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Sammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters användning av lek som intervention 

inom barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. För att besvara syftet valde författarna att 

utgå från tidigare studier gjorda i USA. Deltagarna av studien bestod av 74 arbetsterapeuter 

från olika barn- och ungdomshabiliteringar i Sverige och valdes ut via ett subjektivt urval. 

Kriterierna var att deltagarna skulle ha arbetat med barn i åldrarna 0-12 år under de senaste 

två åren. Data samlades in via en webbaserad enkät som författarna hade översatt och 

omarbetat för att anpassa de svenska förhållandena. I analysen av enkäterna framkom att lek 

främst används som ett medel för att nå ett mål, detta refererar till användning av lek för att 

träna upp en funktion eller förmåga exempelvis handstyrka och finmotorik. I likhet med de 

två tidigare studierna så använde få arbetsterapeuter lek som ett mål, där fokus var att få 

barnet att leka, trots att lek inom arbetsterapi anses vara barnets primära aktivitet i 

barndomen.  

Nyckelord: Occupational therapy, children therapy, pediatric, play 
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Abstract 
The aim of the study was to investigate the use of play amongst occupational therapists, as an 

intervention in pediatric rehabilitation in Sweden.  In order to answer the purpose of the study 

authors chose to translate and use previous quantitative studies done in the United States. The 

participants of the study consisted of 74 occupational therapists from various pediatric clinics 

in Sweden and were selected through a subjective choice. The criteria were that participants 

would have worked with children aged 0-12 years during the past two years. Data was 

collected via an online survey that the authors had translated and reworked to suit Swedish 

conditions. The analysis of the questionnaires resulted in that play is mainly used as a means 

to an end, this refers to the use of games to train up a function or ability, for example, hand 

strength and dexterity. As with the two previous studies few occupational therapists used play 

as a goal, where the focus was to get the child to play, despite that playing in occupational 

therapy is considered to be the child's primary activity in childhood.   

 

Keywords: Occupational therapy, children therapy, pediatric, play 
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Inledning 

Till habiliteringen kommer barn och ungdomar med funktionsnedsättningar för att 

tillsammans med sina familjer få råd, stöd och behandling för att kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt. Habiliteringen förmedlar kunskap om barn- och ungdomars 

utveckling och livsvillkor relaterat till funktionsnedsättning. Diagnosgrupper är varierande 

med en varaktig funktionsnedsättning som påverkar den fysiska, psykiska och sociala 

utvecklingen. Arbetsterapeuten lägger stor vikt på autonomi och kunskapen är att bedöma och 

genomföra interventioner som krävs för att barnet ska kunna utföra sådant som förväntas och 

önskas utföra i vardagen. Arbetsterapeutisk litteratur beskriver lek som barnets primära 

aktivitet. Då aktivitet är arbetsterapeutens fokus valde därför författarna att genom denna 

studie undersöka hur arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige 

använder sig av lek som intervention. 

 

Bakgrund 

Lekens betydelse  

Barnkonvention (1989) betonar vikten av alla barns rätt till lek, vila och fritid. Konventionen 

betonar även att barn med funktionsnedsättningar skall ha rätt till ett fullvärdigt och 

anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället. Lek är viktigt för barns 

utveckling (Ginsburg, 2007; Hwang & Nilsson, 2011; Jerlang, 2008). Detta beskrivs även i 

många teorier (Kiehlhofner, 2012; Piaget, 1967; Vygotsky, 1966).  

Inom arbetsterapeutisk teori beskrivs lek som barnets primära aktivitet (Kielhofner, 2012; 

Stagnitti, 2004; Sturgess, 2003). Genom leken övar barnet omedvetet upp förmågor som 

ligger till grund för det kommande vuxenlivet (Hangaard Rasmussen, 1979; Jerlang, 2008; 

Winnberg Lindqvist, Kroksmark, Andersson & Wallerius, 2016). För att ett barn ska kunna 

utveckla uppfattning om den egna förmågan, intressen samt värderingar anses lek vara viktig. 

Lek ökar barnets medvetenhet och kapacitet till att kunna utföra olika aktiviteter. Barnets 

intressen ökar när de behärskar nya aktiviteter och blir då mer nyfiken på att utveckla fler 

kunskaper. Många av de vanor och roller som förvärvats i barndomen är en tillgång genom 

hela livet (Kielhofner, 2012; Sturgess, 2003). Lek är en aktivitet som engagerar barnet här och 

nu. Den är spontan och kräver engagemang och är mer koncentrerad på mening än på resultat. 

Det centrala i leken är vad som sker här och nu och inte vad resultatet blir. Lek är en fantasi 

utan begränsningar där leken styrs av barnets fantasier, där tid och rum försvinner och ett flow 

uppstår. Barns behov av lek är lika viktigt som andra livsnödvändiga behov så som äta och 
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sova för att uppnå en god hälsa (Moore 2016; Winnberg Lindqvist et al., 2016). I likhet med 

detta menar Reader, Hunter och McMillan (1999) att lek är en naturlig situation där barnet får 

chans till att uttrycka sina känslor och kan även användas som ett instrument för att underlätta 

och minimera barnets oro vid utförande av dagliga aktiviteter. Genom lek lär sig barnet att 

träna upp sociala relationer och den personliga utvecklingen, de blir målmedvetna, 

uppmärksamma och lär sig använda sin tid.  

Lek omfattas av många olika former och funktioner vilket gör att barnet kan träna upp sin 

psykiska förmåga och underlätta svårigheter som uppstår. Rollekar kan vara underlättande 

och främjande för barnets motoriska, kognitiva och sociala utveckling och kan liknas med en 

trappa av olika utvecklingsstadier. Genom lek får barnet användning för sin kreativa sida och 

samtidigt utveckla sin fantasi, skicklighet, fysiska, kognitiva och emotionella styrka. Det 

är även en central och naturlig del som har betydelse i utvecklingen av hjärnan under de första 

levnadsåren (Moore, 2016; Play and Leisure, 2015). Enligt Tamm och Skär (2000) anses 

leken vara en primär aktivitet och en process där barnet anpassar sig till den miljö den 

befinner sig i. Moore (2016) och Play and Leisure (2015) menar att leken bjuder in barnet till 

att delta i olika fysiska aktiviteter. De olika miljöerna hjälper barnet till att samspela med 

andra människor. Lek definieras som en komplex aktivitet och kännetecknas som något roligt 

och positivt.  

