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Hur lek kan främjas för barn med 
autistiska symptom 

En studie gjord på ett korttidsboende 

Zaza Moe 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att ta reda på hur man kan främja lek för barn med autistiska symptom som bor 
på korttidsboenden. En kvalitativ intervjuundersökning gjordes med sex deltagare och analyserades 
sedan genom en tolkande fenomenologisk analys (IPA). Fyra huvudteman med tillhörande två 
underteman var valdes ut. Dessa var 1) Personal (personal och tid samt attityd och inställning), 2) 
Miljöns betydelse (fysiska samt psykiska miljön), 3) Verksamhetens struktur (genomförandeplaner 
samt kunskap) samt 4) Strategier för lek (lekens anpassning till barnet samt hjälp att styra upp leken). 
Uppdelning av ansvarsområden hos personalen, utbildning om lek för barn med autistiska symptom 
samt införande av lek som ett delmål i både verksamhetsplan samt barns individuella 
genomförandeplaner är föreslagna faktorer för främjandet av lek.  

Nyckelord: 

Nyckelord: Autism, lek, främjande, korttidsboende, fenomenologisk tolkningsanalys 
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Förord 
Utifrån min arbetslivserfarenhet av barn med diagnoser inom autismspektrum på ett korttidsboende 
och i samband med delkursen ”Barnets bästa i barnkulturen” och den oerhört inspirerande professorn 
tillika föreståndaren Karin Helander väcktes intresset för barn med autistiska symptoms rätt till lek. 
Jag började fundera kring barns rätt till lek och den så kallade fria leken i relation till de barn jag hade 
hand om på korttidsboendet. Jag upplevde ofta att det var svårt att engagera vissa av barnen i lek, och 
många gånger som jag verkligen försökte fick jag känslan av att de inte kunde uppskatta leken på det 
sätt jag hade en föreställning om att de skulle. Jag upplevde även att leken och fritidsaktiviteterna 
många gånger var styrd och påverkad av både föräldrar och personal, allt i enlighet med en tanke om 
”barnets bästa” – ett begrepp som hamnar i konflikt med barnets rätt till självbestämmande. Efter en 
litteraturöversikt mynnade således uppsatsen ut till en relativt öppen frågeställning om hur man som 
personal på ett korttidsboende kan främja leken för barn med autistiska symptom. Uppsatsen kastar 
ljus över de problem som finns vad gäller leken för barn med autistiska symptom på korttidsboenden 
samt tankar om vilka strategier som kan leda till förbättring av dessa och därmed en ökad lek.    

 

Jag vill passa på att tacka min handledare Ingrid Olsson som varit behjälplig med snabb och 
konstruktiv respons under hela uppsatsskrivandets gång. Jag vill även tacka de personer som valt att 
medverka som deltagare i studien för att de tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter av deras 
arbete med barnen. Sist men inte minst vill jag tacka Mirandha Park, vän och anställd på ett annat 
korttidsboende, som hjälpte till att kvalitetssäkra intervjuguiden inför datainsamlingen.  
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Inledning 
”Vi hörde att du skulle intervjua oss om barn med autism och deras lek. Då tänkte vi, hur ska det gå 

till? Våra barn leker ju inte?!” 

Den första spontana responsen från en av intervjudeltagarna när jag presenterade mig och mitt 
forskningsområde.  

Bakgrund 
Barnkonventionen har skapats för att barn anses vara en utsatt grupp som behöver hjälp att få sina 
rättigheter stärkta och Konvention om rättigheter för människor med funktionshinder finns för att 
människor med funktionsnedsättningar också har ett ökat behov av stöd för att få sina rättigheter 
stärkta. Barn med funktionsnedsättningar är således en extra utsatt grupp vad gäller att få sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda i det svenska samhället. Enligt artikel 31 i barnkonventionen har 
alla barn rätt till fritid, lek och kultur. Artikel 31 innebär; 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.  

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet (Unicef, 2008, s. 329).  

Av de fyra rättigheterna i denna konvention kommer rapporten syfta till att fokusera på två av dem, 
nämligen lek och rekreation. Lek innebär den ostrukturerade aktivitet som är fri från vuxnas ledning 
(även om vuxna kan ha ordnat den och ha uppsikt över den) och rekreation är aktiviteter som syftar till 
att vara återhämtande och är ofta styrda av vuxna. Rekreationsaktiviteter kan vara antingen hobby- 
eller idrottsliknande i form av utövande av olika sporter, mer konstnärligt utövande eller aktiviteter 
som syftar till återhämtande som exempelvis promenader. Fortsättningsvis kommer lek och rekreation 
benämnas med det gemensamma ordet lek. Barns rätt till lek har kallats den ”glömda rättigheten”, 
förmodligen på grund av att den inte anses vara likställd de andra artiklarna vad gäller hur viktig den 
är. Unicef (2008) menar att det finns en uppfattning om att vuxna generellt anser leken vara en lyx 
snarare än en nödvändighet och få länder i världen prioriterar barns rätt till lek. Men leken är en 
väsentlig del av barns både fysiska men framförallt psykiska (sociala och personliga 
färdighetsutvecklingar) välmående (Unicef, 2008). Leken har erkänts som det bästa sättet för barn med 
funktionsnedsättningar att skaffa sig färdigheter som bland annat känslor av delaktighet när de 
tillsammans med andra barn har möjlighet och tid för lek (FN:s barnrättskommitté, 2006). Gemensamt 
för både lek och rekreation är att även om det finns med i läroplanen och anses viktigt så är inget av 
det obligatoriskt (Unicef, 2008).  

 

Vad gäller barnkonventionens artiklar behöver nästan alltid vissa kategorier av barn mer 
uppmärksamhet och större resurser för att kunna ta del av sina rättigheter, så även i artikel 31. Barn 
med funktionsnedsättningar kan behöva extra stöd för deras rättigheter till lek. Artikel 30 (punkt 5 d) i 
Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar heter ”Deltagande i 
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kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott” och innebär bland annat att ”Säkerställa att barn 
med funktionsnedsättning på samma grunder som andra barn har tillgång till lek, rekreation, samt 
sport- och fritidsaktiviteter bland annat inom skolsystemet” (Socialdepartementet, 2008, s. 101). 
Unicef (2008, s. 331) menar att barns lekbehov är ”relativt enkla”, och att ”allt som krävs är trygga, 
tillgängliga utrymmen som barnen kan använda, helst med möjligheter att skapa och ändra saker, och 
till att utforska omgivningen och öva sin fysik”. Undertecknad frågar sig om det verkligen är så 
enkelt? Vidare har Unicef (2008) konstaterat att bland annat moderna jordbruksmetoder, ökade krav 
på trafikmöjligheter och dålig stadsplanering utgör hot mot leken. Dessutom finns det ifrågasättande 
vad gäller barns tillgång till rekreation och även om vissa av de aktiviteter som anordnas för barn 
verkligen bidrar till rekreation då det visat sig att barn kan tvingas till aktiviteter som kallas rekreation 
men som de inte själva skulle välja och som de visat sig inte ha så mycket glädje av (Unicef, 2008). 
Denna fara kan tänkas vara än mer hotande hos barn med funktionsnedsättningar och framförallt dem 
med kommunikationssvårigheter. I den här rapporten har författaren dock valt att fokusera och försöka 
kartlägga hur leken i miljön ”korttidsboenden” ser ut och hur den kan främjas.  

 

Korttidsboende är en insats man får som familj från kommunen. Korttidsboende för barn med 
funktionsnedsättningar innebär ett boende för barnet att visats på för att få tillgång till att träffa 
jämnåriga barn och få miljöombyte. Korttidsboendet kan även fungera som tillfällig avlastning för 
föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Boendet avser ett till flera dygn i månaden och på 
vardagar börjar korttidsvistelsen direkt efter skolan tills skolan börjar nästa dag och på helger hela 
dagarna (dygn) (Stockholms stad, 2014). I verksamhetsplanen för det korttidsboende författaren har 
valt att göra sin studie på är de övergripande målen för den enskilde individen att de ska ha trygga och 
nöjda barn och ungdomar, tydliga rutiner och strukturer, att fortsätta arbeta med delaktighet för barnen 
och att göra det genom exempelvis vidareutveckling av hjälpmedel och utformning av 
genomförandeplaner för den enskildas utveckling. På korttidsboenden bor det generellt sett oftast barn 
som är lågfungerande (och som kan tänkas vara i störst behov av att träffa andra, få miljöombyte och 
avlastning för föräldrarna) men på korttidsboendet som jag har varit på fanns det både lågfungerande 
och högfungerande barn med autistiska symptom. I rapporten kommer författaren fortsättningsvis 
använda sig av ordet barn vilket avser både barn och ungdomar upp till 18 års ålder.  

Autistiskt symptom 
Enligt diagnosmanualen DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, upplaga 5) är 
Autistiskt symptom (autism, infantil autism) en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 
innebär en genomgripande störning i utvecklingen. Vad som utmärker diagnosen autism eller 
autismliknande tillstånd är att både kognitiva och emotionella funktioner är nedsatta och kan innebära 
svårigheter vad gäller bland annat socialt samspel, kommunikation, planering- och 
organisationsförmåga, fantasi- och föreställningsförmåga, begåvning och beteenden. Man talar ofta 
om den så kallade symptomtriaden vilken innefattar en kombination av begränsningar i socialt och 
kommunikativt beteende (inklusive begränsning i språkförståelse, gestförståelse, symbolförståelse 
samt svårigheter och avvikelser när det gäller förmågan att uttrycka sig verbalt och icke verbalt), 
kraftig begränsning i beteenderepertoar samt förmågan att fantisera med utstuderat ritualbeteende, 
märkliga rutiner eller extremt avvikande beteende (American psychiatric association, 2013; Gillberg 
1999). Utöver det kan det även finnas många andra symptom men som inte är nödvändiga för att 
fastställa diagnosen eller som kan skilja sig diagnoser emellan. Autism delas vanligtvis in i svår, 
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medelsvår och lindrig autism (högfungerade autism). Gränsen mellan högfungerande autism och 
Aspergers syndrom är svår att göra och idag sammanförs ofta Kanners syndrom, Aspergers syndrom 
och andra autismliknande tillstånd under den gemensamma rubriken autismspektrum. Symptomen 
visas i majoriteten av fallen (80%) under de första levnadsåren (American psychiatric association, 
2013; Gillberg, 1999; Wing, 1996).  

 

Begränsningar i förmågan till ömsesidig social interaktion omnämns ofta som kontakt- eller 
känslostörning. Den överhängande forskningen talar för att barn med autism har normalt utvecklade 
känslor såsom glädje, ilska och sorg, men att de har svårt att förstå de sociala reglerna för interaktion 
med andra människor. Nedsättningen innebär svårigheter att inse det unika hos andra människor samt 
en oförmåga eller begränsad kapacitet att utveckla normala relationer till kamrater. Många barn med 
autism undviker ögonkontakt, stirrar ut ur ögonvrån eller upplevs av andra stirra märkligt och en del 
forskare menar på att barn har svårt att förstå och läsa av andra människors ansiktsuttryck - att de helt 
enkelt inte förstår meningen med kontakt. Det är dock en minoritet av barn med autism som helt 
undviker ögonkontakt. Barn med autistiska symptom tenderar att sakna initiativ- och 
motivationsbeteende vilket resulterar i att de är dåliga på att aktivt söka ny kunskap och inte på egen 
hand övar sig i nya färdigheter. De söker sig sällan till vuxna för att få hjälp/ tröst eller visa stolthet 
inför något. Önskan att härma anses vara begränsad eller saknas helt och kroppskontakten med andra 
behöver ofta vara på deras villkor (Gillberg, 1999).  

 

Wing (1996) delar in nedsättningar i den sociala interaktionsförmågan i fyra grupper; den 
”avskärmade” gruppen, den ”passiva” gruppen, den ”aktiva och udda” gruppen samt den ”överdrivet 
formella och högtravande” gruppen. Den förstnämnda gruppen av barn karaktäriseras precis som det 
låter av att vara avskärmade och de beter sig likgiltigt till kamrater. De beter sig som att människor 
runt omkring dem inte existerar och svarar varken på tilltal eller beröring och tenderar att ”se igenom” 
andra personer. De kan bekräfta njutning av mer hårdhänta lekar och kommunicera att de vill fortsätta, 
men så fort leken är över blir de avskärmade igen. Den passiva gruppen är den minst vanliga och de 
barnen tenderar att acceptera sociala närmanden men tar inte initiativet till interaktion. Den ”aktiva 
och udda” gruppen av barn gör aktiva närmandet oftast till vuxna snarare än jämnåriga men på ett 
udda sätt och ofta i syfte att ställa krav på dennes egna behov och utan någon förmåga att läsa in 
andras känslor eller behov. Den sistnämnda barn anstränger sig ofta och uppvisar ett vältaligt och 
formellt korrekt beteende men brister i förståelsen av regler och verklighet vilket gör att det ofta begår 
misstag. Desto äldre barnet blir desto mindre iögonfallande blir det sociala interaktionsbegränsningen 
och det gäller särskilt om man träffar barnet i hemmiljön eller i andra välkända omgivningar. 
Samarbetsviljan och kontaktförmågan förbättras ofta med åren (Gillberg, 1999).  

