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Abrahamsson, L. & Danis, S. 
En beskrivning av hur arbetsterapeuten använder sig av leken i arbete med barn. 
A description of how the occupational therapist use play in work with children. 
Examensarbete 15 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2009. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt beskriva hur arbetsterapeuter använder 
sig av leken i arbete med barn. Datainsamlingen utfördes genom sökningar i databaser samt 
manuella sökningar på universitetsbiblioteket i Luleå. Sökningarna resulterade i tio studier 
som analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen av studierna 
resulterade i tre kategorier; ”Lek för att träna”, ”Lek för att bedöma förmåga” samt ”Lek för 
att öka på lekförmågan”. Resultatet indikerade att arbetsterapeuten kunde vara med i barnets 
lek för att ge stöd och hjälp i svåra situationer. Det gjorde att barnet kan känna sig trygg under 
leken och utveckla förmågor. Det som tränades och bedömdes var till stor del barnens 
motoriska och sociala förmågor. Intervjuer, observationer eller videoinspelning var vanligt 
under leksituationer där barnen lekte själv eller när de lekte tillsammans med en kamrat. 
Resultatet förväntas bidra med kunskap och förståelse för vikten av barnens lek och 
betydelsen av att arbetsterapeuter fortsätter att arbeta och forska inom området. 
 
Keywords: occupational therapy, children, play 
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Abrahamsson, L. & Danis, S. 
En beskrivning av hur arbetsterapeuten använder sig av leken i arbete med barn. 
A description of how the occupational therapist use play in work with children. 
Examensarbete 15 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2009. 
 
 
 
Abstract 
The purpose of the study was to describe how occupational therapist use play in work with 
children. Data was gathered through searches in databases and manual searches in the library 
of Luleå university. The searches resulted in ten studies which analysed on the basis of a 
manifest qualitative content analyse. When the data was analysed the studies resulted in three 
categories; “Play to exercise”, “Play to measure skills” and “Play to increase the play 
skills”.  The result indicated that the occupational therapist could through play give children 
support and help in difficult situations. This could make the child feel secure during play and 
to develop skills. The child’s motor- and social skills was the most common to practise and 
measure. Interviews, observations and videorecordings were common during playsituations 
when the child play alone or with another child. The result is expected to contribute to 
knowledge and understanding of children’s play and the importance of that the occupational 
therapists continue the work and research in this subject.  
 
 
Keywords: occupational therapy, children, play 
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Inledning 

Leken är ett primärt aktivitetsområde inom arbetsterapi och har sedan professionens början 

ansetts som viktig. Lek har ansetts vara den grundläggande aktiviteten för barns utveckling 

och en naturlig del i deras liv. Trots detta uppstod på 1970-80 talet kritik mot lekens 

användning inom arbetsterapi på grund av bristande vetenskaplig förankring av de 

bedömningar och behandlingar som användes. Leken kom under denna tid att främst 

användas som ett medel för att träna andra funktioner och sågs inte som en viktig aktivitet i 

sig. Under senare år har dock lekens betydelse på nytt aktualiserats som en viktig aktivitet 

inom arbetsterapi. Denna studie kommer därför att beskriva hur arbetsterapeuten under de 

senaste åren använder sig av leken i arbete med barn. 

 

Bakgrund 

Både Vygotskij (1995) och Piaget (2008) har teorier om barns utveckling och påvisar leken 

och dess betydelse för barn. De beskriver att leken är till hjälp för den kognitiva utvecklingen 

och påverkar bland annat utvecklingen av problemlösningsförmågan och det kreativa 

tänkandet. Enligt Vygotskij (1995) leder leken till utveckling av barnets egenskaper och är av 

stor betydelse för barnets lärande. Piaget (2008) beskriver även att barnen genom lek kan lära 

sig något nytt genom att tolka situationen utifrån sina egna erfarenheter eller att få nya 

erfarenheter genom förändringar. Barnen kan genom leken få en känsla av att de klarar av att 

utföra uppgifter vilket stärker deras självförtroende. Vygotskij (1995) tar upp begreppet 

fantasi som en viktig del av leken hos barn och att barnet genom leken kan frigöra sig från 

nuet och skapa en egen värld, vilket gör att barn har mycket större fantasi än vuxna. När 

barnen leker tränar de att hålla regler, sin verklighetsuppfattning och olika sociala roller.  