Barn med funktionsnedsättning                                                         

Forskning inom arbetsterapi Tamm och Skär (2000) samt Moore och Lynch (2015) visar att 

barn med funktionsnedsättning kan ha svårare att leka i olika miljöer. Studier visar även att 

barn med funktionsnedsättning jämför sig med barn utan funktionsnedsättning och kan 

uppleva en känsla av att inte räcka till, vilket i sin tur kan väcka negativa känslor hos barnet. 

Aktiviteter som barn ägnar sig åt i det vardagliga livet och som skänker glädje samt energi, 

kan för ett barn med en funktionsnedsättning visa sig vara raka motsatsen (Kielhofner, 2012; 

Prellwitz & Skär, 2007; Winnberg Lindqvist et al., 2016). Detta kan leda till att barnet väljer 

bort aktiviteter den egentligen skulle vilja utföra. Faktorer som rädsla, smärta och trötthet kan 

även minska lusten och glädjen till aktivitet (Bille, Olow & Annerén, 1999).  

 

Jämförelsevis med barn utan funktionsnedsättning löper barn med funktionshinder ”större” 

risk att uppleva fler hinder i dagliga aktiviteter. Barn med fysisk, sensorisk eller kognitiv 

nedsättning anses även ha lättare till att uteslutas från lek och ersätts många gånger av andra 

behov som exempelvis de basala aktiviteterna, på- och avklädning samt matsituationer. Den 
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miljö leken utövas i sker oftast i barnets hemmiljö, då barnet är i större behov av hjälp från 

sina föräldrar, syskon eller annan anhörig. Detta kan även vara en bidragande faktor till 

minskad deltagande i aktivitet, vilket kan leda till större motoriska begränsningar i vuxen 

ålder (Play and Leisure, 2015). Enligt Stagnitti och Cooper (2009) anses leken vara viktigt för 

alla barn, även de med en funktionsnedsättning och som är i behov av vård. 

 

Arbetsterapeutens roll  

Arbetsterapeutens grundsyn är att människan är en aktiv varelse och att aktivitet ses som 

grundläggande för att uppnå en god hälsa. Genom arbetsterapiprocessen samlar 

arbetsterapeuten in information om barnet och dess behov i den miljö de befinner sig i (Bille 

et al., 1999; Kielhofner, 2012). Till hjälp kan arbetsterapeuten använda sig av ett kliniskt 

verktyg – ICF, vilket är en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa. Verktyget kan användas inom vård och omsorg vid dokumentation för att beskriva 

individens funktionstillstånd, göra bedömningar, upprätta mål samt vid uppföljningar 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Arbetsterapeutens främsta uppgift är att tillgodose barnets behov genom att kartlägga 

möjligheter och svårigheter. Arbetsterapeuten bör också värdera andra insatser som att arbeta 

vägledande, rådgivande, erbjuda och följa interventioner samt vara ett stöd i familjefrågor och 

vad det finns för möjligheter till delaktighet i samhället (Jacobsson, 2016). Dessutom menar 

Jacobsson att arbetsterapeuten ska stödja barnet till att utveckla nya färdigheter. För att 

införliva de nya färdigheterna i vardagen krävs ett stort engagemang av arbetsterapeuten. 

Barnkonventionen (1989) och FN:s konventionen (2006) ger arbetsterapeuten ett och bra 

tydligt stöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Detta styrks även av FSA 

(2012) som lyfter vikten av arbetsterapeutens yrkesansvar vilket är att arbeta etiskt utifrån 

evidens och beprövad erfarenhet.  

 

Med hjälp av lek kan arbetsterapeuten få barnet att tänka på annat. Detta kan leda till minskad 

oro och smärta samt att olika miljöer kan upplevas som mindre skrämmande platser och 

istället få barnet att känna sig trygg (Stagnitti & Cooper, 2009). Vid användning av 

bedömningsinstrument är det viktigt att ta hänsyn till den miljö aktiviteten utförs i (Stagnitti, 

2004). Enligt Stagnitti (2004) och Rodger, Brown och Brown (2005) finns ett behov av att 

använda kliniskt användbara bedömningsinstrument som fokuserar på aktiviteten lek samt att 

arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen bör använda sig av senaste evidens. 
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Även Couch, Dietz och Kanny (1998) och Miller Kuhaneck, Tanta, Coombs och Pannone 

(2013) lyfter i sina studier fram vikten av lekens betydelse samt att den bör ha en större roll 

inom barnhabiliteringen, och att det finns evidens för att aktiviteten lek är en viktig och 

meningsfull aktivitet i sig själv och inte bara ett medel för att nå ett annat mål. Genom att 

hjälpa ett barn att lyckas i en leksituation kan barnet få uppleva känslan av att ha övervunnit 

och lyckats med något som tidigare har upplevts vara svårt (Hwang & Nilsson, 2011). 

Författarna av denna studie har genom de tidigare gjorda studierna i USA uppmärksammat att 

lek inte används för lekandets skull och ville därför med denna studie undersöka hur lek inom 

barn- och ungdomshabiliteringen används i Sverige.  

 

Problemformulering 

Denna studie bygger på en tidigare utförd studie i USA 2013, Miller Kuhaneck et al. (2013), 

som i sin tur bygger på en studie gjord av Couch et al. (1998) där arbetsterapeuter besvarade 

en enkät om lekens betydelse inom barn- och ungdomshabiliteringen. Resultatet som 

framkom var att leken främst användes som en modalitet, vilket innebär att specifika 

funktioner och förmågor tränas genom lek. Dessa två tidigare studier visar även att få 

arbetsterapeuter beskriver leken som ett mål i sina interventioner. Författarna ville därför 

genom denna studie undersöka och kartlägga arbetsterapeuters användning av lek inom barn- 

och ungdomshabiliteringen i Sverige.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka arbetsterapeuters användning av lek inom barn- och 

ungdomshabiliteringen i Sverige.  

 

Metod 

Design 

Författarna valde att använda sig av en kvantitativ metod för att besvara studiens syfte. 

Frågorna översattes och anpassades från de ursprungliga studierna för att passa de svenska 

förhållandena. Ansvarsfördelningen har efter överenskommelse samt tidsplan delats upp för 

att följa god struktur. Författarna har utgått från ett google drive konto där båda haft tillgång 

att kunna föra in material. 
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Urval 

Deltagarna valdes ut genom ett subjektivt urval. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är ett 

subjektivt urval ett alternativ då man valt att inte använda sig av ett slumpmässigt urval. 

