen som ointresserade av andra och det påverkade följaktligen leken på 

det sättet att minskade möjligheterna till social lek samt gav upphov till konflikter med andra. 

Under rubriken Förståelsen för andra sammanfattades de beskrivningar som stämde in på 

diagnoskriteriet 1(d); brist på social eller emotionell ömsesidighet. Barnens svårigheter att 

läsa av och tolka andra barns intentioner samt att anpassa sig till leksituationen påverkade 

leken då de ofta gav upphov till konflikter mellan barnen. Svårigheter av detta slag är 

väldokumenterade och brukar tillskrivas en nedsatt förmåga till ”Theory of Mind”, det vill 

säga förmågan att sätta sig in i hur någon annan människa tänker (Baron-Cohen, Leslie, & 

Frith, 1985). Studier har visat att barn med AST bland annat har svårigheter med att förstå 

empati, oärlighet, humor och retsamhet. Begrepp som alla är viktiga i det sociala samspelet 

(Mastrangelo, 2009).  

Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera 

Merparten av barnen har beskrivits ha lindriga språkstörningar vilka främst har yttrat sig som 

försenad språk- och talutveckling. Många har troligtvis vid någon tidpunkt uppfyllt 

diagnoskriteriet 2(a); försenad talutveckling eller talar inte alls, dock endast det första 

kriteriet eftersom alla barnen i denna studie har någon form av språk och många har ett 

relativt välutvecklat sådant. Däremot har många föräldrar beskrivit att svårigheter som 

motsvarade diagnoskriteriet 2(b); hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en 

påtagligt nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra, har påverkat 

förmågan till social lek negativt. Detta förhållande beskrivs även av Schuler och Fletcher 

(2002) som noterar att barn med AST inte tycks förstå syftet med att kommunicera med 

andra, vilket medför svårigheter att delta i den sociala leken med jämnåriga, vilken förutsätter 

både verbal och ickeverbal kommunikation mellan lekens deltagare. Slutligen förekom någon 

enstaka beskrivning av det för barn med AST karaktäristiska stereotypa talet, även kallat 

ekolali, som motsvarar diagnoskriteriet 2(c); stereotypt tal med många upprepningar eller 

idiosynkratiska språk. Den form av ekolali som beskrevs här motsvarar det som Schuler och 
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Fletcher benämner fördröjd semi-kommunikativ ekolali som innebär en ordagrann upprepning 

av ord eller fraser vid en senare tidpunkt, dock i liknande kontext. Denna form av ekolali 

anses tyda på en viss kommunikativ förmåga. 

I Att leka på låtsas sammanfattades de beskrivningar som gav stöd för att barnen någon gång 

har uppfyllt diagnoskriteriet 2(d); brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt 

lekbeteende som är adekvat för utvecklingsnivån. Barnens beskrivna svårigheter med ett 

ointresse för att leka fantasilekar eller rollekar är helt i linje med vad som har konstaterats i 

tidigare forskning och betraktas som ett av kardinalsymptomen för AST (Rogers, Cook, & 

Meryl, 2005). Flera av barnen hade dock i viss mån kunnat delta i låtsaslekar med sina syskon 

och även upplevts tycka om det. Detta fenomen är något som har börjat beskrivas i 

forskningen och i studier där barn med AST har fått någon form av vägledning och styrning i 

leken har de även visat prov på förmågan till symbolisk lek (Lewis & Boucher, 1998). De 

kvalitativa skillnaderna gentemot normalutvecklade barns lek kvarstår dock alltjämt och 

spontan låtsaslek är inte vanligt förekommande i studierna. Hobson, Lee och Hobson (2009) 

resonerar att det som kan upplevas som tecken på symbolisk förmåga hos barn med AST till 

stor del kan handla om att de har lärt sig att leka på ett visst sätt men att de fortfarande inte har 

förmågan till det medvetna meningsskapande som sker i låtsasleken hos normalutvecklade 

barn. 

Tydliga skillnader mellan syskon 

Beskrivningarna av leken med syskonen gav bilden av att syskonen på ett lyckat sätt 

fungerade som lekkamrater och även lärare till barnen. Syskonen beskrevs som tålmodiga och 

inkluderade barnen i sina fantasilekar, vilka barnen med styrning kunde medverka i. 

Betydelsen av normalutvecklade syskon för barn med AST har uppmärksammats tidigare och 

ett antal studier har genomförts där syskonen på olika sätt har fungerat som behandlare för 

barnen med AST med lovande resultat, vilket beskrivs av Bass och Mulick (2007). Noteras 

bör att syskonen i studierna har genomgått olika former av träning eller fått instruktioner 

beträffande hur de ska interagera med barnen med AST.  