 

Begränsningar i förmåga till ömsesidig kommunikation inklusive i talat språk innebär att barnet med 
autistiska symptom visar betydande svårigheter både när det gäller att förstå gester, människoansiktets 
uttryck och miner samt talat språk. De är delvis försenade i tal och språkutveckling samt förmågan att 
använda tal och språk för kommunikation och även språkförståelsen är nedsatt. Nästan hälften av alla 
med diagnosen autism förblir utan talspråk livet ut och av de som utvecklar språk visar flertalet stora 
avvikelser. Av de talande barnen kan många lära sig sekvenser av tal och upprepa konversationer ord 
för ord men de har svårt att förstå innebörden i språk som bygger på ordens inbördes följd och 
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betydelse. Vissa barn med autism förstår skriftspråk bättre än talat språk och för många barn med 
autism kan fotografier och andra bilder underlätta kommunikationen (Gillberg, 1999).  

 

Utstuderat ritualbeteende, andra begränsningar i beteendet och i förmågan att metallisera och 
fantisera innebär för det första att många barn med autism tenderar att bli fixerade vid speciella 
föremål. Det kan till exempel vara stenar, tofsar eller blänkande metaller. Dessa föremål väljs ut av 
barnet på grund av någon speciell egenskap såsom färg, ytkvalitet eller dylikt och bärs ofta med 
överallt. Barn med autistiska symptom kan även tendera att vara fixerade vid vissa beteenden eller 
göra olika ljud, till exempel knäppa med fingrarna, vifta med saker, göra saker med händerna eller låta 
på ett speciellt sätt. Förklaringen till dessa beteenden är förmodligen ganska enkelt – de har en 
begränsad beteenderepertoar och gör det som de kan göra och sådana ständigt upprepade aktiviteter 
kan i allmänhet brytas om personen med autism får lära sig att utföra någon annan stimulerande 
aktivitet. Bakom det begränsade beteendet vid autism finns en fantasi- och föreställningsvärld 
annorlunda den som barn utan autistiska symptom har. Människor med autism verkar sällan eller inte 
alls tänka i symboler utan deras inre bilder är ofta starkt visuella och konkreta och undantagsvis kan de 
delta i låtsaslekar och föreställa sig saker. Överaktivitet, underaktivitet och inlärningsproblem 
(begåvningsnedsättning) är också karakteristiskt för barn med diagnosen autism med undantag för 
personer som bedöms vara högfungerande vilka ofta är normalintelligenta (Gillberg, 1999). 

Barn med autistiska symptom och deras lek 
Litteratur visar på att alla barn är födda med en förmåga att leka. Men på samma sätt som man måste 
tala med barnet och lyssna på det för att få förmågan att tala ska utvecklas så måste man leka med 
barnet för att förmågan att leka ska utvecklas (Knutsdotter-Olofsson, 2003). Social interaktion, 
kommunikation och föreställningsförmåga är alla väsentliga delar i leken, det är därför inte särskilt 
förvånande att barn med autism har ett avvikande lekmönster (Beyer & Gammeltoft, 2000).  

 

I en del studier har det framkommit att barn med autism sällan uppfattas som lekande barn. Deras 
lekmönster uppfattas ofta som mekaniskt med enskilda lekhandlingar lösryckta och utan något 
sammanhang (Beyer & Gammeltoft, 2000). I och med den nedsatta förmågan att fantisera utvecklar 
inte barn med autism låtsaslek eller fantasifulla lekar på samma sätt som andra barn. De använder 
visserligen leksaker men snarare i syfte för sinnesförnimmelser än att låtsas leka olika lekar med dem. 
Vissa barn kan använda leksakerna till vad dem är till för, exempelvis dra ett tåg längs med ett 
järnvägsspår, men de beskrivs göra det utan att fantisera kring det. Om låtsasleken förekommer är det 
vanligt att den domineras av vissa teman som antingen hör ihop med specialintressen eller med 
särskilda filmer och tv-program som barnen är uppfyllda av och därför imiterar. Även om mer 
högfungerande barn kan visa prov på något som liknar fantasi så beskriver litteraturen att det oftast 
bara är som det ser ut och de sällan heller är med på andra barns fantasilekar. De kan ofta nå ett 
stadium i vilket de vill delta, men inte vet hur det ska gå till. Vad gäller fantasin i relation till den 
digitala leken så beskrivs det att många barn med autism gillar att titta på TV eller filmer. Många barn 
tycker också om att lyssna på sagor antingen direkt upplästa eller inspelade på band, och då vill de ofta 
höra samma sagor om och om igen. De kan många gånger inte med fantasins hjälp förstå vad 
berättelsen handlar om även om de kan återge mycket av den (Wing, 1996). Samtidigt som forskning 
visar på stora begränsningar för barn med autistiska symptom att leka så visar litteratur även på hur 
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leken möjliggör för barnen att deras kunskap om världen och deras relationer med andra kan 
representeras i just leken. Leken möjliggör även att de med hjälp av leken kan utforska sätt att tänka 
om dem själva och de objekt de möter, att de kan utveckla kommunikation och kamratskap, upptäcka 
motiverande sätt att lära sig färdigheter på samt utöka deras föreställningsförmåga och kreativa 
potential. En betydelsefull del är även deras användande av leken för att skapa interaktioner med 
människor eller objekt. Lekutvecklingen är beroende av andra för underlättandet och stöttandet av 
deras lekerfarenheter och för barn med autistiska symptom har vuxnas delaktighet i leken betonats så 
att dem kan dela intresse, ge dem nya erfarenheter och njuta av deras sällskap (Seach, 2007).  

Syfte och frågeställningar  
Enligt artikel 31 i Barnkonventionen har som tidigare nämns alla barn rätt till lek och rekreation 
(Unicef, 2008). Enligt konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder ska 
det säkerställas att barn med funktionsnedsättning på samma grunder som andra barn har tillgång till 
lek, rekreation, samt sport- och fritidsaktiviteter (Socialdepartementet, 2008). Då forskningen främst 
har koncentrerats på lek i allmänna miljöer eller i skolsammanhang och ingen forskning vad 
författaren funnit har gjorts på korttidsboenden kommer därför denna uppsats syfta till att undersöka 
just korttidsboendemiljön. Således syftar uppsatsen till att undersöka lekens förutsättningar på 
korttidsboenden för barn med autistiska symptom och hur den kan främjas och frågeställningen är:   

- Hur kan leken på korttidsboenden för barn med autistiska symptom främjas?   

Tidigare forskning 
För barn med autistiska symptom så presenteras ofta lek som en förmåga att lära sig snarare än en 
erfarenhet som ska upplevas, delas och njutas av. Det är svårt för barn med autistiska symptom att få 
samma möjligheter som barn utan diagnosen att uttrycka sina åsikter, tankar och erfarenheter om 
leken. Något som visat sig vara ett dilemma är det faktum att föräldrar och pedagoger många gånger 
har olika avsikter med leken, där föräldrar tenderar att se leken som något spontant och prestationsfritt 
som ska ske mellan barnet och dess kamrater eller syskon, och professionella å sin sida ser leken som 
en möjlighet för barnet att utveckla och lära sig vissa förmågor (Seach, 2007). Barn med autism och 
relaterade utvecklingspsykologiska funktionsnedsättning upplever ofta betydande förseningar i 
utvecklingen av lekbeteenden (Barón-Cohen, 1987). De visar sig i stor utsträckning vara mindre 
benägna att uppvisa lek, delta i lekaktiviteter tillsammans med kamrater, delta i grupplekar eller att 
följa enkla spelregler än de barn som inte har autistiska symptom (Stone & Lemanek, 1990; Stone, 
Lemanek, Fishel, Fernandez & Altemeier, 1990). Bristen på lek kan å sin sida också förvärra eller 
hindra att sociala och kommunikativa färdigheter utvecklas (Jarrold, Boucher & Smith, 1993). 
Forskning visar på att lekinsatser som bidrar till att barn med autism ökar sitt lekande genererar ett 
förbättrande av flexibilitet, spontana lekkunskaper, socialisationsförmåga, språkkunskaper, kognition 
samt en mer funktionell användning av motorik- och motionsbeteenden (Brown & Murray, 2001; 
Seach, 2007).  
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Det finns olika varianter av metoder att tillämpa för att försöka öka engagemanget i lek för barn med 
autistiska symptom (Stahmer, Ingersoll & Carter, 2003). En av den mest använda tekniken för att lära 
ut färdigheter till barn med autism är uppmaning (prompting) med tillfällig förstärkning av mål 
beteende som utförs av vuxna (föräldrar eller professionella). Uppmaningarna kan variera från mycket 
påträngande till mindre och dolda och ska syfta till att barnet ska engagera sig i önskat beteende. 
Påträngande uppmaningar kan exempelvis vara att fysiskt vägleda barnet till leksaken och mindre 
uppmaning kan vara att använda sig av signalerande blickar eller gester. Förstärkningen å sin sida 
syftar till att betinga ett beteende och kan exempelvis vara verbalt i form av beröm eller fysiskt i form 
av något ätbart som barnet tycker om (Lang et al., 2009). En annan metod kallas på engelska för 
Discret trial training och innebär att den vuxne bryter ner längre leksekvenser i mindre delar och lär ut 
dem stegvis och noggrant till barnet. Varje steg lärs ut individuellt och framåt eller bakåt-kedja 
används för att sätta ihop delarna (Stahmer, et al., 2003). Framåt-kedja kan vara att lära barnet lägga 
ett pussel från början genom att sätta ihop de första bitarna och så småningom färdigställa hela pusslet 
medan bakåt-kedja innebär att ha pusslet färdigt, lära barnet att lägga dit den sista pusselbiten och 
sedan stegvis ta bort fler och fler bitar. I den här metoden är inlärningsmiljön strukturerad och 
lekmaterialet väljs av den vuxne som också styr leken. Uppmaning (prompting) och förstärkning 
används också för att få ett så bra resultat som möjligt. Denna metod har visat sig vara effektiv för att 
lära ut olika lekar och barnet kan många gånger också applicera färdigheterna i andra sammanhang 
(Eason, White & Newsom, 1982). Om barnet leker den avsedda leken tenderar det också att ersätta 
mindre önskvärt (olämpligt eller passivt) beteende vilket ses som en fördel (Stahmer et al., 2003).  

 

En annan metod handlar om att använda så kallat stereotypt beteende för att öka lek. Metoden går ut 
på att identifiera det specifika beteendet (rituella aktiviteter) som barn med autistiska symptom ofta 
kan vara fixerade av för att använda det i främjandet av andra lekar. Det kan till exempel vara att ett 
barn som är fixerad av en viss typ av Disneyfilm får vara en karaktär i filmen även under andra typer 
av lekar än de lekar som är länkande till den specifika filmen. Ett annat exempel kan vara ett barn som 
exempelvis är besatt av kartor får utöva en viss lek - kanske spela ett spel - med en karta som spelplan. 
Denna metod har visat sig öka barn med autistiska symptoms tendenser till att engagera sig i nya lekar 
(Baker, 1998; 2000).  

 

Differentiell förstärkning av lämpligt beteende (Differential reinforcement of appropriate behaviour) 
är en metod som utformats då forskare sökt efter en metod som minskar behovet av prompting. 
Metoden går ut på att den vuxne övervakar beteendet (leken) hos individen med autistiskt symptom i 
upprepade intervaller. Om individen leker på ”rätt” sätt vid slutet av intervallen blir barnet förstärkt 
och om leken i slutet av intervallen är olämpligt eller oengagerande, uppmanas barnet att återvända till 
uppgiften utan någon förstärkning. Resultaten för denna metod har varit blandade (Stahmer, et al., 
2003). 

 

Vad som också har visat sig vara en effektiv strategi i främjandet av lek är att anpassa leken efter 
barnets behov, med andra ord kallat för naturalistiska interventioner. Det innebär bland annat att ordna 
miljön på ett sätt som framkallar specifika beteenden från barnet, imitera barnets lekbeteende, vara 
lyhörd för och erbjuda barnets önskan av leksaker eller att sitta på golvet och leka istället för vid ett 
bord. Det innebär att anta barnets perspektiv, ordna miljön för att framkalla specifika beteenden från 
och tillåta att lärande sker i de naturliga interaktionerna med barnet i vardagen (Lang et al., 2009).  
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Pivotal response training är en metod som är utvecklad som ett mellanting mellan strukturerade 
förutsättningar för lek och naturalistiska (d v s icke strukturerade) förutsättningar för lek. Metoden är 
utformad i syfte att öka barns motivation att delta i och lära sig nya lekbeteenden och består utav fem 
strategier: a) tydliga instruktioner och frågor från den vuxne, b) barnets val av stimuli (utifrån den 
vuxnes erbjudande), 3) tidigare behärskningar av uppgiften, 4) direkt förstärkning (det valda stimuli är 
förstärkningen), 5) förstärkning av rimliga, målmedvetna försök till korrekta svar och 6) turtagning för 
att möjliggöra modellering och lämpligt tempo av interaktionen (Stahmer, 1999; Stahmer et al., 2003). 
Metoden är strukturerad för att hjälpa barnet att lära sig enkel lek genom komplexa lekkunskaper, men 
också tillräckligt flexibel för att tillåta de vara kreativa i sin lek. Barnet har möjlighet att välja 
aktiviteter, de är försedda med flera exempel av beteenden som ska förvärvas inom den valda 
aktiviteten och de är systematiskt belönade med naturliga förstärkare. Lätta aktiviteter varvas med mer 
utmanade för att upprätthålla barnets känsla av framgång men samtidigt främja utvecklingen. Vad som 
har visat sig vara fördelaktigt med metoden är att den bidrar med en generalisering av beteendet till 
nya leksaker och andra vuxna samt att beteendeförändringarna tenderar att vara stabila över tid 
(Stahmer, 1999). En variant av denna metod är vad som kallas Reciprocal imitation training vilken 
syftar till att uppmuntra ömsesidig interaktion av lek mellan vuxen och barn och går ut på att den 
vuxne imiterar handlingar som barnet gör och sedan beskriver det för barnet. Metoden har visat sig 
uppmana både spontant lekbeteende och ökade låtsaslek samt att färdigheterna även kunde 
generaliserar till andra situationer och leksaker (Warren, Yoder, Gazdag, & Kim, 1993). 