Olsson och Sörensen menar också att detta kan göras om det finns viss kännedom om ämnet 

som ska studeras och respondenterna väljs ut för att de har de kvaliteter som eftersöks eller 

anses vara relevant för studiens tema. I likhet med detta beskriver Ejlertsson (2003) och 

Eliasson (2013) att ett subjektivt urval är då författaren redan har vetskap om gruppen som 

ska undersökas, och deltagare som kontaktats kan i sin tur kontakta aktuella personer som är 

lämpade för undersökningen. Inklusionskriterier för att delta i studien var att arbetsterapeuten 

skulle ha arbetat med barn i åldrarna 0-12 år de senaste två åren. Arbetsterapeuter inom barn- 

och ungdomshabiliteringen i Sverige kontaktades på tre sätt, dels via telefon, mail och 

facebook.  

 

Instrument 

Författarna översatte och omarbetade till viss del den befintliga enkäten gjord av Miller 

Kuhaneck et al., (2013) för att anpassa till svenska förhållanden. Den reviderade 

undersökningen bestod av 25 antal frågor med olika svarsalternativ på nominal- och 

ordinalskalenivå. Enkäten innehåll fem öppna frågor, 13 av frågorna var av demografisk och 

geografisk karaktär där utbildningsnivå och vidareutbildning efterfrågades. Resterande frågor 

tog upp användning av lek, teoretiska modeller och teorier samt vilka instrument som 

användes inom verksamheten.  

 

Procedur 

Författarna tog kontakt med enhetschef eller ansvarig för de arbetsterapienheter som ansvarar 

för barn- och ungdomshabilitering inom kommun och landsting i Sverige. Författarna 

kontaktade även Sveriges Arbetsterapeuter för att få tillgång till eventuellt register över 

arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringar i Sverige. Författarna tog även hjälp 

av sociala medier (arbetsterapeuter på facebook) en sluten grupp för blivande och verksamma 

arbetsterapeuter i Sverige. Därefter mailades informationsbrev och webbenkät ut till ansvariga 

för distribution till relevanta deltagare. Mailet gav information om syftet med studien samt att 

deltagaren när som helst kunde avbryta deltagandet, utan att specifikt skäl behövde anges. 

Innan webbenkät och informationsbrev mailades ut fick en arbetsterapeut inom barn- och 

ungdomshabiliteringen med ett par års erfarenhet testköra enkäten, på så sätt fick författarna 

användbara synpunkter och kunde revidera webbenkäten innan utskick påbörjades.  
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Totalt sett skickades 63 mail med informationsbrev och webbenkät ut (se bilaga 1 och 2) och 

tillbaka kom 75 besvarade enkäter, varav en föll bort då kriterierna inte uppfylldes. Ansvaret 

delades upp så att författarna kontaktade deltagare via telefon från respektive hemstad. Allt 

deltagande i studien var frivilligt och deltagarna informerades om konfidentialitet. 

Undersökningen pågick under vecka sju till och med vecka nio, 2016 därefter stängdes 

webbenkäten. För att återsända den besvarade webbenkäten krävdes endast ett enkelt 

knapptryck. Webbenkäten utformades med hjälp av Google drive, ett enkätverktyg där svaren 

sammanställs i form av figur, tabeller och text.  

 

Författarna har både tillsammans och var för sig sökt relevanta artiklar som granskades och 

översattes, för att sedan tillsammans diskutera. I överlag har samarbetet fungerat väl, 

författarna har båda givit och tagit och kompletterat varandra. 

 

Dataanalys 

De besvarade enkäterna sammanställdes automatiskt i Google drive formuläret där 

webbenkäten utformades. Svaren registrerades och var helt konfidentiella då varken namn, 

personuppgifter eller habiliteringsmottagning framkom. Varje svar sammanställdes under 

respektive fråga och författarna kunde inte utläsa vem som besvarat respektive fråga utan såg 

bara antal svarsfrekvens. Därefter analyserades och kontrollerades enkätsvaren för att se vilka 

typer av variabler som samlats in. Variablerna är kvalitativa och kvantitativa och presenteras i 

figur och tabeller i procent och antal. De svar som inkommit via öppna frågor i enkäten, 

presenteras i löpande text. Detta överensstämmer med Olsson och Sörensen (2011) som 

beskriver att insamlad data bör analyseras och kontrolleras samt att resultatet presenteras i 

figurer och tabeller. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Författarna av studien valde av etiska skäl att intervjua arbetsterapeuter inom barn och 

ungdomshabiliteringen som arbetar med barn i åldrarna noll till tolv år. Genom en empirisk 

studie fick arbetsterapeuter besvara en webbenkät med ett antal specifika frågor. Den första 

kontakten skedde via telefon för att få ett godkännande om att delta i studien. Därefter 

skickades webbenkät och informationsbrev ut via mail till berörda arbetsterapeuter där ett 

tydligt syfte framgick samt annan relevant information. Enligt Kvale och Brinkman (2009) 

bör ett etiskt förhållningssätt följas av konfidentialitet där inga personliga uppgifter 
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förekommer i materialet. Författarnas roller ska tydligt framgå samt vilka konsekvenser och 

nytta det finns med studiens syfte. 

 

Risker som denna studie skulle kunna medföra är att det väcks negativa känslor hos 

arbetsterapeuten. Exempelvis kan vara att de tidigare inte har reflekterat över i vilket syfte 

leken används, inte dokumenterat leken som en intervention eller inte använder sig av reliabla 

och valida bedömningsinstrument, teorier och modeller som efterfrågas i webbenkäten. Ett 

annat scenario skulle kunna vara att de inte avsätter tillräckligt med tid för lek som 

intervention, vilket då kan leda till skuldkänslor hos arbetsterapeuten. Nytta som denna studie 

skulle kunna medföra är att barnets motoriska- och sensoriska utveckling främjas genom 

leken då den används som intervention. Lek som intervention ger barnet rättigheter och 

möjligheter till ökad delaktighet i det vardagliga livet. Författarna av denna studie vill även 

uppmärksamma och informera fler arbetsterapeuter, andra professioner samt utbildningar om 

hur betydelsefull och viktig leken är för barnets utveckling. 