Den beskrivna syskonleken i denna studie skiljer sig däremot från de fynd som rapporterats av 

El-Ghoroury och Romanczyk (1999), vilka indikerade att syskon till barn med autism 

initierade relativt få eller inga sociala kontakter med dessa. Dock bör noteras att alla syskonen 

förutom ett i den studien var äldre än barnet med AST, medan förhållandet i denna studie i 

praktiken var omvänt. Ett möjligt händelseförlopp är att syskonen, när de blir äldre, kan 

komma att ”tröttna” på att leka med barnen med AST vars förmåga till låtsaslek är begränsad.  

Beskrivning av upplevd förändring 

Ett av de mest påtagliga resultaten av analysen var att samtliga föräldrar hade upplevt tydliga 

förändringar hos sina barn. Vari dessa förändringar bestod visade sig dock i vissa avseenden 

vara svårare att formulera. Den tydligast beskrivna förändringen var emellertid den som 

handlade om barnens sociala interaktionsförmåga. Förändringen hade blivit märkbar i leken 

med andra då barnen uppvisade ett större intresse för, och en vilja att leka med andra barn, 

såväl i hemmiljö som på dagis och i skolan. Detta resultat bör vidare betraktas i ljuset av 

tidigare studier kring symptombildens utveckling hos individer med AST. I en 
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långtidsuppföljning av 105 individer som i barndomen fått diagnosen autism eller atypisk 

autism fann Billstedt, Gillberg och Gillberg (2007) att svårigheter med social interaktion 

kvarstod hos de allra flesta personer med AST i vuxen ålder och hela 92% av 

undersökningsgruppen interagerade inte alls eller på ett olämpligt sätt med andra i vuxen 

ålder. Det bör återigen nämnas att endast 6% av deltagarna i studien var normal- eller nästan 

normalbegåvade. Charman et al. (2005) undersökte symptomutvecklingen hos 26 sjuåriga 

barn som fått en autismdiagnos vid två års ålder. De fann att en generell förbättring av den 

sociala interaktionsförmågan skedde mellan fyra- till femårsåldern och sjuårsåldern, men 

noterade vidare att det förekom stor individuell variation och att en del barn inte uppvisade 

någon förbättring eller till och med försämrades i sin symptombild. Resultatet att påtagliga 

förändringar av barnens sociala interaktionsförmåga har upplevts av samtliga föräldrar i 

föreliggande studie är således anmärkningsvärt. 

Beskrivningar av förändring i barnens kommunikativa förmåga och språkförmåga förekom 

också bland berättelserna och handlade då främst om att barnen hade blivit bättre på att 

använda sig av språket i syfte att förmedla sig till sin omgivning. Denna förändring kan anses 

hänga ihop med det ökade intresset för samspel som rapporterats och det är svårt att uttala sig 

om i vilken utsträckning dessa företeelser har påverkat varandra. Ett ökat intresse för andra 

föranleder troligen även försök till kommunikation med andra. 

Övriga beskrivningar av förändring hos barnen har varit att barnen har upplevts må bättre, 

vara gladare samt att det har varit lättare att få kontakt med dem. Dessa generella effekter är 

dock svåra att precisera och det blir således även svårt att resonera kring vad som orsakat dem 

eller hur signifikanta de är. Överlag har föräldrarna dock uttalat sig i mycket positiva ordalag 

om behandlingen på Trasten. Detta resultat skulle möjligen kunna förklaras av en 

förväntanseffekt hos föräldrarna då de, på grund av att de tror att behandlingen är effektiv, 

således även tenderar att uppleva en större förändring än vad som egentligen har skett. 

Resultatet visar dock att inte alla föräldrar förbehållslöst tillskriver alla förändringar till 

behandlingen samt att få föräldrar hade haft några egentliga förväntningar inför behandlingen. 

Vidare beskrivs många positiva omdömen från andra personer i barnens omgivning som 

dagispersonal, släktingar och vänner, vilka rimligen inte borde vara påverkade av en eventuell 

förväntanseffekt. Sammantaget talar detta emot att de positiva beskrivningarna av 

behandlingseffekten huvudsakligen orsakas av en förväntanseffekt. 