Modellering är en annan väl använd metod för att främja främst symbolisk och funktionell lek hos 
barn med autism. Metoden innebär att barnet kan lära sig aktiviteter (lek) genom observation av 
förutsägbara och upprepade sekvenser. Modellering kan ske i form av att två personer ”spelar upp” en 
lek, och där barnet sedan får ersätta en av deltagarna i leken för att återupprepa sekvensen. Det kan 
också gå till så att barnen endast tittar på och därefter härmar sekvenserna utan att själv interagera med 
”skådespelarna” (Stahmer et al, 2003). Modellering finns även i form av videomodellering, vilket är 
samma sak med undantag från att leksekvensen redan är inspelad och visas digitalt för barnet på en tv- 
eller datorskärm (MacDonald & Sacramone, 2009). Det har visat sig att videomodellering är både mer 
tids- och kostnadseffektivt än modellering i verkligheten (Charlop-Christy, Le, & Freeman, 2000). 
Metoden har kritiserats för att imiterande beteenden inte anses vara ”sanna” former av lek eftersom de 
saknar spontanitet och att lek bör komma från en inre motivation från barnet (Lukett, Bundy & 
Roberts, 2007). Hine och Wolery (2006) menar dock att det ökar lämpligt lekbeteeende (även om det 
är imiterande) och minskar stereotypt eller utmanande (olämpligt) beteende. Det är också bra att det 
minskar det destruktiva beteendet för att det då finns en ökad möjlighet till delaktighet i sociala 
aktiviteter med andra barn som inte uppvisar autistiskt beteende. Litteraturen visar också att flera av 
ovan beskrivna metoder med fördel kan kombineras, till exempel modellering, naturalistiskt 
hänsynstagande och uppmaning med tillfällig förstärkning (Lang et al., 2009).  

 

Sammanfattningsvis finns det en del beprövade metoder som kan hjälpa vuxna att engagera barn med 
autistiska symptom i ökad lek. Det handlar om att försöka anpassa leken till barnet, hjälpa till att 
exponera alternativa leksaker för barnet för att öka initiativförmågan eller visa hur leken ska gå till och 
få barnet att försöka härma och imitera beteenden. Uppmaning och förstärkning är viktiga hjälpmedel 
för att öka leken men det finns en tydlig röd tråd i forskningen om en önskan att försöka öka barns 
initiativ till lek utan uppmaning och förstärkning.  
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Teoretiska perspektiv 

Lek 
Forskare som studerat lek är alla överens om att lek är ett svårdefinierat begrepp (Knutsdotter-
Olofsson, 1987). Traditionellt brukar dock leken karaktäriseras som lustfylld, frivillig, spontan och 
icke målinriktad. Leken styrs av inre lust snarare än yttre motivation och leken är i sig sin egen 
belöning (Knutsdotter-Olofsson, 2003; Lillemyr 2013; Rubin, Fein, & Vandenberg, 1983 i 
Knutsdotter-Olofsson, 1987). Leken bör särskiljas från arbete där leken är frivillig, sker för skojs skull 
och utav en inre motivation medan motivationen till arbete kommer utifrån omvärlden och styrs av 
lagar och regler. Arbetet sker i det verkliga livet medan leken sker i fantasins värld. Leken bör även 
skiljas från inlärning men dessa är inte lika lätta att hålla isär från varandra eftersom de underlättas av 
och kompletterar varandra. Inlärning bör dock ses som införlivandet av nya kunskaper, föreställningar 
och beteenden medan lek är användandet av de man redan har (Knutsdotter-Olofsson, 1987). Det mest 
utmärkande för lek som forskare kommit överens om är lekens karaktär av ”som-om”. Med det menas 
att det som är lek inte är på riktigt, utan fantasi där möbler och inredning förvandlas till djur eller 
miljöer beroende på lekens handling. Lekens ”som-om” är även de signaler man sänder till varandra 
mellan vuxen och barn i form av blickar, gester, miner och tonlägen vilka ska fungera som signaler 
som säger att leken är på låtsats och inte på riktigt (Knutsdotter-Olofsson, 2003; Smith & Vollstedt, 
1985).  

 

Leken brukar delas in i olika kategorier och ordningen som här följer är vanligtvis den turordning som 
de olika lektyperna uppträder i barnets utveckling; funktionslek (lek med egna kroppen eller föremål), 
konstruktionslek (en vidareutveckling av funktionsleken), fiktionslek (låtsaslek), receptionslek (titta på 
bilder, lyssna på sagor/sånger, titta på TV) och regellek (lek där regler är centrala) (Bühler, 1948). En 
lek som tillkommit på senare tid är den databaserade leken, det vill säga elektroniska spel på dator 
eller TV (Lillemyr, 2013). Det kan poängteras att detta är en grov indelning av lekkategorier och leken 
är alltid beroende på kontext, sociokulturellt sammanhang och barnens behov och förutsättningar 
(Bühler, 1948). Leken kan även kategoriseras som ensamlek (barnet leker med sig själv och oftast med 
ett föremål), åskådarlek (barnet leker med sig själv men har språklig kontakt med andra barn som 
leker), parallellek (barnet leker med sig själv men bredvid eller i närheten av någon annan som också 
leker med sig själv), samlek (barnen leker tillsammans) och sammarbetslek (barnen organiserar 
tillsammans en viss typ av lek). Dessa kategorier definierar barnets sociala status i leken (Parten, 
1932).  

 

Lekens nytta 

Att engagera sig i lekaktiviteter har beskrivits som en central del av barndomen och anses främja barns 
utveckling av bland annat språk, kognition, social kompetens, motoriska färdigheter, emotionell 
kontroll och andra viktiga förmågor (Eriksson, 1951; Piaget, 1962; Rutherford & Rogers, 2003; Toth, 
Munson, Meltzoff & Dawson, 2006). De flesta forskare är överens om att det är processen snarare än 
produkten av leken som är det betydelsefulla för barnet (Rubin, et al., 1983 i Knutsdotter-Olofsson, 
1987). Leken bidrar med en ökad förståelse för sociala fenomen och regler samt hjälper barnet att 
förverkliga sig själv i samspel med omgivningen. Leken är ett utrymme inom vilket barn kan spegla 
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sig i varandra och få sin självupplevelse stärkt samt där föreställningsförmåga och fantasi kan äga rum 
för att hantera verkliga situationer på låtsas. Upplevd inifrån är leken ett förhållningssätt, en mental 
inställning, som ger en alldeles speciell positiv känsla. Det sägs att lekens medvetandetillstånd är 
speciellt hälsosamt och leder till välbefinnande och ökad energi. Barn som får leka färdigt sägs bli 
nöjda och mer medgörliga (Knutsdotter-Olofsson, 2003). En god lek karaktäriseras av att barnen 
varken ser eller hör något annat än den lek som de är uppslukade i (Lillemyr, 2013; Winnicott, 1981).  

 

Förutsättningar för en god lek  

Winnicott (1981) menar att för att lek ska uppstå behöver miljön vara präglad av trygghet, tillit och 
förtroende. I en trygg miljö kan barnet utforska spännande och farliga lekar men som ändå blir 
tillfredsställande och lärorika om barnet känner att det när som helst kan avbryta leken och ha en lugn 
och skyddande vuxen till hands. Miljön är också viktig utifrån inredning och utformning av rum och 
uteplatser, lekmaterial och inte minst vuxnas inställning, förslag och initiativ till leken (Rubin, 1980; 
Tamburrini, 1982).  

 

Fenomenologisk teori  
Fenomenologin grundades av filosofen Edmund Husserl och har varit väl använd inom kvalitativ 
forskning sedan många år. Fenomenologin är intresserad av världen som den är upplevd av olika 
människor vid olika tillfällen och inom olika kontexter snarare än om världens natur generellt. Enligt 
denna teori går det inte att särskilja objekt och subjekt från människans upplevelser av dem, vilka 
oftast beror på den enskilda personens behov, önskningar, känslor mål och syften. Således finns det 
många vitt skilda upplevelser om samma fenomen eftersom enskilda människor uppfattar händelser 
eller ”världar” olika. Fenomenologisk teori passar bra i utforskandet av psykologiska fenomen och är 
intresserad av mångfald och variation av mänsklig erfarenhet. Fenomenologin utvecklades så 
småningom av filosofen Heidigger som kom att introducera den hermeneutiska versionen av 
fenomenologi enligt vilken tolkning och medvetenhet (och analys) av vad forskaren tillför texten utgör 
en väsentlig del av den fenomenologiska analysen (Willig, 2008).  

 

Fenomenologisk metod syftar till att tillvarata och försöka förstå människors upplevelser och 
beskrivningar av olika sociala fenomen och livsvärldar. Genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 
försöker man som forskare generera så mycket data som möjligt för att sedan försöka skilja ut teman 
relevanta som förklaringsmodeller. Med halvstrukturerad intervjuguide menas ett frågeformulär som 
varken är ett öppet samtal eller ett stängt frågeformulär – utan samtalet bygger på öppna frågor 
tematiserade kring vissa specifika ämnen. Man försöker i så stor utsträckning som möjligt fånga 
intervjupersonens upplevelser och på samma gång tona ned forskarens personliga inblandning och 
förkunskaper (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Tolkningsfenomenologi syftar till att ge en bättre förståelse av naturen och kvaliteten av fenomen så 
som de presenterar sig själva. Den här versionen av fenomenologi särskiljer dock inte beskrivande och 
tolkande, utan den tar hänsyn till hermeneutisk tradition och menar att all beskrivning består av former 
av tolkningar. Med det menas att när man skriver ner fakta om människors levda liv så är det i sig en 
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tolkning. På samma sätt kan inte förståelse ta form förens man gör ett preliminärt antagande av vad det 
är vi försöker förstå. Det är en cirkulärt byggd process av meningsskapande som brukar kallas för den 
hermeneutiska cirkeln. Denna menar att delar kan förstås ur helheten och helheten kan förstås ur 
delarna, en cirkulär process mellan antaganden och tolkningar och tillbaka igen (Willig, 2008).  

Metod   

Val av metod 
En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer med sex personer vilka är anställda och 
heltidsarbetande på ett korttidsboende för barn med autism beläget i Stockholmsregionen. Då studiens 
frågeställning är relativt öppen valde författaren att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide 
för att sedan genomföra en tolkande fenomenologisk analys (IPA = interpretative phenomenology 
analysis). IPA är en version av fenomenologisk metod som genom intervjuer får direkt tillgång till 
intervjupersonens livsvärld och möjliggör för denne att dela med sig av sina personliga erfarenheter av 
de fenomen som forskaren ämnar undersöka (Willig, 2008). Efter intervjuernas genomförande 
transkriberades intervjuerna till texter som forskaren sedan arbetade vidare med i syfte att urskilja 
relevanta teman. IPA kan inte ge en direkt och exakt förståelse för de fenomen som undersöks utan 
metoden är inspirerad av hermeneutiken vilken innebär att all beskrivning utgör en form av tolkning. 
Den hermeneutiska cirkeln är central i processen att urskilja resultat (teman) och innebär att 
tolkningen ständigt bearbetas (Willig, 2008).  

Urval och avgränsningar 
Ett antal korttidsboenden i Stockholmsregionen fick förfrågningar genom telefonkontakt om att delta i 
studien varav ett av dessa valde att medverka i undersökningen. Vid presentationen av studien fanns 
en stark vilja från många av medarbetarna att ställa upp på intervjuer och det uppstod inga svårigheter 
att rekrytera deltagare. Tre kvinnor och tre män valdes i olika åldrar för att få ett så representativt urval 
som möjligt från arbetslaget (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Undersökningspersoner 

Sex personer deltog i studien varav tre var kvinnor och tre var män i åldrarna 22-57 år. Alla arbetade 
med varierande procentsats från 67-96 % på korttidsboendet för barn med autistiska symptom. Alla 
deltagare hade gymnasieutbildning och fem av intervjupersonerna hade relevant vidareutbildning inom 
vård och omsorg. Alla deltagare hade varit inom branschen LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) länge, men som minst fyra år. Ett begränsat urval gjordes på grund av att varken 
tid eller övriga resurser fanns till förfogande inom ramen för uppsatsskrivandets kriterier (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  
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Insamlingsteknik 
En kvalitativ metod användes och personerna intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. 
Intervjuguiden utformades utifrån en inledning, ett mittparti och en avslutning för att stärka den 
dynamiska dimensionen för en bra intervjuinteraktion. I inledningen ställdes frågor som gav relevant 
information kring deltagarna såsom ålder, kön och utbildningsnivå. Mittpartiet bestod av intervjudelen 
som baserades på ett antal öppna frågor indelade i olika teman. Intervjuguiden bestod av inledande 
frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, indirekta frågor samt tolkande frågor. Den 
halvstrukturerade intervjuguiden underlättar för forskaren att komma ihåg att ställa de rätta frågorna 
men gjorde samtidigt plats för förändringar i ordningsföljden av frågorna eller uppföljande frågor när 
det behövdes. Ett första utkast av en intervjuguide har genom feedback från handledare förbättrats och 
förfinats ett antal gånger till forskaren känts sig nöjd med resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter 
datainsamlingen bearbetades datan och analyserades enligt IPA (Willig, 2008). För intervjuguide, se 
bilaga 2.  