 

Resultat 
Svar på enkäten inkom från 17 av Sveriges 21 län. Demografisk information kring deltagarna 

var att flest kom från Skåne och Stockholms län och att resterande var geografiskt utspridda 

över landet (se Figur 1). Deltagare som besvarade enkäten var totalt (n= 74). Undersökningen 

pågick under en treveckorsperiod. Av deltagarna framgick det att 65 hade en kandidatexamen 

(88%). Tre deltagare (4%) hade en magisterexamen och endast en deltagare hade 

specialistutbildning. Fem deltagare avstod helt från att uppge utbildningsnivå. Genom 

enkätsvaren framkom det att deltagarna hade arbetat som arbetsterapeut i allt från noll till mer 

än 15 år. De som uppgav mer än 15 års arbetslivserfarenhet var 32 deltagare (44%). Endast 

fyra deltagare (5%) hade deltagit i någon form av forskning med inriktning på lek och 73 

deltagare (99%) hade inte läst någon form av  arbetsterapikurs med inriktning på lek under de 

senaste två åren.  

 

Utifrån resultaten var cerebral pares den diagnos som var mest förekommande inom 

barnhabiliteringen följt av diagnosgrupperna utvecklingsstörning och autism. Minst 

förekommande var ADHD med (8%).  
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Figur 1: Geografisk spridningen över studiens deltagare i antal. 

 

Huvudsakligt användande av lek  

Av de besvarade enkäterna visa det sig att ingen av deltagarna använde lek som mål, vilket 

handlar om lek för lekandets skull. Det framgick även att 54 deltagare (73%) enbart använde 

lek som ett medel för att nå ett mål, exempelvis för att träna upp handstyrka och finmotorik. 

Fyra deltagare (5%) uppgav att de  använde lek som belöning. Av deltagare hade 16 (22%)  

besvarat mer än en ett alternativ, vilket enligt enkäten inte skulle göras och räknas därmed 

som bortfall.  

 

Modeller och bedömningar 

Deltagarna blev också tillfrågade om vilka modeller de använde sig mest av i sitt dagliga 

arbete. Den modell som främst användes av 39 deltagare (52%) var Model of  Human 

Occupation [MOHO], en deltagare uppgav sig använda modeller som syftar till olika 

Developmental, utvecklingsmodeller. Av de besvarade enkäterna framkom det att sexton 

deltagare (22%)  använde sig av annan ospecificerad modell. Det fanns ingen koppling mellan 

den vanligast förekommande modell och sättet hur lek användes som intervention. I enkäten 

efterfrågades också vilka bedömningsinstrument som var mest förekommande inom barn- och 

ungdomshabiliteringen. Genom deltagarnas svar framkom det att 68 deltagare (92%) inte 

använde något av enkätens 24 föreslagna bedömningsinstrument. Deltagarna tillfrågades även 

om de bedömde sättet barnet lekte på och i vilken miljö den utfördes i. Resultatet visade att 54 

deltagare (73%) inte bedömde detta, och 17 deltagare (23%) bedömde sättet barnet lekte på 
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och miljön den utfördes i. Två deltagare (3%) besvarade båda alternativen, vilket enligt 

enkäten inte skulle göras. En deltagare valde att inte uppge något svar. 

 

Tabell 1: Antalet arbetsterapeuter som önskade att deras dagliga arbete skulle omfattas av 

mer lek.  

 Antal  Procent 
Ja 22 30 % 
Nej 12 16 % 
Ej angivit svar 40 54 % 
 

Det som framkom genom enkätsvaren var att 22 deltagare (30%) av studien hade en önskan 

om att deras dagliga arbete skulle omfattas av mer lek, 12 deltagarna (16%)  svarade  att de 

inte hade en önskan om mer lek i sitt dagliga arbete. Totalt var det 40 deltagare (54%)  som 

valde att avstå från att besvara frågan.  

 
Tabell 2: Faktorer som ansågs viktiga för att kunna fokusera på lek som mål i interventionen. 
           

 Ej svar 1-2 mindre 3-4 mer viktigt  Totalt 
Arbetsterapeutiska teorier om lek                3 39 32 74 
Min roll i teamet                                     3 38 33 74 
Bra och tillgängliga- 
bedömningsinstrument för att bedöma lek     

7 31 36 74 

Teamets fokus 5 16 53 74 
 

Utifrån de besvarade enkäterna ansåg 53 deltagare (72%) att teamets fokus var av största vikt 

för att kunna fokusera på lek, medan 16 deltagare (22%) ansåg det som mindre viktigt.  I 

resterande grupper sågs ingen markant skillnad i vilken mån deltagarna upplevde följande 

faktorer som viktiga för att kunna fokusera på lek som mål i interventionen.  

 

Lekens användningsområden  

Resultatet av enkäten visade att deltagarna på något sätt använde lek både inom habilitering i 

hemmet och skolan.  I frågan som tog upp möjligheten till att kunna påverka det dagliga 

arbetet till mer omfattning av lek visa det sig att 22 deltagare (30%) önskade mer tid för lek, 

interventioner och bedömningar. Det fanns även en önskan om mer handledning och 

utbildning i bedömning av lek. En deltagare uttryckte: 
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         “Jag hade behövt mer tid för att kunna fokusera på att utveckla mitt arbete kring lek  
           och interventioner”. 
 

Det var 12 deltagare (16%) som önskade att det dagliga arbetet inte skulle omfattas av mer 

lek, och 40 deltagare (54%)  avstod helt från att besvara frågan.   

 

Kvalitativ respons 

Den vanligaste uppfattningen deltagarna angav i enkäten gällande lek var att den används som 

ett meningsfullt medel för att uppnå andra mål. Exempelvis i olika aktiviteter där barnet ges 

möjlighet att träna på dagliga aktiviteter, som på- och avklädning, finmotorik, grovmotorik 

och andra färdigheter. Genom leken tränar barnet sig i bland annat kommunikation, samspel 

samt turtagning. En deltagare menar att:  

 

         ”Leken är en drivkraft till att få barnet till att bli självständigt och delaktigt”.  

 

En annan uppfattning var att leken har en grundläggande betydelse då barnet lär sig nya 

förmågor genom lek och uttryckte:  

 
        ”Att med leken som ett verktyg kan arbetsterapeuten nå fram till barnet och skapa en    
          god relation, på så sätt kan barnets samarbetsvilja lockas fram samtidigt som barnet  
         känner trygghet”. 
 

En annan uppfattning var att leken används som en belöning för att barnet skulle utföra 

nödvändiga aktiviteter som upplevdes mindre roligt att utföra och uttryckte det på följande 

vis: 

 
        ”Genom leken kan arbetsterapeuten få barnet att slappna av samtidigt som bedömningar     
          kan göras i lekfulla förhållanden”. 
 

Någon menade att genom leken kan arbetsterapeuten visa föräldrar hur de kan träna med sina 

barn i dess hemmiljö:  

 

        ”Lek är barnets arbete och är så mycket mer än bara lek”.  