Enligt Piaget (2008) är det de sociala rollerna och det sociala samspelet mellan barnet och 

dess omgivning av stor vikt för barnets utveckling.  

 

Arbetsterapi har sedan början av sin profession haft en unik syn på lek och ansett att den är en 

grundläggande aktivitet för barn (Parham & Primeau, 1997; Stagnitti & Unsworth, 2000; 

Missiuna & Pollock, 1991; Case-Smith, 2005). Trots detta så riktades det kritik mot att 

arbetsterapeuter använde lek i sina bedömningar och behandlingar. Leken ansågs inte vara ett 

tillräckligt vetenskapligt beforskat område och därmed inte lika viktig för arbetsterapeuten att 

använda sig av. Vikten lades istället på att mäta och träna motoriska färdigheter (Loree & 

Primeau, 2003; Parham & Primeau, 2007).  
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Arbetsterapeuter arbetar utifrån ett klientcentrerat perspektiv där individernas egna 

önskningar, mål och värderingar står i fokus. Arbetsterapeuten vill ge individen en möjlighet 

att utföra aktiviteter som är meningsfulla för denne i det dagliga livet. Aktivitet handlar om 

allt som individen utför, däribland lek (American Occupational Therapy Association [AOTA], 

2002; Kielhofner, 2002; Loree & Primeau, kap 29, 2003). Enligt Kielhofner (2002) är 

individen en aktivt agerande varelse och har sedan födseln haft behov av att vara aktiv. Case-

Smith (2005) och Kielhofner (2002) beskriver att under barndomen börjar det formas vanor 

och utförandekapacitet, vilket är viktigt för att kunna vidareutvecklas. Genom leken utvecklar 

individen förmågor, rutiner och sociala identiteter som sedan påverkar denne genom hela 

livet. Leken gör att barn utvecklar olika färdigheter men ger också möjligheten till att ta olika 

roller, få använda sig av sin fantasi och kreativitet, uttrycka glädje och även att ta del av och 

lära sig av sin omgivning. Vidare skriver Kielhofner (2002) att det är av stor betydelse att 

kunna utföra aktiviteter som känns meningsfull för att uppnå välbefinnande och 

tillfredställelse i sin vardag. Detta skapar en trygghet vilket i sin tur kan öka självförtroendet. 

 

Skär (2002) samt Prellwitz och Tamm (2000) skriver att delaktigheten är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till i leken med barn. Enligt CAOT (1996) samt Missiuna och Pollock (1991) lär sig 

barnen sociala normer, utvecklar den sociala förmågan genom lek. Tamm & Skär (2002) samt 

Prellwitz och Skär (2007) beskriver att det är vanligt att barn med en funktionsnedsättning 

leker ensamma. Barnen blir sällan tillfrågade att delta i andras lek och får många gånger inte 

vara med även om de själva frågar. Ibland kommer då någon vuxen eller barnets personliga 

assistent för att leka med denne. Tamm och Skär (2002) beskriver vidare att genom att 

observera barn med funktionsnedsättningar så har det framkommit att barnen ofta får sitta vid 

sidan om och se på när de andra leker eller gör någon aktivitet tillsammans. Skär (2002) 

skriver att de äldre barnen som är i behov av något hjälpmedel ofta anser att deras hjälpmedel 

är ett hinder i det sociala livet. De kan inte lika lätt vara med i lekar, sporter, resa eller ta den 

lokala bussen. Däremot tycker många yngre om deras hjälpmedel och kan leka med sina 

kamrater på grund av dem. Ett barn med nedsatt fysisk förmåga kommer, enligt Missiuna och 