Genomförande 
Intervjuerna tog plats på det korttidsboende som intervjupersonerna arbetade på. Innan intervjun 
påbörjades fick informanterna ta del av ett informationsbrev där de godkände både sitt deltagande i 
studien men även att de tagit del av de etiska aspekter som följer med medverkandet. Därefter 
genomfördes intervjuerna och spelades in så att transkribering därefter kunde starta. Varje intervju tog 
mellan 30 och 40 minuter. Vid tiden för intervjuandet bodde det barn på korttidsboendet som var i 
åldrarna 6-18 med olika diagnostiseringsgrader av autistiska symptom.  

Databearbetning och analysmetod 
Forskaren har valt att använda sig av en homogen grupp människor och undersöka deras respektive 
erfarenheter av samma upplevelser. Utifrån det perspektivet är syftet således att hitta gemensamma 
teman i alla transkriberingarna för att kunna få en mer generell förståelse för fenomenet. I och med 
transkriberingarna av intervjuerna hade datan bearbetats en del innan den första läsningen av 
utskrifterna gjordes och redan då väcktes en del tankar kring vilka resultat som skulle kunna tydas. En 
första genomläsning innebar dock att forskaren antecknade de tankar och reflexioner som kom upp. 
Därefter lästes transkriberingarna ett flertal gånger till och huvudteman och underteman kunde 
definieras och jämföras med exempel från texterna. Till sist skapades en tabell av fyra huvudteman 
och åtta underteman tillsammans med noteringar som illustrerade varje tema. Detta för att få en tydlig 
struktur i resultatet. Det bör poängteras att valet av teman är beroende på forskarens intressen och 
orientering i forskningsfrågan (Willig, 2008).  

Forskningsetiska överväganden  
Innan intervjuerna genomfördes fick intervjupersonerna ta del av samt skriva under ett 
informationsbrev. I informationsbrevet framgick bland annat syftet med studien, att deltagandet var 
frivilligt samt att de hade rätt att dra sig ur och ta tillbaka data både under och efter genomförandet av 
intervjun. Forskaren beskrev inga risker med genomförandet då denne ansåg att det inte fanns några 
risker med deltagandet. Forskaren upplyste deltagaren om att denne var anonym bortsett från ålder, 
kön och utbildningsnivå samt att barnen de berättade om även är anonyma. Deltagarna informerades 
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om att inget av informationen i studien kommer kunna härledas till deras specifika arbetsplats. De fick 
även erbjudande om att godkänna deras citat innan publicering vilka några valde att göra (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2014). För informationsbrev, se bilaga 1. Det bör nämnas att 
deltagarna var positivt inställda till intervjun och såg fram emot att kunna ta del av studiens resultat för 
ett eventuellt förbättrande av deras arbete inom verksamheten.  

Studiens kvalitet 
Intervjuguiden skapades först av forskaren och bearbetades därefter med hjälp av handledares 
vägledning. En testintervju gjordes och tillsammans skapade dessa förberedelser utrymme för 
relevanta justeringar innan datainsamlingen påbörjades. En intervjuguide användes med en tydlig 
struktur i form av inledning, mittparti och avslut och frågorna kunde efter testintervjun visa sig ge 
innehållsrika och relevanta svar. Till studiens fördel hör att forskaren sedan innan arbetat på ett 
korttidshem för barn med autistiska symptom. Detta gör att det blir enklare för intervjuaren att utföra 
intervjun och söka relevanta svar men också ett bättre förhållningssätt vad gäller orienteringen i 
analysen och transkriberingarna. Ett medvetet val av korttidsboende har gjorts vilket forskaren inte 
sedan tidigare är bekant med vilket utesluter riskerna som följer av personliga relationer till 
intervjudeltagarna. Intervjutranskriberingarna lästes utav både forskare och handledare vilka kom fram 
till överensstämmande teman. Intervjupersonerna fick ta ställning till om de ville bekräfta sina citat 
innan publicering vilka några valde att göra och vilket ytterligare stärker kvaliteten i svaren. De 
föreslog inga ändringar utan tyckte att citaten stämde och att de kunde vara med i uppsatsen. I 
resultatet presenteras citat med vad de intervjuade ordagrant sade vilket även ökar tillförlitligheten 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

IPA som metod syftar till att undersöka en deltagares erfarenheter av ett visst fenomen utifrån dennes 
perspektiv och innebär alltid att forskarens egna syn på världen är av en avgörande betydelse. Man bör 
som läsare vara medveten om att den fenomenologiska analysen som produceras av en forskare alltid 
är en tolkning av deltagarens erfarenheter. Som med alla metoder finns det ofta en del kritik att ta 
hänsyn till, och vad fenomenologi har anmärkts för är att det är en metod som är beroende av språket – 
på två sätt. Delvis kräver metoden att de som intervjuas i undersökningen ska behärska språket som 
det enda sätt att kunna kommunicera deras erfarenheter på. Kritiker till den fenomenologiska metoden 
menar att språket konstruerar verkligheten snarare än beskriver den på så sätt att människor kan 
beskriva samma händelser på många olika sätt beroende på vilka ordval de gör. På det sättet menar 
Willig (2008) att ett intervjutranskript säger mer om hur en intervjuperson talar om en specifik 
händelse inom ett specifikt koncept snarare än om erfarenheten i sig. Utifrån detta perspektiv är inte 
språket ett medel genom vilket människor kan uttrycka vad dem tänker och känner, utan språket får 
föreskriva vad intervjudeltagarna kan tänka eller känna. Vidare kan språket vara en begränsning 
utifrån det faktum att metoden kräver att intervjupersonerna har kunskap om och kan använda språket 
till att göra innehållsrika och detaljerade beskrivningar om händelser och erfarenheter som de varit 
med om. Detta begränsar data från de människor som har svårt att eller är ovana att uttrycka tankar, 
känslor och beteenden i ord. Den fenomenologiska metoden har också kritiserats för att beskriva 
fenomen utan att kunna förklara uppkomst eller orsak av dem och på så sätt också skillnader mellan 
olika individers upplevelser. Vissa menar då även på att fokus på framträdanden utan förklaringar till 
orsak eller uppkomst begränsar förståelsen av fenomen (Willig, 2008).  
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Reliabilitet, validitet och etik av transkriptionerna 

Innan intervjun påbörjades säkerställdes att inga ljud utifrån skulle komma att störa och att det var en 
tydlig ljudupptagen på inspelningarna. När transkriberingarna påbörjades röjdes identiteten genast så 
att inga personer skulle kunna identifieras i dokumenten och efter utskrifterna raderades 
inspelningarna. Forskaren har ansett att ämnet och frågeställningen inte är så pass känsligt att det har 
funnits relevans att uppmärksamma och registrera psykologiska tolkningar såsom oro, ängslan eller 
innebörder av förnekande. Sådana fakta har därför ej transkriberats. Endast forskaren har transkriberat 
intervjuerna vilket sänker trovärdigheten för hur intervjudeltagarnas berättelser har tolkats vid 
utskrifterna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Resultat och analys 
Syfte 

Syftet med studien var som tidigare nämnt att undersöka hur lek för barn med autistiska syndrom på 
ett korttidsboende kan främjas. Tidigare forskning visar att det handlar om att försöka anpassa leken 
till barnet, hjälpa till att exponera alternativa leksaker för barnet för att öka initiativförmågan eller 
försöka visa hur leken ska gå till och få barnet att försöka härma och imitera. Uppmaning och 
förstärkning har även visat sig vara viktiga hjälpmedel för att öka leken (Stahmer et al., 2003). 
Däremot har ingen forskning gjorts på hur leken kan främjas i korttidsboendemiljö. Barn med 
autistiska syndrom leker inte som andra barn (t ex Baron-Cohen, 1987) och för att ta reda på hur leken 
kan förbättras genomfördes en fenomenologisk tolkningsanalys (IPA) med personal på ett 
korttidsboende för att ta reda på deras uppfattningar och erfarenheter av leken på deras arbetsplats.  

 

Resultat 

Utifrån frågeställningen om hur leken kan främjas för barn med autistiska syndrom på ett 
korttidsboende valdes fyra huvudteman tillhörande två respektive underteman ut. Temana var 1) 
Personal (personal/ tid samt attityd och inställning), 2) Miljöns betydelse (fysiska samt psykiska 
miljön), 3) Verksamhetens struktur (genomförandeplaner samt kunskap) samt 4) Strategier för lek 
(lekens anpassning till barnet samt hjälp att styra upp leken). Temana illustreras i figur 1 nedan:  
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Attityd & inställning!
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Lekens anpassning till barnet!
!
Hjälp att starta upp leken!

 

Figur 1. Figuren redovisar de fyra huvudtemana med tillhörande underteman som visar på vilka 
faktorer som främjar lek för barn med autistiska symptom på korttidsboende.  

Tema 1: Personal  

Mer personal som ger tid 

Första undertemat illustrerar behovet av mer personal eller tiden som skulle komma med mer personal. 
Alla intervjupersoner vittnar om att förutsättningar för bra lek är att dem har tid att vara med barnen 
och med det tid att engagera sig i deras intressen. Delvis är det viktigt för att de vuxna i de flesta fall 
behöver assistera barnen i leken, men speciellt viktigt är det också eftersom det är svårt att planera lek 
med barnen och att barnens vilja till en viss typ av lek ofta kommer impulsivt. Intervjupersonerna 
nämner även personal som skulle ha ansvar för vissa områden (till exempel hålla ordning på 
leksakerna eller städa och laga mat) så att dem fick tid till att leka med barnen istället för att ägna sig 
åt andra måsten.  

 

De följande citaten handlar om betydelsen av att det ska finnas mer personal som kan ha 
ansvarsområden dels för att leken i sig ska förbättras (d v s ordning på leksakerna) men också för att 
”ordinarie” personal ska ha tid att ägna sig åt lekandet och inte matlagning eller städning.  

 

”Man har ju aldrig tillräckligt med tid. Jag önskar kanske att en person var ansvarig för leksakerna 
på korttids och såg till att alla pusselbitar fanns i asken och att det köptes in nytt och slängdes och ser 
till att det är inlåst så ingen kommer åt att tugga på det när man vänder ryggen till (…) Vi har ju inte 
den tiden (…) När vi inte har tiden blir det mycket att de sitter för mycket framför någon skärm” (Ip 
2). 
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”Tillräckligt med personal som gillar att leka (…) Sådant material man tycker att vi skulle kunna ha 
bättre och att vi skulle ha tid att hålla ordning på sakerna och sådär. Så att det liksom, så att det är 
enkelt att ta fram. Det ska inte vara jobbigt (…) Så att det känns viktigt. Men alltså, eller ha en 
personal som fixar det här med matlagning och städning och sådant så att jag inte ska behöva hålla 
på och stressa mig galen på det, för jag blir också trött då och då blir jag inte så kul. Jag är människa 
jag med liksom. Så att det är väl det viktigaste.” (Ip 3).  

 

Följande citat handlar om personalens betydelse av tid med barnen för att kunna stötta (assistera) och 
engagera dem leken. Två av citaten tillsammans med det första citatet i föregående tema visar också på 
att brist på personal resulterar i att vissa barn som är mer passiva sysselsätter sig själva och på så vis 
får mindre tid med personalen.   

 

”Mer tid till ungdomarna, mer personal till ungdomarna. Ja att alla ungdomarna kanske kunde ha en 
personal istället för att dela personal.” (Ip 4).  

 

”Det ideala hade ju varit personaltäthet, det är ju så enkelt. Hade det funnits massa människor som 
kunde sitta ner och lyssna på dem tror jag vi hade haft en helt annan värld., men där är vi ju inte. När 
det gäller vård då är det personaltäthet, det finns inget annat.” (Ip 5).  

 

”(…) Där tycker jag inte att vi har tid alls, tillräckligt. Det är ju några som faller mellan stolarna, så 
är det ju, tyvärr (…) Och det är det kruxet vi har att många av dem barnen vi har dem kan vara med 
sig själva och dem blir för sig själva lite grann.” (Ip 5).  

 

”(…) Men vi har ju några som alltså, det handlar om bemanning också, hur mycket tid man har också. 
Tyvärr är det ju så. Jag vet en kille han blir sittandes mellan tv och dator. Han kan ju sitta hela 
dagarna, så. Därför att man inte har tid med honom riktigt (…) Så det är, mer tid till för att ta hand 
om det som finns. Så är det. Att det finns personal som kan ta med barnen ut och så. Det känns ju 
jätteviktigt.” (Ip 3).  

 

Följande citat handlar om vikten av mycket personal för att kunna följa upp barnens impulsiva vilja till 
en specifik lek samt olusten i att behöva prioritera mellan barnen utifrån bemanningsbehovet.  

 

”Framförallt mer människor, mer människor som jobbar. Det hade gjort en otrolig förändring. (…) 
Återigen så är det ju som jag tycker sådan här viktig one on one. För många har det alltså, de vill 
knyta an till en person men man behöver tid. Som sagt vi har en som älskar att åka tunnelbana (…) 
Och då behöver han ha med sig personal. Och då tycker jag absolut att han kan få det, men det blir 
ofta, det går ju inte att få ihop det. Och det tycker jag är väldigt frustrerande (…) De timmarna är 
jätteviktiga för honom, och då tycker jag att för oss det är ju ingenting, det är två timmar, men å 
andra sidan vet man ju aldrig när det kommer så jag menar man skulle få mycket mer möjligheter 
då.” (Ip 5).  
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”Självklart ja så skulle det finnas fyra personal till som bara är insatta för att leka. Det skulle ju vara 
det. Mycket mycket mer personal, herregud. Och bara leka från när de vaknar halv sex till klockan 
elva på kvällen. Det är ju självklart alltså, personaltätheten (…) Men det blir extra tydligt också när vi 
har med människor att göra, när man ser verkligen att, jaha, nej idag får vi välja, vilka tre ska få göra 
något roligt idag, för alla har vi inte tid att göra något roligt med utan tre får vänta tills imorgon (…) 
Jag tänker att med personaltäthet så kommer så mycket annat också. Som att alla som vill, att man 
kan åka iväg och göra det man själv tycker är roligt. Och kanske inte bara leka på gården, utan man 
kan närsomhelst dra iväg till favoritlekplatsen. Och oavsett om den ligger på andra sidan gatan eller 
om den ligger i, ja vad vet jag, så att man behöver åka bil.” (Ip 6).  