 

Någon deltagare menade att den inte alls använde lek i sitt dagliga arbete med barn. 

Deltagarna i studien fick även genom en öppen fråga beskriva om de upplevde hinder och 

begränsningar till lek i deras dagliga arbete. Det som framkom i enkätsvaren om varför lek 
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inte användes i tillräckligt stor utsträckning berodde främst på tidsbrist. Det framkom även att 

de basala behoven så som att äta, sova, hygien och positionering prioriteras i första hand samt 

att instrument kopplat till interventionerna saknades. En deltagare menade att leken har 

förändrats då barn och ungdomar tenderar till att bli mer intresserade av dagens teknik, vilket 

kan medföra negativa konsekvenser då den fria leken i olika miljöer försvinner allt mer.   

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka arbetsterapeuters användning av lek inom barn- och 

ungdomshabiliteringen i Sverige. Resultatet visade att leken inte används som ett mål för 

lekandets skull utan som ett medel för att nå ett mål, exempelvis handstyrka och finmotorik 

eller som en belöning. I likhet med de tidigare studierna i USA visade denna studie fram 

liknande resultat, leken används främst som ett medel för att nå ett mål. Detta trots att man 

inom viss arbetsterapiforskning hävdar att lek är barns främsta primära aktivitet (Moore, 

2016; Stagnetti, 2004). Leken anses vara grundläggande för barnets framtida utveckling 

Piaget (1967) och Vygotsky (1966) och en av de viktigaste aktiviteterna i barndomen (AOTA, 

2008a, 2008b; Miller Kuhaneck et al., 2013; Moore, 2016). Lek kan även i viss 

arbetsterapeutisk litteratur användas som belöning för att öka motivationen hos barnet (Play 

and Leisure, 2015). Dock framgår det annat i resultatet av denna studie, där endast fyra 

deltagare använde lek som belöning.  

Till skillnad i studierna gjorda av Couch et al. (1998) och Miller Kuhaneck et al. (2013) 

framkom i denna studie att arbetsterapeuter i Sverige använder få bedömningsinstrument för 

att bedöma lek. Det framkom även att det finns en avsaknad på lämpliga 

bedömningsinstrument som bedömer lek. Detta överensstämmer inte med Stagnitti (2004) och 

Rodger, Brown & Brown (2005) som beskriver att det finns flera användbara 

bedömningsinstrument som fokuserar på lek. Trots att över hälften av deltagarna uppgav 

Model of Human Occupation [MOHO], som vanligaste modell att arbeta utifrån som har ett 

flertal bedömningsinstrument anpassade för barn och ungdomar (Kielhofner, 2012). Vad kan 

detta låga användande av bedömningsinstrument bero på? Svar på denna fråga kunde inte 

besvaras i enkäten men vore intressant för vidare forskning.  

Barnet verkar och lever i en miljö som är omgiven av flera faktorer. Dessa faktorer är de 

fysiska, sociala och attitydmässiga och påverkar varandra i samklang med personen och vilka 

förutsättningar samt vilken svårighetsgrad aktiviteten har (Öhrvall, Vroland Nordstrand & 

Peny-Dahlstrand, 2016). I studien framkom det att miljön där bedömningar av lek utförs inte 
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behöver vara specifik, utan kan utföras i de flesta miljöer där barnet befinner sig. 

Arbetsterapeutisk litteratur Play and Leisure (2015) beskriver att bedömningar och 

interventioner alltid ska ske i en miljö där barnet och familjen känner trygghet. Resultat från 

en tidigare gjord studie av Prellwitz och Skär (2006) visar också på att barn upplever miljön i 

sina hem som mer tillgänglig än den utanför hemmet. Play and Leisure (2015) beskriver att 

barnets hemmiljö är av stor betydelse vid träning, då det är en plats där barnet till största del 

vistas i. Detta styrks även av Parham och Fazio (2008) som beskriver att arbetsterapeuten har 

en viktig roll till att främja leken i barnets hem, då de till största del vistas i sitt hem.  

Nästan hälften av deltagare önskade mer tid till lek. I de kvalitativa svaren framkom det att 

den största orsaken till detta var tidsbrist och att de basala behoven prioriterades i första hand. 

Trots att lek anses vara barns primära aktivitet i barndomen kan en fråga ställas, vems basala 

behov är det vi prioriterar? Är det barnet själv som önskar detta eller är det föräldrarnas 

önskan? Då lek enligt Moore (2016) och Winnberg Lindqvist et al. (2016) anses vara lika 

livsnödvändigt som exempelvis äta och sova för att uppnå en god hälsa.  

Enligt arbetsterapeutisk teori ska arbetsterapeuten arbeta utifrån meningsfulla aktiviteter och 

ett klientcentrerat förhållningssätt. Enligt Kielhofner (2012) beskrivs att utifrån ett 

klientcentrerat förhållningssätt innebär att arbetsterapeuten pratar med barnet, tar hänsyn till 

vad barnet anser vara meningsfulla aktiviteter samt vad som är relevant och realistiskt att 

uppnå. På så sätt kan barnets görande, tänkande och kännande prioriteras och åtgärder och 

insatser införlivas. I en studie gjord av Moore (2016) fick barn beskriva deras upplevelser av 

lek. Det som framkom i resultatet var att flera faktorer påverkade deras upplevelser av lek 

men det mest förekommande svaret var att det skulle vara både kul och rolig att utföra. 

Utifrån resultatet av de kvalitativa svaren så har intresset för tekniska produkter som finns 

tillgängliga idag ökat, vilket har medfört negativa konsekvenser när det gäller lek. Detta 

styrks av Play and Leisure (2015) som beskriver att trots förståelsen över hur viktig lek är för 

barn så har tiden för lek blivit nedsatt på grund av olika faktorer som exempelvis brister i 

miljön och ökad användning av teknik. Även Lidström (2016) beskriver barn- och ungdomars 

ökade dator och internetanvändande vilket ibland kan leda till negativa hälsoeffekter.  

I resultatet framkom det att teamets fokus var den viktigaste faktorn för att kunna fokusera på 

lek. Enligt Jacobsson (2016) handlar teamarbete om att utveckla en habiliteringskunskap i 

samband med barnet och dess familj/närstående samt andra professioner. Teamets förmåga är 

att kunna tillmötesgå barnet samt överföra erfarenhet och kunskap. Detta överensstämmer 
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med An och Palisano (2014) som menar att teamet har en avgörande och optimal förutsättning 

till förbättrade resultat för barn med funktionsnedsättning och dess familj. Ytterligare stärker 

Brewer, Pollock och Wright (2014) genom att beskriva vikten av familjecentrerad 

rehabilitering samt den stora betydelsen av samverkan och att de resurser som krävs 

tillhandahålls för att upprätthålla klientcentrering.  