Det förekommer slutligen inga tydliga beskrivningar av förändring av innehållet i barnens 

lekar, utan det förefaller som att de fortfarande ägnar sig åt sina favoritaktiviteter, med den 

skillnaden att andra får vara med i större utsträckning. Detta skulle kunna indikera att det 

främst är den sociala lekförmågan som har förändrats. Detta resultat tillsammans med 

resultatet att de flesta barnen fortfarande uppvisade kvarstående svårigheter av olika grad kan 

tolkas som att behandlingen på Trasten med små barngrupper, fokus på fri lek och social 

interaktion med jämnåriga samt stöd och vägledning av vuxna är en metod som fungerar väl 

för högfungerande barn med AST och som kan lära dem att hantera sociala sammanhang på 

ett bättre sätt, inom ramen för sina begränsningar. 
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Vidare forskning 

Ett oväntat resultat av studien var de många beskrivningarna av att den fysiska leken 

fungerade väl i samspelet med barnen. Denna aspekt av leken hos barn med AST tycks vara 

relativt outforskad och förtjänar vidare intresse. Inte minst på grund av dess potentiella 

användning i behandlingssyfte.    

Som tidigare nämnts har syftet med denna studie inte varit att utvärdera behandlingsmetoden 

på Trasten. Däremot föranleder det faktum att föräldrarna uttalade sig så starkt positivt om 

behandlingen och dess effekt att en sådan studie bör genomföras. Målsättningarna bör dels 

vara att säkerställa att en behandlingseffekt faktiskt existerar, mätt med standardiserade 

skattningar av såväl social som kognitiv förmåga före och efter behandlingen, och dels att 

utröna vilken eller vilka de aktiva komponenterna i behandlingsupplägget är; 

gruppbehandlingen, individualterapin eller en kombination. En konsekvens av den 

individanpassade behandlingsform som Trasten erbjuder kan emellertid vara att den 

sistnämnda målsättningen är svår att åstadkomma.   

Slutsatser 

Föräldrarnas beskrivningar av leken hos barn med AST visade sig stämma väl överens med 

tidigare kliniska beskrivningar. Två överraskande resultat var att den fysiska leken visade sig 

fungera i sociala sammanhang samt att syskon till barnen beskrevs fungera som goda 

lekkamrater och förebilder i leken. Sammantaget talar detta för att föräldrar till barn med AST 

kan ge en tydlig och detaljerad bild av sina barns lek under uppväxten vilket vidare visar på 

värdet av föräldrars bedömningar i studiesammanhang. Föräldrarna upplevde vidare att det 

var förmågan att interagera socialt samt att kommunicera som medförde störst svårigheter i 

leken och det var även inom dessa områden som de upplevde den största förändringen hos 

barnen. Slutligen tyder studiens resultat på att det är möjligt att åstadkomma en förändring av 

den sociala interaktionsförmågan hos relativt högfungerande barn med AST, vilket bör 

föranleda vidare studier av behandlingens effekt.  
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Bilaga 1 

Till dig förälder som har/har haft ditt barn på Trastens dagbehandlingsverksamhet 

Hej!  

Jag heter Magnus Liljequist och läser sista terminen på psykologprogrammet på 

Stockholms Universitet. I min psykologexamensuppsats har jag valt att fördjupa mig i 

leken hos barn med olika grad av autismspektrumproblematik. Allt mer forskning tyder på 

att just lek är en viktig behandlingsform för dessa barn.  

Behandlingen som ditt barn får/har fått på Trasten är unik i sitt slag i Sverige då det ingår 

såväl behandling i grupp som individuell terapi. Aktiviteter som båda bland annat syftar 

till att främja ditt barns lekutveckling. Därför vänder jag mig nu till dig och ett antal andra 

föräldrar vars barn går/har gått på Trasten. Föräldrarnas perspektiv är värdefullt i den 

bemärkelsen att ni dagligen har kunnat följa era barns utveckling. 

Jag önskar genomföra en intervju med dig och/eller ditt barns andra förälder. Intervjun 

kommer att handla om din bild av ditt barns lek; med fokus i nutid samt med 

tillbakablickar på uppväxten. Jag är även intresserad av om du upplever att behandlingen 

på Trasten på något sätt har påverkat ditt barns lek.  

Platsen för intervjun kan vara i Ericastiftelsens lokaler eller i ditt hem. Intervjun tar ca 60 

minuter och spelas in på ljudband. Du har full frihet att när som helst avbryta intervjun om du 

av någon anledning skulle vilja det. Deltagandet i intervjun är frivilligt. 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att arbetsmaterialet 

behandlas konfidentiellt. Inga obehöriga kommer kunna ta del av materialet, och allt material 

raderas när studien avslutas. I uppsatsen kommer all information från intervjuerna vara 

avidentifierad och resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i sammanställd form där 

enskilda individer inte kommer att kunna identifieras. 