 

Attityd och inställning  

Andra undertemat hänvisar till betydelsen av personalens attityd och inställning till lek för att skapa de 
bästa förutsättningarna för att leken ska ta plats i verksamheten. Att vara prestigelös, icke egoistisk 
och gå utanför det ”normala” framkommer som nycklar till framgång. Det visar sig också vara en 
fördel samt en tanke om förbättring att de olika individerna inom personalgruppen har olika 
ansvarsområden (som även citaten i ovanstående tema visade på) samt vikten av att personalgruppen 
består av personer med olika intressen men som ändå skapar en stabilitet i arbetslaget.   

 

Följande citat handlar om vikten av att vara prestigelös, icke egoistisk och att gå utanför det ”normala” 
för att kunna vara en bra lekpartner. Det sista citatet visar också på vikten av att sätta barnet i centrum 
framför personalen.   

 

”Tillräckligt med personal som gillar att leka. För det kan vara mycket personal men det är inte alla 
som tycker det är toppen att leka med ungarna (…) Så att det känns viktigt (…) Ehm, och sen, alltså 
det är ju också viktigt med det mänskliga hur man funkar i arbetsgruppen därför att det är ju att våga 
leka är ju att släppa på prestige rätt mycket. Så att det är ju inte så lätt, jag har ju hunnit bli så 
gammal nu så jag skiter i om någon tycker jag är fånig eller sådär men det är kanske inte lika lätt för 
alla. Även om alla kan leka så, för många är det ju lite som att hålla på sin prestige också. Och det är, 
ju mer man kan jobba på ett bra sätt tillsammans desto mindre prestige behöver man ha och desto 
knäppare kan man vara i leken och ha roligt och så.” (Ip 3).  

 

”För mig är det ju förhållningssätt. Det är det som är grejen. Jag brukar alltid säga att man ska 
hänga av sig egot med jackan när man kommer innanför dörren för har du med dig det kommer du 
inte orka för det första. Man måste liksom, någon sådan här sorts prestigelöshet. Alltså återigen, det 
är deras liv, jag är bara här och jobbar, men det här är deras tillvaro, det tror jag är väldigt viktigt 
att tänka på.” (Ip 5).  

 

”Det som begränsar leken är ju vi och vad vi har för värderingar och åsikter så här ska det vara eller 
såhär ska det inte vara. Och någon form av normaliseringsprocess som de flesta föräldrarna är 
väldigt måna om att nej jag vill inte att mitt barn gör såhär för det är inte normalt, det är inte ett 
normalt sätt att leka på det är inte ett normalt beteende. Även om det är jätteroligt beteende så… så 
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det är de vuxna som begränsar i första hand kan jag tycka. Och för att främja det är det ju samma sak 
där, det är ju vi, vi runt omkring. Det är ju vi som får se över vad vi håller på med och reflektera.” (Ip 
6).  

 

Följande citat handlar om fördelen om att personalgruppen består av olika personlighetstyper vilket 
skapar en bra stabilitet i arbetslaget.  

 

”Att vi är samma personal och att vår personalgrupp är så, vi är så olika människor och det blir 
väldigt bra stabilitet i gruppen och att vi har jag som är duracellkaninen och skruvar upp stämningen 
och så kommer nästa person som är som ett vandrande valium och är så lugn (skratt). Nej men 
prestigelöst och en bra grupp liksom (…) Och sen är det nog, vi är ju rätt barnsliga, så att vi kan ju 
kicka igång en lek sådär, hjälpa till lite på traven” (Ip 6).  

 

Tema 2: Miljöns betydelse  

Den fysiska miljön 

Det första undertemat illustrerar den fysiska miljöns betydelse för lekens främjande. Frihet är något 
som ses som något positivt och exemplifieras i form av frihet på grund av stora ytor, frihet för att den 
fysiska miljön är tålig och man inte behöver vara rädd för att ha sönder något, frihet för att man inte 
tystas ned med hänsyn till grannar, frihet för att miljön är säker (ingen parkeringsplats utanför samt 
låsta grindar som omger utegården) och inte innehåller sådant som stör barnen.   

 

Följande citat beskriver hur friheten tar sig i uttryck i och med dem stora ytorna samt att de inte 
behöver ta hänsyn till människor i närheten och på så sätt kan låta bäst de vill.  

 

”Att det är större utrymmen och att de har framförallt lite friare tyglar här än vad de kanske har 
hemma och i skolan. Vi har ju en del barn som är ganska rörliga om man säger så, och är ganska 
storvuxna samtidigt som kan liksom hoppa runt jättehögt och försöka studsa ner (…) Jag kan ju tänka 
mig att det är en ganska skön känsla att komma hit där det är högt i tak för barnen att det kanske, till 
skillnad från hemmen där man kanske försöks tystas ner lite när man hoppar och för liv med hänsyn 
till grannarna och det behöver ju inte vi tar här i och med att vi dessutom ligger som vi gör och också 
inte har grannar på nära avstånd. Jag tror det här är en plats där man kan vara lite friare och låta 
mer och… vad heter det… vara mer rörlig. Och plus att vi inte har så jätteöverdrivet mycket möbler 
här dem allmänna utrymmena det är skönt att det blir mer plats också.” (Ip 1).  

 

”Ytorna tror jag, vi har ju en lekhall där nere. Där gillar de ju att vara. Stor yta, jo att ytan är som 
den är och att det finns att man kan springa från ena sidan till den andra sidan, det kan man inte på 
många andra boenden. Så att ytan är så pass stor att de känner att det finns yta att springa på helt 
enkelt. Det tror jag (…) Ja på gården såklart, gungor och ytan där också. Att de kan springa runt och 
ha sig, i sandlådan och så vidare och så vidare.” (Ip 4).  
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Följande två citat illustrerar barnens möjligheter att kunna låta och föra ljud utan att störa någon.  

 

”Och lokaler, miljön, vart man är (…) Jag tycker å andra sidan att det här är ett perfekt boende så, 
det är ett fristående hus och vi har inga grannar, det kan ju låta en del så man behöver inte gå i taket 
för det tycker jag, det är skönt.” (Ip 5).  

 

”Och sen har vi ju, ja men bara det här att kunna vara ute, alltså våran gård är ju helt perfekt (…) 
Sedan ligger vi ganska off också det är ganska lugnt runt omkring det är mest vi som stojar och 
stimmar. Det är inte så mycket som stör i omgivningen och så.” (Ip 6).  

 

Följande citat handlar förutom stora ytor om frihet i bemärkelsen att de är trygga ute på gården på 
grund av att det är staket runtomkring och att det inte är någon parkeringsplats utanför.  

 

”Ja en stor yta där man kan röra sig fritt, så att man kan springa lite som man vill och sådär, att det 
finns lite möjlighet att klättra (…) Men det tycker jag det finns ju faktiskt vi har ju både gården och 
lekhallen som jag tycker är jättebra utrymmen i den här lokalen (…) Att kunna få vara ute på ett bra 
sätt. Jag hade en annan arbetsplats med en parkeringsplats utanför vilket inte var så bra (…) Vi kan 
stänga grindar så vi behöver inte vara rädda för att de springer (…) Det är en av de bättre uteplatser 
jag har haft på ett jobb så.” (Ip 3).  

 

Den psykiska miljön 

Den psykiska miljöns betydelse handlar mycket om barnens vänskap samt känsla av trygghet på 
korttidsboendet. Vänskap och trygghet kan ses som två olika aspekter men också som beroende av 
varandra. Tryggheten handlar om relationerna till både personal och andra barn som är på 
korttidsboendet samt kännedom om lokalerna.  

 

Följande citat visar på betydelsen av att känna de barnen som är på korttids även om de interagerar 
med varandra på olika sätt. Vikten av att det är samma personer kan vara lika tydligt även om man 
som i exemplet nedan kanske slår till sin kamrat, något som sker i en ”kamratlig anda” beskrivet av 
intervjupersonen.  

 

”Jag tänker att det är en del av diagnosen – autismsspektrum, att man inte ser vitsen med relationer. 
Däremot så kan jag tro att de kan känna sig trygga med varandra. Ja men jag vet att X sitter i den 
hörnan och ibland skriker hon men hon gör inte illa mig, att dem kan vara trygga med varandra.” (Ip 
2).  

 

”(…) Gärna att dem är runt andra de vill ju gärna att personalen är med fast kanske inte deltar, 
men… är närvarande (…) Jag upplever att även om de kanske inte… om man ska ta ett tidigare 
påstående kanske leker med varandra med ändå att deras närvaro har en betydelse för varandra (…) 
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Några utav mina killar kan ju bli lite såhär att dem frågar vilka barn är på korttids när dem kommer 
och… vem jobbar med mig, vem ska vara på den här sidan, vilka ska vara på den sidan ((delen av 
huset)) att det är viktigt att just dem barnen som dem är vana vid ska vara här och det blir ju en 
slags… kompisrelation… på ett sätt (paus). Deras närvaro ger ju betydelse för varandra.” (Ip 1).  

 

”Samtidigt är dem väldigt noga med att dem ska vara på samma plats. Vi har ju till exempel ett gäng 
här som är så sköna, dem interagerar egentligen aldrig men det är jätteviktigt att dem är här 
samtidigt för deras egna sinnesro (…) Det är ju det som jag tycker är hela grejen, att det är 
jätteviktigt vilka individer det är som är här. Och då är det ju vad kan man säga, det är ju ett 
förhållande kan man säga i alla fall. Och spräcker man det då kan man få otroligt mycket problem, så 
att det, nej jag anser att dem definitivt har kompisar, att dem alltså har vänner på något vänster. En 
går ju jättegärna fram till en av våra brukare och slår honom, och han vet ju om det, så det är också 
en sådan där grej va att nu har jag fått det okej så har jag konstaterat vår relation så kan jag gå 
vidare (skratt). Det var som det var senast.” (Ip 5).  

 

Citatet nedan visar på betydelsen av varandras närvaro genom att leka bredvid varandra men inte med 
varandra.  

 

”Men dem andra det blir lite mer som syskon, alltså dem har den där hat-kärleken för varandra (…) 
Nej men i och med att alltså dem har ju ändå, för många av dem har ju gått här tillsammans länge och 
går även i samma skola, kanske till och med i samma klass, så att dem har ju gemenskapen av 
varandra men jag tror inte för att i och med att dem är… dem kan leka bredvid varandra men dem 
leker inte med varandra.” (Ip 6).  

 

Citatet nedan visar på betydelsen av tryggheten till personalen samt lokalerna.  

 

”Återigen så är det ju som jag tycker sådan här jätteviktig one on one. För många har det alltså, dem 
vill knyta an till en person men man behöver tid.” (Ip 5).  

 

”För det första att våra barn känner sig trygga, för känner man sig trygg kan man ju känna sig så 
pass fri att man kan leka och ta in fantasi och använda den (…) Att vi är samma personal och att vår 
personalgrupp är så, vi är så olika människor och det blir en väldigt bra stabilitet i gruppen (…) Och 
sen så har dem ju flesta varit här så länge att dem känner sig trygga i lokalerna, att dem hittar, vet 
vart toaletterna är, om man är hungrig vet man vad man ska göra och vet att vi förstår även om man 
inte pratar så förstår vi vad som menas liksom. Och det är väl det första att man ska känna sig trygg.” 
(Ip 6).  
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Tema 3: Verksamhetens struktur 

Genomförandeplaner 

Det visar sig att leken inte är omnämnd i korttidsboendet verksamhetsplan. Intervjuaren ställde dock 
en fråga om leken finns med i barnens respektive genomförandeplaner och detta tema illustrerar att så 
inte är fallet. Det visar sig dock att mål som innebär ungdomarna skall kunna sysselsätta sig själva 
utan en vuxen och att de ska röra på sig kan ses som en form av lek.  

 

”Nej det tror jag faktiskt inte att det är (…) Det finns ju dels hygienbehov på alla men sen är det mer 
praktiska saker som att man ska kunna, kanske gå med sin tallrik efter maten eller att barnet i fråga 
ska kunna vara själv under kortare perioder.” (Ip 1).  

 

”Nej jag tror inte att det är någon som har, inte vad jag vet, jag tror inte det är någon som har lek i 
sin. Vi har ju några som ska kunna sysselsätta sig, eller som ska kunna vara själva en stund, och det 
innebär ju att kunna sysselsätta sig ” (Ip 2).  

 

”Vi har inte det i genomförandeplanen. Vi gör den ganska kort. Jag skriver den väldigt kort faktiskt. 
Alltså där står ju bara vad föräldrarna har för önskemål och vad skolan har för genomförandeplan på 
vad det är som behöver utvecklas. Och då är det ju för det mesta kommunikationen och att kunna 
knäppa och klä på sig själv, gå på toaletten, duscha. Och sen kan det ju vara med maten. Så det är det 
som står i princip, så leken finns inte med som egen del.” (Ip 3).  