 

Implikationer för arbetsterapi 

Om barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige ska kunna förbättras och utvecklas anser 

författarna av denna studie att arbetsterapiutbildningarna bör ses över samt att kursplanerna 

revideras och omfattas av mer lek, då lek är det primära i barndomen. För att säkerställa 

bedömningar, interventioner och dokumentation bör detta ingå i fastställd kursplan. Vidare 

menar Rodger et al., (2005) för att främja utvecklingen inom barn- och 

ungdomshabiliteringen finns behov av fortsatt forskning. Peny-Dahlstrand, Lidström och 

Eliasson (2016) beskriver att arbetsterapiforskningen i Sverige har breddats och fördjupats 

sedan den tog fart under 1900-talet. Trots detta behövs fler studier göras och kraven för 

evidens öka för att få en fortsatt utveckling av det pågående paradigmet.   

 

Metoddiskussion 

Studiens deltagare valdes ut genom ett subjektivt urval och kontaktades via telefon och mail. 

En utförlig text om studiens syfte skrevs även och lades ut i gruppen arbetsterapeuter på 

facebook. Den som önska delta i studien fick själv ta kontakt med någon av författarna, där 

ytterligare information om studien gavs. Dessa olika alternativ valdes för att nå ut till så 

många habiliteringsmottagningar som möjligt i Sverige, då Sveriges Arbetsterapeuter inte 

kunde tillhandahålla något befintligt register över verksamma arbetsterapeuter inom barn- och 

ungdomshabiliteringar i Sverige. De alternativ som gav oss mest respons var de som 

kontaktades via telefon och mail. Detta innebär att det fanns en bred spridning av deltagare 

och att resultaten inte enbart reflekterar hur det ser ut i ett specifikt län. För att besvara syftet, 

arbetsterapeuters användning av lek inom barn- och ungdomshabiliteringen valde författarna 

att göra en kvantitativ studie där en befintlig webbenkät användes, vilken omarbetades och 

översattes till viss del utifrån den befintliga enkäten gjord av Miller Kuhaneck et al., (2013) 

för att anpassa de svenska förhållandena. Webbenkäten ansågs relevant då den belyste viktiga 

frågor utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.  
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Enligt Ejlertsson (2014) är fördelen med att använda en enkät att svarsalternativen är 

definierade och rangordnade i förväg vilket möjliggör en jämförelse mellan deltagarnas svar. 

Nackdelen kan vara att materialet inte blir lika detaljerat samt att det föreligger en risk att 

respondenterna avstår från att besvara vissa frågor. Detta är något författarna av denna studie 

fått erfara samt att många frågor besvarats med fler än ett svarsalternativ där endast ett 

alternativ skulle uppges. Detta har lett till att författarna i vissa frågor inte har fått fram 

pålitliga resultat. Författarna anser sig också sakna kunskap gällande enkätutformning då 

ingen av oss tidigare arbetat med detta, och det heller inte är något som ingått i utbildningen. 

Avsaknad av detta har lett till hög arbetsbelastning vilket skulle kunna underlättas om det 

implementerades i utbildningen, då vi anser detta som ett användbart verktyg i vårt framtida 

yrke.  

 

Enkätens utformning som kan ses i (bilaga 2) skiljer sig utseendemässigt mot den 

webbaserade enkäten men innehållet är detsamma. Detta är något författarna inte kunnat 

påverka. Författarna har genom hela arbetets gång arbetat utifrån noggrannhet både när det 

gäller det praktiska och det logiska, vilket styrker studiens tillförlitlighet i enlighet med hur 

det beskrivs av (Granskär och Höglund-Nielsen, 2012). Till vilken utsträckning resultaten av 

denna studie skulle kunna implementeras i praxis handlar om överförbarhet. Granskär och 

Höglund-Nielsen (2012) beskriver resultatets överförbarhet, vilket kan underlättas om 

författarna gjort en noggrann studie med en väl beskriven metod. Då denna studie bygger på 

tidigare gjorda studier och en befintlig om en något omgjord enkät, stärker studiens pålitlighet 

och möjligheten till att den ytterligare skulle kunna reproduceras.  

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat trovärdigheten av denna studie är att det inte finns 

något bevis på att samtliga deltagare uppfyllde kriterierna samt var verksamma 

arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige, vilket kan minska 

trovärdigheten av studien.  

Studien omfattades av 75 enkäter varav ett bortfall, då en deltagare inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Något som också kan ha påverkat studiens resultat var att ett flertal 

frågor besvarades med fler än ett alternativ trots att endast ett skulle uppges, vilket resulterade 

i ett större bortfall i vissa frågor. Deltagarna fick tillgång till den webbaserade enkäten via 

mail, antingen via författarna, chef- eller annan ansvarig personal.  För att återsända enkäten 

krävdes endast ett knapptyck och detta kan ha bidragit till god svarsfrekvens vilket dessutom 

medförde hög konfidentialitet då inga namn eller personuppgifter framkom.  
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Författarna har under hela arbetets gång följt de ursprungliga studierna gjorda av Couch et al., 

(1998) och Miller Kuhaneck et al., (2013) samt återkopplat till bakgrunden och ny litteratur i 

den slutliga diskussionen för att styrka sina slutsatser. 

 

Slutsats 

Forskning visar att lek är viktigt för barns utveckling samt att barn med funktionsnedsättningar ska ha 

rätt till ett aktivt deltagande i samhället, då lek är barnets primära aktivitet i barndomen. Trots detta 

visar resultat från denna studie att arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige till 

större del använder lek som medel för att nå ett annat mål och inte för lekandets skull. Detta beror 

enligt deltagarna främst på tidsbrist och att det basala behovet har högre prioritet samt att det finns en 

avsaknad av lämpliga bedömningsinstrument kopplat till interventionen. 

De slutsatser som författarna drar av denna studie är att lek borde användas mer för lekandets skull då 

lek är barnets primära aktivitet och ligger till grund för kommande vuxenliv. Detta skulle kunna 

implementeras om mer tid avsattes för lek som intervention. En annan slutsats författarna drar av 

denna studie är att det i Sverige används få bedömningsinstrument, trots tillgängligheten. Detta i 

kombination av flera olika aspekter kan vara av intresse för vidare forskning. Författarna föreslår att 

studien utförs på nytt och eventuellt kompletteras med intervjuer, vilket också skulle stärka studien 

trovärdighet ytterligare.  