Handledare för uppsatsen är Ulla Ek, studierektor, docent och universitetslektor vid 

Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Magnus Liljequist 

  



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide – föräldrar 

Frågor om tidiga tecken 

När anade du första gången att NN var speciell? 

Vad var det som fick dig att ana det? 

Har NN genomgått en formell utredning? När? Var? Ledde den till en diagnos? Vilken/vilka? 

Började NN på dagis/dagmamma/annan verksamhet? Vid vilken ålder?  

Begreppet lek 

Vad kommer du spontant att tänka på när du hör ordet lek? 

Hur viktig anser du att leken är? 

Ensamlek 

Kan du beskriva hur NN leker när han/hon är ensam? 

Om du tänker tillbaka på NNs uppväxt, hur har hans/hennes lek tett sig? 

Har du kunnat märka någon förändring av NNs ensamlek under/efter behandlingen på 

Trasten? 

Har någon annan i NNs omgivning påtalat någon förändring? 

Lek med andra 

Kan du beskriva hur NN leker med andra barn? 

Om du tänker tillbaka på NNs uppväxt, hur har leken med andra barn tett sig? 

Har du kunnat märka någon förändring av hur NN leker med andra barn under/efter 

behandlingen på Trasten? 

Har någon annan i NNs omgivning påtalat någon förändring? 

(Lek med syskon) 

Lek med föräldrar/andra vuxna 

Kan du beskriva hur NN leker med dig/din make/maka/annan vuxen? 

Om du tänker tillbaka på NNs uppväxt, hur har denna sorts lek tett sig? 

Har du kunnat märka någon förändring av hur NN leker med dig under/efter behandlingen på 

Trasten? 

Har någon annan i NNs omgivning påtalat någon förändring? 

Trasten 

Upplevelsen av behandlingen på Trasten? 



 
 

Bilaga 3 

Ensamlek 

(a) Om NN fick välja vad han/hon vill göra, vad skulle det vara? 

(b) Har NN någon favoritlek? Vilken? 

(c) Vilken/-a lekar tycker NN minst om eller undviker? 

(d) Har NN någon favoritleksak? 

(e) Hur brukar han leka med den? 

(f) Hur länge brukar NN vanligtvis leka med en leksak? 

(g) Ansvarar NN för att hålla ordning på sina leksaker? 

(h) Om du tänker tillbaka på NNs utveckling, vilka har varit hans andra favoritleksaker? Vad 

tyckte han om som bebis, ettåring, tvååring osv.? 

(i) Brukar NN leka låtsaslekar? Vid vilken ålder började han/hon med det?  

(j) Vad låtsas NN? 

(k) Leker NN fortfarande låtsaslekar?  

(l) Tycker NN om att klä ut sig? 

(m) Brukar NN använda ett objekt som om det vore ett annat objekt? 

(n) Brukar NN tillskriva egenskaper till ett objekt som det inte har? 

(o) Brukar NN referera till ett frånvarande objekt som om det vore närvarande? 

Lek med andra 

(a) Brukar NN umgås med andra barn? Om ja, hur många? 

(b) Om andra barn är tillgängliga, brukar NN leka med dem eller för sig själv? 

(c) Har NN någon ”bästis”? 

(d) Fungerar NN med andra barn eller hamnar NN ofta i bråk? 

(e) Vad gör NN om han/hon vill ha en leksak som ett annat barn använder? 

(f) Vad gör NN om han/hon inte klarar av gruppens lek? 

(g) Leker NN låtsaslekar med andra barn? Vad låtsas de? 

Lek med föräldrar 

(a) När NN var liten, upplevde du att du kunde få kontakt med honom/henne? Ögonkontakt? 

(b) Tyckte NN om att leka tittut? Rida rida ranka?   

(c) Tyckte NN om när någon läste eller berättade sagor för honom/henne? 

(d) Tycker NN om det idag? 

(e) Hittar NN själv på berättelser? Vilka är NNs favoritteman? 

(f) Brukar NN påkalla din uppmärksamhet genom att peka på något? 

(g) Brukar NN komma och visa dig saker? 

(h) Brukar NN ge dig saker för att du ska använda/leka med dem? 

(i) Om du pekar på något eller visar något, tittar NN på det? 

(j) Brukar ni leka tillsammans? Vad leker ni? På vems initiativ? 

Trasten 

(a) Vilken betydelse tycker du behandlingen på Trasten har haft för NN? 

(b) Upplever du någon förändring i NNs lekbeteende? 

 