 

”Nej, det har vi inte. Nej det är väl mest att dem ska aktivera sig fysiskt som vissa har, till exempel att 
X ska gå ut på promenader för att han behöver gå ner i vikt eller röra på sig. Och så vidare det finns 
inget att han måste leka, att han ska leka.” (Ip 4). 

 

”Det är den inte. Inte på dem jag har skrivit. Det är nog ingen av dem, nej det är dem inte.” (Ip 6).  

 

Kunskap 

Temat kunskap handlar om personalens kunskap om hur leken kan anpassas till barn med autistiska 
symptoms förutsättningar.  

 

Följande citat handlar om hur kunskapen skulle kunna öka personalens hjälp i barnens lekande.  

 

”Verksamheten tycker jag främst ska specialisera sig på en och samma målgrupp för att man då ska 
kunna anpassa lokalerna bättre, visst, oavsett om det är samma målgrupp eller inte så är varje barn 
individuellt unikt på sitt eget sätt men det blir en vad ska man säga, det blir en bättre kompetens hos 
personalen hur vi ska förhålla oss till vårat arbetssätt om vi har en uppsatt målinriktning och att det 
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här korttidsboendet har vi barn med autism. Och det är likadant om man har ett boende för barn med 
Downs syndrom att på det här boendet riktar vi in oss på det här. Så att vi också ska kunna få en 
bättre kompetens för den målgruppen vi har.” (Ip 1).  

 

”Jag tänker mer att ja att vi skulle ha såhär uppdaterat material och helt material och, ehm, att man 
hade tid och jag kan tycka kanske att man skulle ha någon pedagog som man hade någon utbildning, 
alltså någon specialpedagog från skolan som kom hit och talade om vad vi ska göra för alla vi som 
jobbar här vi är liksom självlärda. Det är ingen som säger vad vi ska göra, varken med lek eller när 
dem är utåtagerande. Det är lite såhär, ja, det fixar ni nog, jaa. Men det måste ju finnas någon som 
har tänkt till.” (Ip 2).  

 

”Kurser och material.” (Ip 2).  

 

På frågan om någon har fått någon utbildning vad gäller barn med autism och deras lek svarade alla att 
dem inte fått någon sådan utbildning.  

 

”Inte när det gäller lek. Vi har specialiserat oss mycket på hot- och våld-situationer och annat. Och 
att bemöta föräldrar.” (Ip 1).  

 

”Nej.” (Ip 2).  

 

”Nej, inte i förhållande till lek direkt. Jag tycker inte att jag haft någon sådan. Vi har ju handledning 
och det kan man ju se som utbildning för det handlar ju om hur vi ska förhålla oss och sådär. Men där 
har vi aldrig vad jag känner fokuserat på leken egentligen utan då är det ju oftast något stort 
bekymmer med någon av ungarna som vi behöver resonera om.” (Ip 3).  

 

”Nej det har vi faktiskt inte fått. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall.” (Ip 4).  

 

”Nej det kan jag inte påstå, nej.” (Ip 5).  

 

”Inte och lek. Men alltså vi får sådär via företaget massa olika autismutbildningar så, men det är 
ingenting som har haft med lekinlärning att göra.” (Ip 6).   

 

Även om de flesta i personalen har fortbildningar och återkommande handledningssamtal så verkar 
inte fokus vara på lek. Om man ser till deras bakgrund är det olika vilken utbildning dem har och alla 
har inte utbildning om barn eller om funktionsnedsättning före anställningen. Det verkar därmed inte 
vara något som arbetsgivaren utgår från att de redan har utbildning om.  
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Tema 4: Strategier för lek 

Anpassning av leken, exponering och barnens initiativ  

Temat handlar om att använda sig av olika strategier för att främja leken och enligt 
intervjupersonernas erfarenheter ökar leken mest genom exponering av lekmaterial för barnen så att 
lek lättare kan uppstå samt att aktivt följa upp barnens initiativ till lek.  

 

Följande citat handlar om att göra lekmaterialen mer tillgängliga.  

 

”Jag tror egentligen att göra saker mer tillgängliga. Att låta det ta sin tid och låta det vara framme. 
Till exempel om man skulle ställa fram ett spel på bordet eller pussel, eller ställa fram vattenleksaker i 
duschen (paus) Låta det komma till barnet istället för att vi ska… eller låta barnet komma till 
aktiviteterna (…) Och att det sker mycket på deras egna initiativ, men att det också, ja att det 
fortsätter ske på deras egna initiativ istället för att det ska vara en påtvingad aktivitet.” (Ip 1).  

 

”Jo men det är väl också lite mer med sig själv, man hittar ett gosedjur, man hittar en boll, kanske 
sitter ned i vår gympasal där nere, sitter still men helt plötsligt kanske man vill… Vill säga att några 
andra spelar boll och bollen kommer rullande mot en man kanske helt plötsligt tar upp den och sen 
kanske kastar vidare den och då har vi plötsligt en bollek att vi kastar boll fram och tillbaka. Det är 
också lite mer att det sker spontant.” (Ip 1).  

 

”I och med att också barnen är här olika dagar så i den bästa av världar så skulle man nog ha lite 
mer anpassade grupper, att man lite mer har, på dem här dagarna så är dem här barnen som är mer 
hög fungerande och kanske kan spela mer spel eller kanske till och med kan spela x-box och sådant 
där så att man skulle kunna ha sådana grejer framme mer. Men nu när vi har en sådan blandning av 
barn så har vi ju dels sådana barn som kanske mer man kan ha saker ligga framme medan vissa kan 
man inte ha leksaker ligga framme för dem kan ha sönder det (…) Så skulle vi liksom kunna anpassa 
verksamheten mer för alla barns behov för nu blir det ju lite som att vissa barn får kanske stå vid 
sidan för att nu är det barnet i den här gruppen och det här barnet i den här gruppen klarar inte av att 
det ligger lösa föremål framme. Medan ett annat barn kanske skulle må bra av att det ligger lösa 
föremål framme så att dem själva skulle kunna ta initiativ. Nu har vi att vi har leksaker som är inlåsta 
i vissa rum så då personalen får ta fram vid behov. Och jag tror att dem skulle få mycket friare fantasi 
för leken i fall allt skulle ligga framme för dem här barnen som klarar av att det ligger leksaker och 
spel framme.” (Ip 1).  

 

Följande citat handlar om att låta barnen ta initiativ till leken.  

 

”Och där har vi ju satt upp som arbetssätt att vi inte ska pusha dem för hårt utan mer låta dem komma 
till oss.” (Ip 1).  
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”Ja en av tjejerna jag jobbar väldigt mycket med hon tar initiativ till en lek, det kan till exempel vara 
att jag ringer till hennes mamma (…) Alltså, det, allt går ju bättre så länge man får låta henne, det är 
hon som styr leken. Och sen så om jag tar initiativ till en lek med henne, då är det tvärnej.” (Ip 6).  

 

”Jaa, det är ju så olika, det anpassas. För mig är lek något som anpassas mycket till individen och det 
får man verkligen göra här (…) Ja, jag tycker att jag anpassar mig jättemycket. Jag är ju mycket 
sådär att jag tycker att leken ska utgå från barnet liksom, att det är fantasin som ska få utrymme. Och 
sen, ja jag tar tillfället i akt det är inte så att jag går och planerar att idag ska jag minsann leka det 
här med barnen utan jaha, wow, följa john? Okej, då kör vi på (…) Det var så förra helgen jag 
jobbade för då skulle vi gå en ganska lång promenad som dem tyckte var ganska besvärlig så då fick 
vi leka promenaden, och det gick jättebra. Blev mycket roligare än att jag skulle springa och tjata på 
dem och gnälla. Så då kändes det, det där gjorde jag bra.” (Ip 3).  

 

”Vi i leken tror jag är, vi är väldigt mycket på deras egna villkor självklart. Oerhört mycket. Jag 
menar dem kastar en boll så länge dem vill men sedan slutar dem, och det är inget mer med det. Allt 
man vill, gå upp och spela fotboll eller…” (Ip 5).  

 

”Men om ett barn som springer runt här och vill leka kull så kommer barnet här och säger kull och så 
springer jag efter och kullar. Och på så sätt så börjar leken. Barnet visar ju intresse genom att komma 
och vilja leka med mig, och då leker jag med honom (…) Vi försöker liksom leka med dem på deras 
villkor liksom. Känner vi att dem vill ha med oss så leker vi med dem, känner vi att du vill dem gärna 
leka själva…” (Ip 4).  

 

Hjälp att starta upp leken 

Temat innebär att personalen behöver hjälpa barnen att starta upp leken för att de ska komma igång att 
leka.  

 

”Ja, jag tycker att alla behöver hjälp att komma igång, och det är ju för att det händ… annars sitter 
de bara helt stilla (…) Nej, då måste man ju presentera och börja. Ja men med något barn, då kan 
man, det händer ju jättesällan att vi ritar och då kanske jag får sätta mig dem har ju sådan här 
beteendeproblematik så att såhär kom nu nu ska vi rita det går ju inte. Utan då kanske barnet sitter i 
soffan och så sätter jag mig jag mig där och ritar och så kommer det sen och tar en penna och börjar 
rita också. Man får luras lite, locka lite (…) Men att liksom ta fram en boll och börja bolla eller ett 
pussel eller en pärlplatta det är ju ingen som gör själv.” (Ip 2).  

 

”(…) Utan det är väl upp till oss personal att vara lite sådär att liksom visa eller, oftast tycker jag att 
det bästa är att man sätter sig och gör någonting själv, så blir det intressant. Om jag tar och kom här 
så ska vi göra det här så blir det konstigt, så.” (Ip 3).  
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”Och saker också som, någonstans tror jag mig veta att dem gillar, alltså som dem visar uppskattning 
till men dem kommer inte dit. Alltså det kan vara för många moment, för svårt för det första. Då tycker 
jag, absolut kan man köra igång då. En kille han älskar ju till exempel den stora bollen där nere i 
lekhallen men om man öppnar upp och bara lägger honom på den så kan han hoppa omkring med den 
rätt länge. Men han kan inte riktigt koppla att göra det själv utan ibland behövs det en start. Och det 
upplever jag med ganska många.” (Ip 5).  

 

”Men sen tycker jag att vi, man ser ganska tydligt på dem som inte visar det, dem som till exempel kan 
sitta bredvid någon annan som leker men inte vet riktigt hur ska jag. Man ser ändå viljan som lite 
finns och att det glittrar lite i ögonen men jag vill också leka men hur tusan ska jag göra. Och det 
tycker jag nog att vi är ganska duktiga på att uppmärksamma i alla fall och för det är mer att vi är 
med och startar igång lekarna” (Ip 6).  

 

”Fast jag tycker nästan att de flesta helst leker med personal, och jag vet inte om det är som om dem 
behöver hjälp att få igång leken, för så kan jag känna ofta att man hjälper till att startar en lek och sen 
kanske man kan leka den leken själv (…) Men att man ändå är väldigt mycket delaktig i uppstarten.” 
(Ip 6).  

Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur leken kan främjas för barn med autistiska symptom på 
korttidsboenden. Resultaten visar att personaltillgång och miljöns betydelse är avgörande aspekter 
samt att verksamhetens struktur och kunskap om olika strategier för lek underlättar personalens 
möjligheter att öka lekbeteenden.  

Resultatdiskussion  
Det första huvudtemat handlar om behovet av personal och det första undertemat om mer personal 
eller tiden som skulle genereras med mer personal. De första citaten handlar om att utse 
ansvarsområden inom personalgruppen och helst i en utökad personalgrupp. Ansvarsområdena skulle 
vara att laga mat, städa och ha en strukturerad ordning på leksakerna vilket skulle ge både mer tid för 
personalen att leka med barnen men också underlätta lekandet i stunden om alla leksaker var 
tillgängliga på ett strukturerat sätt. Flera intervjupersoner menar också på att tiden är av betydelse för 
att kunna stötta, assistera och engagera barnen i leken. Behovet av mer personal för att ha tid med 
barnen visar sig också då flera av intervjupersonerna menar på att de barnen som kan sysselsätta sig 
själva framför till exempel datorn lätt blir sittandes där länge. I relation till den tidigare forskningen är 
det tydligt att behovet av personal är särskilt viktigt för att alla barnen ska få tid med den vuxna – de 
flesta metoder kräver en vuxens uppmärksamhet och hjälp i lekandet (Baker, 1998; 2000; Lang et al, 
2009: Stahmer, 1999; Stahmer, Ingersoll & Carter, 2003).  
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De sista citaten i det första temat handlar om vikten av mycket personal för att ha möjlighet att följa 
upp barnens impulsiva vilja till olika lekar. En av metoderna som tidigare visat sig vara effektiv för att 
hjälpa barn att leka har inneburit precis det, nämligen metoden naturalistiska interventioner. Den 
innebär att anpassa leken till barnet på olika sätt men framförallt att tillåta att lärandet sker i de 
naturliga interaktionerna med barnet i vardagen (Lang et al., 2009). För detta behövs personal som har 
tid att uppmärksamma när detta sker i stunden och är inget som kan planeras eller schemaläggas.  