 

Tillkännagivande  

Författarna vill rikta ett varmt tack till alla som medverkat i studien och gjort den möjlig för 
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Universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, som haft 
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studien. 
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                                                                                                                   Bilaga 1 

 

Informationsbrev  

Arbetsterapeuter använder ofta lek i sina interventioner visar flera studier från främst USA. 

Studier som belyser lek inom arbetsterapi i länder i Europa är däremot inte så vanliga. Denna 

studie är en del av ett internationellt projekt som genomförs i ett flertal länder i Europa för att 

kartlägga arbetsterapeuters användning av lek. Vi är två arbetsterapeutstudenter som heter 

Elin Grindemyr och Maria Löfling Råbom. Vi läser sista terminen vid Luleå tekniska 

universitet. Under vår sista termin kommer vi att skriva vårt examensarbete, där vi vill ta reda 

på hur arbetsterapeuter arbetar inom barnhabilitering.  

Du får denna enkät utifrån att vi fått information om att du arbetar på barnhabiliteringen av 

din chef. Enkäten beräknas att ta ca tio minuter att besvara och detta görs online. För att göra 

denna undersökning möjlig är Ditt deltagande av mycket stor vikt. 

När enkätsvaren kommit in skrivs dem först ut och där efter sammanställs i form av statistiska 

tabeller, enskilda svar kommer inte att kunna utläsas. Vi garanterar respondenterna 

konfidentialitet och sekretess, då inga personuppgifter framgår för att säkerställa att ingen 

kommer att kunna identifieras.  

Deltagandet av denna studie är frivilligt och båda parter har rätt att när som helst avbryta 

deltagandet utan att specificera särskilda skäl. Den färdiga studien kommer att finnas 

tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida (http://epubl.ltu.se) i slutet av juni 2016. Vi 

är tacksamma om du besvarar enkäten innan vecka åtta.  

Om du har frågor om denna undersökning är Du välkommen att höra av dig till oss. 

Vi är tacksamma för din medverkan, tillsammans kan vi uppnå förändringar! 

Norrköping 2016-02-15    Bergsjö 2016-02-15                   Luleå tekniska universitet 

Elin Grindemyr    Maria Löfling Råbom                 Maria Prellwitz (handledare) 

eligri-3@student.ltu.se   marrbo-3@student.ltu.se                   maria.prellwitz@ltu.se 

 

Tfn: 073 600 33 04                   Tfn: 070 288 09 18                   Växeln: 0920- 49 10 00 
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                                                                                                                   Bilaga 2 

Lekens betydelse inom barnhabiliteringen 

	  
Elin Grindemyr & Maria Löfling Råbom 

Luleå tekniska universitet 

Arbetsterapeutprogrammet 

	  

	  

	  

	  

	  

Detta är en översättning av en tidigare studie gjord av Heather Miller Kuhaneck, Kari Couch Tanta, 
Allison Coombs och Heather Pannone (2013).  
 
Syftet med detta frågeformulär är att samla in data för att se hur AT i praxis i samband beskriver lek 
som intervention i arbetet med barn inom barnhabiliteringen.  
 

Det är viktigt att du besvarar varje fråga med tanke på hur du faktiskt använder lek i din praktik, inte 
hur du ser på lek. Genom att fylla i denna enkät, indikerar du ditt samtycke till att delta i en 
forskningsstudie.  
DENNA UNDERSÖKNING TAR CIRKA 10 MINUTER   
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I enkäten kommer följande termer att användas: 

 

Lek som ett medel för att nå ett mål: Detta refererar till användning av lek för att träna upp en 
funktion/förmåga exempelvis handstyrka/finmotorik.  

	  

Lek som belöning: Leken används i interventionen för att motivera barnet till att utföra vald aktivitet.  

	  

Lek som ett mål: Interventionens Mål och fokus ligger på att få barnet att leka.  

	  

	  

 
1. Har du arbetat med barn i åldrarna 0-12 år de senaste två åren 
 
 (   ) JA 
 
 (   ) NEJ 

	  

	   	   Om du svarat ”JA” i fråga #1, FORTSÄTT. 

	   	  

Om du har svarat ”NEJ” i fråga #1, VAR GOD ATT SLUTA HÄR, VAR GOD ATT 
ÅTERSÄND DIN ENKÄT VIA MAIL.   

	  	  

 

 
2. Vilket landskap bor du i? 

	  

 

	  

3. Har du barn under 18 år hemma? 
 

(   ) JA 
 
(   ) NEJ 
 

	  

4. Vilken examen har du? 

(   ) Kandidatexamen 

 

(   ) Magisterexamen 
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(   ) Specialistutbildning 

 

(   ) Masterexamen 

 

(   ) Forskarexamen  

 

5. Var läste du din arbetsterapeututbildning? 

 

 

 

6. Har du läst någon arbetsterapikurs med inriktning på lek under de senaste två åren? 
 

(   ) JA 
 
(   ) NEJ 

Om JA, var läste du den? 

 

7. Har du deltagit i någon forskning med inriktning på lek? 
 

(   ) JA 
 
(   ) NEJ 
 

Om JA, specificera 

___________________________________________________________________ 

 
8. Hur många år har du arbetat som arbetsterapeut? 
 

(   ) 0 - 2 år 
 
(   ) 3 - 5 år 
 
(   ) 6 - 8 år 
 
(   ) 9 – 11 år 
 
(   ) 12 – 15 år 
 
(   ) Mer än 15 år 
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9.  Hur många år har du arbetat med barn? 
 