 

Det andra undertemat attityd och inställning handlar om att det är en fördel om personalen är 
prestigelös, icke egoistisk och att de går utanför det ”normala” för att öka lekbeteende hos barnen. Det 
visar sig att intervjupersonerna tycker att de gör det ganska bra på sin arbetsplats (släpper på prestigen 
och egot) men att ändå vuxna runt omkring barnen (vissa i personalen samt vissa föräldrar) kan anse 
en lek onormal i förhållande till barnets ålder och utifrån det hindra leken. Forskning visar att barn 
med autistiska symptom ofta kan vara sena i sin mentala utveckling (Gillberg, 1999) och det kanske då 
inte är så märkvärdigt att äldre tjejer och killar med autistiska symptom i tonårsåldern kan tycka det är 
jättekul att spela memory, titta på barnfilmer, lyssna på barnvisor eller åka rutschkana - det vill säga 
lekar som kanske anses mer barnsliga än andra lekar för barn i tonårsåldern. Metoden ”naturalistiska 
interventioner” gör sig återigen påmind med vikten av att anpassa leken till barnet (d v s oavsett 
faktisk ålder) och vara lyhörd för och erbjuda barnets önskan av lekar och leksaker (Lang et al., 2009). 
Sammanfattningsvis visar det sig att intervjupersonerna lyfter fram en bild av att deras många gånger 
fördelaktiga sätt att leka innebär att man som personal behöver frångå förväntningar och typiska 
normer och utgå från barnens intressen och personligheter för att ha roligt i leken. Samtidigt beskrivs 
en förväntan från föräldrarna att det är viktigt att personalen ser till att barnet gör det som anses 
”normalt” för deras ålder. Det finns således en överenskommelse men också en mot-spänning i 
problematiken med normer.  

 

Det andra huvudtemat handlar om miljöns betydelse och det första undertemat är den fysiska miljön. 
Där exemplifieras frihet på många olika sätt, bland annat genom stora ytor vilket innebär att barnen 
kan låta hur de vill utan att behöva ta hänsyn till grannar samt att utegården är inhägnad och på så sätt 
är trygg. Dessa resultat kan jämföras med vad man gör i de naturalistiska interventionerna där det är 
viktigt att anpassa miljön utefter barnets behov vilket jag anser att man gör när man ser till att ha stora 
ytor med tåliga möbler och material så att barnen inte ska hindras i sitt sätt att röra sig och leka. Rubin 
(1980) och Tamburrini (1982) poängterar även de att miljön utifrån inredning och utformning av rum 
och uteplatser är en avgörande aspekt för att främja goda lekförutsättningar. Det positiva som lyfts 
fram med stängsel runt gården är att det innebär en trygghet för barnen att leka där, men det begränsar 
dem således också i deras frihet samt från att komma i kontakt med andra barn som inte bor på 
korttidsboendet och på så vis deras möjligheter att känna delaktighet tillsammans med dem. 
Anpassningen av miljön på korttidsboendet tenderar även att gå i klinch med vad som visar sig 
begränsa leken för vissa barn, nämligen att de inte kan ha material och leksaker framme eftersom vissa 
av barnen då tar sönder dem. Det finns alltså barn som skulle kunna utveckla sin lek om de kunde få 
bli mer exponerade för olika leksaker och lekmöjligheter men vilket inte kan tas hänsyn till eftersom 
personalen är tvungen att låsa in leksakerna på grund av att andra barn annars skulle ha sönder dem. 
En idé för att försöka komma i ordning med detta problem skulle kunna vara att anpassa 
barngrupperna på korttidsboendet så att de var mer uppdelade utifrån hur lika eller olika barnen beter 
sig. De barn som är mer lugna och inte tenderar att ha sönder material och leksaker skulle kunna vara 
på korttidsboendet samtidigt och de barn som är mer utåtagerande skulle kunna vara på 
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korttidsboendet samtidigt. Alternativt skulle en uppdelning av lokalerna vara en lösning. Detta är 
således en logistisk fråga och handlar i slutändan om tid, organisatoriska möjligheter, pengar och 
personal.  

 

Det andra undertemat avser den psykiska miljön och handlar om barnens vänskap samt känsla av 
trygghet som de har på korttidsboendet både vad gäller kännedom om lokalerna samt personalen och 
andra barn. Om man ser till vad som främjar lek så visar det sig att lek endast kan ske hos de barn som 
känner och upplever sig trygga. Winnicott (1981) menar att för att lek ska kunna uppstå behöver 
miljön vara präglad av trygghet, tillit och förtroende så att barnet kan utforska leken i lugn och ro och 
känna att en vuxen finns till hands hela tiden. Det finns ett citat i resultatet som visar på betydelsen av 
att vissa barn leker bredvid varandra men inte med varandra, vilket är ett tydligt exempel på en vanlig 
variant av lek - nämligen parallelleken (Parten, 1932). Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
eftersom det inte är valfritt för barnen att vara på korttidsboendet så förefaller en viktig åtgärd att 
barnen får vara med andra barn och personal som de känner.  

 

Det tredje huvudtemat handlar om verksamhetens struktur och det första undertemat handlar om 
barnens genomförandeplaner. Genomförandeplan avser den individuella beskrivning av hur och när 
beslutade insatser (exempelvis korttidsvistelse) utförs. Det visar sig att de flesta av intervjupersonerna 
inte tror eller till och med vet att leken inte finns med i barnens genomförandeplaner. Målen handlar 
snarare om förmågor att kunna klä på sig, bära tallriken till köket efter att man ätit eller diverse 
hygienbehov som barnen behöver öva sig på. Någon av intervjupersonerna beskriver dock ”förmågan 
att kunna sysselsätta sig” som en form av lek men mer än så framkommer inte. Enligt korttidsboendets 
verksamhetsplan framgår det inte något övergripande mål om lek och enligt intervjupersonerna verkar 
det inte finnas ett gemensamt mål att utveckla barnens förmåga till lek, intressen eller att ha roligt. 
Unicef (2008) beskriver leken som den ”glömda rättigheten” och kanske kan det visa sig vara så även 
på detta korttidsboende. Andra mål prioriteras som viktigare och leken får komma i andrahand och 
detta exemplifieras även i citatet där en av intervjupersonerna menar på att svårigheterna att leka aldrig 
tas upp på handledningstillfällena utan där diskuteras snarare hur man ska hantera de ”stökiga” barnen. 
Samtidigt berättar alla intervjupersonerna hur de mer eller mindre aktivt arbetar för att uppnå ökad 
lekaktivitet hos barnen. Det verkar ligga hos varje enskild individ av personalen att ansvara för leken 
och kanske skulle förutsättningarna kunna ändras om leken omnämndes som ett delmål för barnen på 
korttidsboendet. Om målet ”lek” var nedskrivet skulle både enhetsansvarig och personal tvingas 
diskutera och resonera kring möjligheter att uppnå målet. Det bör nämnas att det på ett sätt inte är 
konstigt att mål som uppförande, självständighet och delaktighet är mer prioriterade än leken. Frågan 
är dock om vi människor generellt sett har en tendens att undervärdera lekens betydelse för barn?  

 

Det andra undertemat har döpts till kunskap och handlar om personalens kunskap om hur leken kan 
anpassas till barn med autistiska symptoms förutsättningar. De första citaten handlar om hur just 
kunskapen skulle kunna öka personalens hjälp i barnens lekande och förslag på en specialutbildad 
pedagog inom lek nämns. Det känns som en idé både för att öka personalens konkreta kunskap om hur 
lek kan främjas men även för att betona värdet av en god lek för barn med autistiska symptom. 
Alternativt kan tänkas att några av de metoder som nämns i den tidigare litteraturen kan vara 
värdefulla att lära ut till personalen, exempelvis Discret trial training, Pivotal response training, 
Reciprocal imitation training eller modellering (MacDonald & Sacramone, 2009; Stahmer, 1999; 
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Stahmer et al., 2003). Sammanfattningsvis tar intervjupersonerna enstämmigt upp att även om de inom 
sin anställning ibland har fortbildningar och handledningssamtal är inte fokus i dessa på lek. När man 
ser till intervjupersonernas bakgrund är det olika vilken utbildning de har och alla har inte utbildning 
om barn eller om funktionsnedsättning före anställningen, så det verkar inte vara något som 
arbetsgivaren kan utgå från att de redan har utbildning om. Återigen vilar ansvaret hos personalen 
utifrån vilka erfarenheter, förutsättningar och viljor de har att engagera barnen i lek. Det innebär att det 
blir personalberoende vad barnen får för hjälp och assistans i sin lek. 

 

Strategier för lek är det sista huvudtemat i resultatet och det första undertemat är anpassning av leken, 
exponering och barnens initiativ. Det handlar om att använda sig av olika strategier för att främja 
leken och enligt intervjupersonernas erfarenheter ökar leken mest genom exponering av lekmaterial 
för barnen samt att aktivt följa upp barnens initiativ till lek. Återigen visar det här temat på vikten av 
de naturalistiska interventionerna som innebär att man anpassar leken till barnens nivå och försöker 
fånga upp leken i dem naturliga interaktionerna med barnen i vardagen (Lang et al., 2009). Återigen 
lyfts problematiken om gemensamma lokaler i detta tema. Barnen är olika och vissa barn skulle öka 
sina initiativ till lekande om de kunde bli mer exponerade för olika leksaker medan vissa barn inte kan 
låta bli att ha sönder känsligt material som ligger framme vilket på så sätt hindrar exponeringen.   

 

Det andra undertemat är hjälp att starta upp leken och innebär att personalen aktivt behöver hjälpa 
barnen att starta upp leken men som efter det inte anses behövda i den fortsatta leken. Det är precis så 
som Knutsdotter-Olofsson (2003) menar när hon påpekar att man måste leka med barnet för att 
förmågan till lek ska kunna utvecklas. Leken kommer inte komma av sig själv för något barn (oavsett 
diagnos eller inte) men resultatet visar att speciellt viktig blir hjälpen för barn med autistiska symptom. 
De första två citaten i detta resultat handlar om att intervjupersonerna menar att barnen gärna 
engagerar sig i en lek genom att härma, det vill säga att de blir lockade till en specifik lek genom att se 
någon annan (personalen) göra det. Det kan liknas vid modellering som är en metod som går ut på att 
vuxna visar upp ett lekbeteende som barnet sedan ska ta vid och härma (Stahmer et al., 2003). Ett 
alternativ till modellering är den så kallade videomodelleringen som innebär att barnet kan ta del av 
leksekvensen digitalt genom exempelvis en ipad eller dator (MacDonald & Sacramone, 2009). Det är 
en mer tidseffektiv metod som med fördel skulle kunna användas på korttidsboendet då det är tydligt 
att bristen på personal är något som annars hämmar leken. Andra citat visar på att personalen upplever 
det som positivt att de hjälper till att vägleda barnen till en specifik leksak som de vet att barnet tycker 
om men inte förmår ta sig till utan den vuxnes hjälp. Det kan liknas vid Langs med fleras (2009) 
metod där de menar att personalen kan hjälpa till att uppmana barnet till en viss lek genom att antingen 
fysiskt eller genom gestikulationer vägleda barnet till ett specifikt lekbeteende. Många av 
intervjupersonerna beskriver det som att när personalen aktiverar barnen i lek upplever de att barnen 
leker mer ”för de vuxnas skull” än för deras egen. Det är dock inte lätt att veta hur barnen tänker, om 
de faktiskt uppskattar att man startar igång en lek och är nöjda efter ett tag eller om de faktiskt aldrig 
uppskattar leken utan bara utför leken för personalens skull.  

 

Styrkor och svagheter med studien samt slutsatser 

I enlighet med fenomenologin är de sammanfattande resultaten en tolkning som gjorts utifrån 
forskarens intresse och orientering. Beroende på syfte eller vem som genomförde analysen av 
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transkripten skulle resultaten kunna se olika ut utifrån samma intervjuunderlag, till exempel om 
studien skulle gjorts på ledningen av korttidsboendet istället för den verksamma personalen eller om 
studien skulle gjorts på ett annat korttidsboende. Resultatet går med andra ord inte att generalisera men 
det bör påpekas att utifrån denna studies syfte så har relevanta resultat uppnåtts (Kvale & Brinkmann, 
2009; Willig, 2008). De två personer som analyserat resultatet skiljer sig åt vad gäller både ålder och 
erfarenheter och de fyra huvudtemana med tillhörande underteman representerar giltiga och viktiga 
resultat.  

 

Mer tid och personal är inget överraskande svar på hur verksamheter med vård av människor kan 
förbättras, men också ofta en ekonomisk fråga. Vad som skulle kunna göras är ändå att utse någon i 
personalen som är leksaksansvarig och har hand om ordning och inköp av leksaker. Detta skulle kunna 
underlätta för lekandet utifrån de förutsättningar som råder för tillfället. Många av intervjupersonerna 
menade att barn hamnade framför datorn på grund av att personalen inte hade tid med dem. Detta leder 
vidare till tankar om den digitaliserade leken. Under intervjuerna framkom det utan undantag att alla 
intervjudeltagarna uppfattade det som att många av barnen gillade att sitta framför dator/ ipad/ tv:n. 
Där beskrevs de titta på återkommande sekvenser ur filmer, lyssna på musik eller titta på youtube. När 
Lillemyr (2013) beskriver den relativt nytillkomna ”digitaliserade leken” är det i uttryck av olika 
datorspel. Här kan dock en ny dimension av den digitaliserade leken skönjas, nämligen den där barn 
med autistiska symptom kan få uttryck för sina många gånger typiska repetitiva beteenden (t ex se 
samma sekvenser av en scen i en film flera gånger) och specialintressen (t ex titta på olika tåg på 
youtube). En av intervjupersonerna beskriver det bra när han menar på att den digitaliserade leken är 
bra för barnen med orden ”Jag tror också det där med att interagera med maskin är mycket mycket 
enklare för att med människor så är det hela den där energin och man måste titta och det är någon som 
måste titta tillbaka och har du en apparat, då är det enklare att interagera med” (Ip 5). Det finns en 
poäng vad gäller resonemanget med att interaktionen med maskiner kan vara enklare då barnen inte 
behöver ta hänsyn till den sociala aspekten, då barn med autistiska symptom många gånger har 
svårigheter med sociala interaktioner (Gillberg, 1999). Den digitaliserade leken är dock begränsad på 
korttidsboendet, både utifrån antal datorer/ ipads men återigen visar det sig att normer spelar en 
avgörande roll. Intervjupersonerna beskriver normerna i form av att det inte är ”bra för barn att sitta 
inne för mycket framför skärmar”. Jag tror det är problematiskt med en slutsats att de barn som gillar 
att sitta framför datorn ska få obegränsad tillgång till det, men kanske behöver vuxna föräldrar och 
pedagoger ändra sin syn vad gäller denna uppfattning i förhållande till barn med autistiska symptom. 
Kanske skulle det vara ett utmärkt sätt för barnen att få uppleva nöje och tillfredsställelse och kunna 
leka på ett bättre sätt? Ett konkret exempel skulle även kunna vara att använda videomodellering mer 
om barnen fick mer tillgång till digitaliserade hjälpmedel. Avslutningsvis kan det konstateras att 
personal som är utbildad om lek och uppfattar det som en del i uppdraget som anställd på ett 
korttidsboende också verkar vara viktigt för främjandet av leken.  

 

Vad gäller temat miljö är det föreslaget att dela upp barnen i så homogena grupper som möjligt. Det 
ideala vore att ha ett korttidsboende där man som enhetschef kunde välja att anpassa grupperna bättre 
utifrån barnens olika svårigheter, men rent praktiskt är förmodligen det ganska svårt i och med att det 
är kommunen som beviljar plats. Vad gäller resonemanget om trygghet verkar det vara viktigt för 
barnen att känna både personal och andra barn som bor på korttidsboendet för att skapa bästa möjliga 
lekförutsättningar. Detta verkar således inte vara något problem som råder. Självklart är alla placerade 
barn nya någon gång och det tar ju alltid lite tid att lära känna dem andra barnen, men det har sin 



 
 

29 

naturliga gång mer än att det finns konkreta åtgärder för en förbättring. Resultatet visar dock att det 
vore önskvärt med homogena grupper vad gäller intressen och förutsättningar för lek och att det är 
samma barngrupper varje gång barnen är på korttidsboendet.  

 

Diskussionen om leken som ett mål för verksamheten är relevant. Om leken fanns med som enskilt 
mål för individen skulle det finnas naturliga sammanhang för personal och föräldrar att diskutera 
lekens förutsättningar och förbättringar. Med målen om lek skulle även mot-spänningar om normer 
kunna diskuteras, exempelvis mot-spänningen mellan leken utifrån det enskilda barnets intressen och 
förmågor gentemot en önskan om att barnet ska bete sig åldersadekvat för att ”passa in”. Pedagoger 
och föräldrar skulle kunna samtala om vikten av vad en god lek är och vad den bidrar med. Kanske 
skulle det kunna medföra att personal och föräldrar omvärderar sin syn på hur man leker med barnen 
eller hur barnen leker själva till – i den bästa av världar (?) – något helt prestigelöst.  

 

Ett alternativ skulle även vara att utbilda personalen om barn med autistiska symptoms förutsättningar 
och möjligheter till lek. Det kunde konstateras att den anställda personalen inte förutsattes ha denna 
kunskap och därför skulle denna kompetens förslagsvis hyras in. En idé skulle kunna vara en insats 
någon gång i halvåret – till exempel en pedagog som kom och föreläste och gav instruktioner till enkla 
metoder att ta hjälp av vid lekandet med barnen. Detta skulle kunna öka förutsättningar för bättre lek i 
pedagogernas vidare arbete med barnen.   

 

Sammanfattningsvis bör nämnas att lek inte är ett enkelt begrepp att definiera, det är svårt att avgöra 
vad som är lek och vad som inte är lek eller när ett barn leker eller inte leker (Knutsdotter-Olofsson, 
1987). Speciellt svårt blir det också då barn med autistiska symptom inte leker som barn utan 
autistiska symptom (Beyer & Gammeltoft, 2000). Deltagarna i denna studie arbetar vid samma 
korttidsboende och beskriver ändå väsentligt skilda sätt att resonera kring barnens förmåga till lek. 
Vad som starkt karaktäriserar lek är att den ska vara frivillig och ge glädje (Knutsdotter-Olofsson, 
2003; Lillemyr, 2013), vilket blir svårt för barn med autistiska symptom som delvis behöver mer 
stöttning (aktiv hjälp i leken och därmed ej helt frivillig) samt att de har svårt att uttrycka glädje, eller i 
alla fall gör det på annorlunda sätt än barn utan autistiska symptom. Det är en balansgång mellan att 
låta barnet ta egna initiativ till leken och som personal vänta på att lektillfälle ska komma som man 
behöver hjälpa till att stötta, till att faktiskt aktivt behöva vägleda barnet och ”tvinga” till en viss lek 
som sedan visar sig uppskattas. Knutsdotter-Olofsson (1987) menar på att leken ska särskiljas från 
inlärning vilket blir svårt då det kan konstateras att leken behöver läras ut till många barn med 
autistiska symptom. För att återkoppla till tankarna som väckte idén till denna studie så handlade det 
om just denna problematik, vart går gränsen mellan att styra och påverka leken för mycket med en 
tanke om barnets bästa och barnens rätt till självbestämmande? Det kan konstatera att det tyvärr inte 
finns något enkelt svar på den frågan.  

 

Leken har erkänts som det bästa sättet för barn med funktionsnedsättning att skaffa sig olika 
färdigheter som bland annat känslor av delaktighet när de tillsammans med andra barn har möjlighet, 
plats och tid för lek (FN:s barnrättskommitté, 2006). Kanske bör man fundera på att ta större hänsyn - 
på kommunal och politisk nivå - till lekens betydelse för barn med autistiska symptom.  
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Vidare forskning 
Lite forskning är gjord vad gäller barn med autistiska symptoms lek på korttidsboenden. Desto mer 
forskning som görs av ett fenomen desto mer tyngd ger det för åtgärder på både praktisk, kommunal 
och politisk nivå. Ett första förslag till vidare forskning skulle vara att implementera utbildningsdagar 
om lek för verksam personal för att sedan utvärdera interventionerna.  

 

Utforskandet av den digitaliserade leken och huruvida den kan främja barn med autistiska symptoms 
lek tycker jag personligen är ett viktig och intressant forskningsfält att vidga. Det skulle även vara 
intressant att vidare undersöka korttidsboendenas syften och hur och varför leken kanske bör 
inkluderas som ett tydligare mål? Man skulle även kunna forska vidare om personals och föräldrars till 
funktionshindrade attityder och inställningar till lek i förhållande till barnens ålder.  

 

Utifrån citatet som fanns i inledningen av uppsatsen och som beskrev personalens uppfattning om att 
”deras barn inte leker” skulle det vara intressant att forska kring vad barn faktiskt leker utan de vuxnas 
styrning. Kanske skulle andra metoder som deltagande observationer kunna användas för att utforska 
detta. Observation av personalen skulle även vara intressant som ett komplement till vad intervjuerna i 
denna uppsats visar på för resultat. Att göra kvantitativa enkätundersökningar skulle även kunna nå ett 
större antal informanter och på så sätt berika forskningen än mer.  

 

Avslutningsvis vill jag dela med mig av ett citat som jag tycker beskriver varför det är viktigt att 
forska om just lekens betydelse oberoende frågeställning:  

 

”Leken är livsviktig. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att fortsätta leka hela sitt liv även om leken 
förändras när man blir vuxen. Men jag är nästan lite religiös inför lek sådär. Det ger ju livslust, 

lärande om socialisering med varandra, för att ha kvalitet i livet och för glädje, ja det är livsviktigt för 
människan att leka faktiskt. ” (Ip 3). 
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Bilagor  

Bilaga 1. Informerat samtycke  
 

Informationsbrev 
Jag heter Zaza Moe och läser magisterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter på Barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Jag har sedan snart två år tillbaka 
jobbat på ett korttidsboende för barn med utvecklingsstörningar kombinerat med diagnoser inom 
autismsspektrum och har i och med det arbetet utvecklat ett intresse för forskning inom detta område. 
Mycket vetenskaplig forskning finns vad gäller studier på barn med funktionsnedsättningar inom 
pedagogiken men lite forskning finns om barn och deras ”korttidsmiljö”. Det var när jag läste en kurs 
på Centrum för barnkulturforskning som jag förstod vikten av barns lek och därför är jag nu 
intresserad av att studera barn med funktionsnedsättningars förhållanden och förutsättningar till och 
för leken.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har närsomhelst både under men också efter 
intervjun rätt att bryta din medverkan (d v s dra tillbaka data efter intervjun). Jag kommer 
avidentifiera alla uppgifter både om arbetsplatsen samt personuppgifter så att du som deltagare 
blir helt anonym men undantag för uppgifter som ålder, kön och eventuell utbildningsnivå. De 
barn du kommer berätta om kommer också vara helt anonyma. Jag kommer spela in intervjun 
för att underlätta bearbetandet av materialet men vill informera om att inspelningen så snart 
jag är klar med den kommer att raderas/ förstöras. Endast jag och min handledare kommer ha 
tillgång till materialet.  

 

Om du önskar kan jag skicka dina citat så att du får godkänna dem innan jag publicerar dem i 
rapporten Finns det intresse för att ta del av rapporten när den är klar skickar jag den självklart till dig. 
Tack för att Du tar dig tid!  

 
Datum        ______________________________________ 
 
 
Underskrift   ______________________________________ 
 
Namnförtydligande   _________________________________ 
 
 
Önskar du ta del av och bekräfta dina citat innan publicering?  JA  NEJ 
 
Önskar du ta del av rapporten när den är färdigskriven?   JA NEJ 
 
Om JA på något av alternativen, vänligen uppge din e-postadress:  
 
_____________________________________ 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Om deltagaren 
 

- Hur gammal är du?  
 
- Vad har du för utbildning?  
 
- Hur länge har du arbetat på det här korttidsboendet?  

 
- Tidigare erfarenheter av samma eller liknande jobb innan?  

 
Om lek 
 

- Spontant för dig, berätta lite om din allmänna uppfattning om vad lek är?  
 
Barnen på korttidsboendet 
 

- Hur leker barnen här? Ge exempel på de vanligaste lekarna? Tänk gärna på flera olika barn.  
 

- Om du tänker på barnen här och hur de vanligast leker, leker de då tillsammans eller själva?  
 

- Upplever du att barnen har kompisar här på korttidsboendet?  
 

- Om du tänker på ett barn som du tycker leker bra, vad utmärker den leken/situationen då?  
- Kan du försöka beskriva för mig hur det barnet (som leker bra) beter sig?   

 
- Om du tänker på ett barn som du upplever (enligt din mening) leker mindre bra, vad utmärker 

den leken/situationen då?  
 

- Om du tänker på barnet som du upplever (enligt din mening) leker mindre bra, hur beter sig 
det barnet?  
 

- Om du tänker på ett barn som du upplever svårt att få att leka, varför är det svårt?  
- På vilket sätt tror du att den skulle kunna främjas?  

 
Specifika situationer 
 

- Om du tänker på ett barn som är ganska aktivt, hur leker det då? 
 

- Om du tänker på ett barn som är mer passivt, hur leker det då?  
 

- Finns det något barn som du upplever leker väldigt varierat?  
 
Digitaliserad lek 
 

- Om du tänker på digitaliserad lek, finns det barn som utnyttjar det? På vilket sätt? 
 

- Om dator, vad leker de då?  
 

- Får de leka obegränsat vid datorn?  
 
Miljöns betydelse 
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- Vad i verksamhetens miljö tycker du främjar lek?  

 
- Finns det något du tycker kan förbättras hos verksamhetens för att främja lek? Tänkt fritt! 

 
- Hur kommer barnen på vad de vill leka?  

 
- Vilka är de vanligaste och mest populära leksakerna?  

 
Den vuxnes roll 
 

- Om barnet vill ha med någon kompis eller vuxen att leka, visar barnet det då?  
 

- Finns det några barn du upplever att du behöver aktivera i lek?  
 

- Hur leker ni med barnen?  
 

- Finns det någon schemalagd lek för alla barnen på korttidsboendet? (D v s ej planerade för 
enskilda barn) Vad är det för typ av lek då?  
 

- Är lek utformat i barnen genomförandeplaner?  
 

Barnens inflytande och delaktighet 
 

- Om du tänker på de barn som har aktiviteter inplanerade i deras genomförandeplaner, 
upplever du att dem tycker om dem aktiviteterna?  

 
- Kan man se att barnen tar egna initiativ till lek? 	   

 
- Vilken typ av lek tar barnen initiativ till?  

 
- Hur kommunicerar barnen att de vill leka?  

 
- Upplever du att du kan förstå vad barnen vill leka?  

 
Egna reflexioner 
 

- Vad tycker du att leken ger? 
 

- Finns det något som du tycker begränsar leken?  
 

- Har du någon tanke om hur barnens lek skulle kunna främjas?  
 

- Vad tycker du behövs hos den vuxna personalen (hos verksamheten) för o främja lek?  
 

- Tror du att barnens föräldrar saknar något alternativt skulle önska något om de fick vad gäller 
barnens möjligheter/ förutsättningar till leken?  

 
- Har ni fått någon utbildning vad gäller barn med autism och lek?   

 
Avslut 
 

- Något mer att tillägga? 
 
Bandinspelningen stängs av.  
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- Hur upplevde du det? Hur kändes det?  

 
Påminna om att jag ska transkribera, därefter radera.  
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