(   ) 0 - 2 år 

 

(   ) 3 - 5 år 

(   ) 6 - 8 år 

(   ) 9 – 11 år 

(   ) 12 – 15 år 

(   ) Mer än 15 år 

 

10. Kan du kort beskriva vad lek innebär för dig i ditt dagliga arbete? 
 

____________________________________________________________ 
 
 

11.  I vilken miljö arbetar du med barnen främst?  
 

(   ) På barnhabiliteringen 
 
(   ) I hemmet 
 
(   ) I skolan 
 
(   ) Annat (specificera) 
__________________________________________________________ 
 

12. Var använder du lek i ditt kliniska arbete? (markera allt som gäller)  

(   ) Barnhabiliteringen  

 

(   ) I hemmet 

 

(   ) I skolan 

 

(   ) Annat (specificera) 
 
__________________________________________________________ 

 
13.  Vilka är de vanligaste diagnosgrupperna du arbetar med? 

   
       (   ) Autism spectrum disorder (ASD) 
      
            (   ) Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 



	  
	  

27	  

 
            (   ) Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
 
            (   ) Utvecklingsstörning 
 
            (   ) Annat (specificera)  
 
_______________________________________________________________ 
      
 

 
14.  På vilken nivå arbetar du oftast? 

(   ) Individnivå 

(   ) Gruppnivå  

(   ) Annan (specificiera) 

____________________________________________________________ 

 

15.   Kan du ge någon/några orsaker till att barn kommer på remiss till dig? 
 

___________________________________________________________ 
 

16.  Vilket av följande exempel beskriver i dagsläget bäst ditt huvudsakliga användande av 
lek inom din verksamhet? (markera en) 

 
(   ) Jag använder lek som ett medel för att nå ett mål: Detta refererar till användning av 
lek för att träna upp en funktion/förmåga exempelvis landstyrka/finmotorik 
 
(   ) Jag använder lek som belöning: Leken används i interventionen för att motivera 
barnet till att utföra vald aktivitet 
 
(   ) Jag använder lek som ett mål: Interventionens Mål och fokus ligger på att få barnet 
att leka 
 
(   ) Av annan orsak__________________________________________ 
 
 

17.  Rangordna dina svar 1 – 3 (där 1 står för lite tid och 3 för mycket tid) hur mycket tid du 
avsätter ungefär inom de olika områdena i ditt möte med barnet.  

 

                                                                       1                   2                 3 

Jag använder lek som ett medel för att nå ett mål             (   )                (   )              (   )           

 

Jag använder lek som belöning                                         (   )                (   )              (   )           

 

Jag använder lek som ett mål                                            (   )                (   )              (   ) 
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18.  Rangordna från 1 – 4 i vilken mån följande faktorer är viktiga för att kunna fokusera på 
lek som mål i interventionen (1 står för mindre viktigt och 4 för mycket viktigt). 
 

                                                                                                         1               2             3           4 

Arbetsterapeutiska teorier om lek                                                   (   )           (   )          (   )       (   )                              

                        

Min roll i teamet                                                           (   )           (   )          (   )       (   )            

 

Bra och tillgängliga bedömningsinstrument 

för att bedöma lek                                                                           (   )           (   )          (   )       (   )                        

 

Teamets fokus                                                                                (   )           (   )          (   )       (   )                                    

 

 

19.  Vilken modell använder du dig av inom din verksamhet?  
(   ) Neurodevelopmental 
(   ) Sensory Integration  
(   ) Model of Human Occupation 
(   ) Developmental 
(   ) Biomechanical 
(   ) Annan (specificera) 
_________________________________________________________ 

 
20.  Vilken av följande modeller använder du dig mest av i ditt yrke? (markera endast en)  

(   ) Neurodevelopmental 
(   ) Sensory Integration  
(   ) Model of Human Occupation 
(   ) Developmental 
(   ) Biomechanical 
(   ) Annan (specificera) 
____________________________________________________________ 

 
 

21.  Bedömer du i ditt arbete på vilket sätt barnet leker i och vilken miljö leken utförs i? 
(   ) JA 
(   ) NEJ 

 

Om du svarat ”JA” i fråga #20, FORTSÄTT. 

  

Om du har svarat ”NEJ” i fråga #20, TACK FÖR DIN MEDVERKAN.  
VAR GOD ATT SLUTA HÄR, OCH ÅTERSÄND DIN ENKÄT VIA MAIL.   
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22.  Vilken/vilka bedömningsinstrument använder du? 
 

(   ) Preschool Play Scale (Knox: Bledsoe and Shephard) 
(   ) The Play History Interview (Takata) 
(   ) Parten Peer Interaction Scale (Parten) 
(   ) A Play Agenda (Michelman) 
(   ) Growth Gradient (Michelman) 
(   ) Guide to Play Observation (Florey) 
(   ) Specification for a Play Milieu (Takata) 
(   ) Guide to Status of Imitation (deRenne-Stephen) 
(   ) Vineland Adaptive Behavior Scales (Sparrow, Balla & Cicchetti) 
(   ) Batelle Developmental Inventory (Newborg, Stock, Wnek, Guidbali & Svinicki) 
(   ) Transdisciplinary Play-Based Assessment (Linder) 
(   ) Playground Skills Test (Butcher) 
(   ) The Assessment of Ludic Behavior (Fernand) 
(   ) The Test of Playfulness (Bundy) 
(   ) The Pediatric Volitioal Questionairre (Geist & Kielhofner) 
(   ) Test of Environmental Supportiveness (Bundy) 
(   ) Penn Interactive Peer Play Scale (PIPPS) (Hamptom) 
(   ) The Developmental Play Assessment (Lifter) 
(   ) The Symbolic Play Test (Power & Radcliffe) 
(   ) Parent Child Interaction Play Assessment Method (Holigrocki, Kaminski & Frieswyk) 
(   ) The Play Observation Kit (POKIT) (Mogford-Bevan) 
(   ) Play Observation Scale (Rubin) 
(   ) Children’s Playfulness Scale (Trevlas, Grammatikopoulos, Tsigilis & Zachopoulou) 
(   ) Child-initiated Pretend Play Assessment (ChiPPA) (Stagnitti) 
 

23.  Vart lärde du dig implementera lek och användandet av specifika 
bedömningsinstrument?  

 
(   ) Under din utbildning eller praktik 
(   ) Fristående kurser 
(   ) Vidareutbildning 
(   ) Arbetslivserfarenhet 
(   ) Övrigt 
Var god, specificera______________________________________ 

24. Om du hade möjlighet att påverka ditt dagliga arbete, skulle det i så fall omfatta mer lek? 
 
 (   ) JA 
  
 (   ) NEJ 
 

Om ja, hur skulle du då vilja att det såg ut och varför? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Om du svarat ”JA” på fråga #24, VAR GOD OCH GÅ TILL FRÅGA #25 

 

Om du svarat ”NEJ” på fråga #24, TACK FÖR DIN MEDVERKAN.  
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25. Finns det några begränsningar idag som hindrar? 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Du har nu slutfört enkätundersökningen. 

Vänligen se över att du besvarat alla frågor som efterfrågas. Om du vill lägga till 
kommentarer, vänligen skriv dem nedan. 

 

 
Tack så mycket för din medverkan! 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