Pollock (1991) inte heller kunna vara med i lekar där miljön inte är tillgänglig för dem. En 

viktig aspekt som även Skär (2002) och Prellwitz och Tamm (2000) tar upp är miljön 

eftersom den kan påverka delaktigheten mycket. Skär (2002) har i sin studie fått fram att barn 

med funktionsnedsättningar tyckte att inomhusaktiviteter var det som fungerade bäst. Vid 

utomhusaktiviteter var det alltid lättare på sommaren än på vintern. Enligt Prellwitz och 

Tamm (2000) samt Skär (2002) stannade vissa av barnen inomhus nästan hela vintern 
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eftersom det var svårt att ta sig fram ute samt av rädsla för att ramla. Ett annat hinder i leken 

kunde vara att barnen inte vågade leka med andra barn av rädsla för att göra fel och bli retade.  

 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att barnet genom leken kan utveckla sin förmåga till 

inlevelse och empati genom att sätta sig in i andras roller. Det gör även att förmågan till 

empati utvecklas. Barnen kan också utvecklas intellektuellt, emotionellt och fysiskt genom att 

leka (CAOT, 1996) samt lär sig sociala normer och utvecklar den sociala förmågan (Missiuna 

& Pollock, 1991).  Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att barnen kan träna, pröva och lära 

sig att uttrycka sina känslor när de leker. Missiuna & Pollock (1991) beskriver att när barn 

med funktionsnedsättningar inte kan delta i lek som andra barn kan det medföra att sekundära 

funktionsnedsättningar uppkommer. En sekundär funktionsnedsättning kan vara att barnen får 

begränsningar i sociala förmågor då de inte kan interagerar i lika stor utsträckning med andra 

jämnåriga. De lär sig inte de sociala normer och regler för beteende, vilket kan leda till att 

barnen får en fortsatt isolering. Barnen kan få en försämrad förmåga att ta initiativ till lek med 

andra eller att delta i pågående lek.  

 

Arbetsterapi kan spela en stor roll för barn med olika funktionsnedsättningar där 

arbetsterapeuten på olika sätt kan bidrar till att möjliggöra för lek.  Arbetsterapeuter med sin 

kunskap kan vara med i arbetet att minska hinder i miljön och aktivitetsutförandet och därmed 

öka delaktigheten så att barn kan delta i lek utifrån sina egna förutsättningar. Utifrån detta 

resonemang om lekens betydelse för utveckling, meningsfullhet och delaktighet är det 

intressant att undersöka hur arbetsterapeuter arbetar med lek.  

 

Syfte 

Studiens syfte är beskriva hur arbetsterapeuten använder sig av leken i arbete med barn.  

 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2006) är en 

lämplig metod när en beskrivning av ett kunskapsområde ska fastställas. Litteraturöversikten 

genomfördes utifrån vetenskapliga studier med både kvantitativa och kvalitativa ansats. De 

valda studierna analyserades utifrån en manifest innehållsanalys  inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). 
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Urval 

Friberg (2006) rekommenderar att inklusions- och exklusionskriterier används vid urval av 

det införskaffade materialet. Utifrån detta valde författarna att inklusionskriterierna skulle 

vara att studierna måste vara publicerade mellan åren 2000-2008. Studierna skulle även vara 

skrivna på engelska, handla om arbetsterapi, ha fokus på barn med funktionsnedsättningar, 

vara vetenskapligt (peer-reviewed) skrivna och givetvis svara mot studiens syfte. 

Exklusionskriterierna var studier som inte beskrev lek som arbetsterapeutisk åtgärd, inte 

hade arbetsterapi som huvudaspekt eller inte hade barn med i studien. Det som valdes bort 

var även studier som endast gav en översikt inom området. Årtalen valdes för att få den 

aktuella forskningen inom området.  

 

Litteratursökning 

Enligt Friberg (2006) är det nödvändigt med olika informationskällor för att få ett brett 

träffresultat, insamlingen av information kan göras via databaser. Utifrån detta resonemang 

har en litteratursökning utförts via Luleå tekniska universitets hemsida och därigenom gjorts 

i databaserna; Academic search, Cinahl, Medline och AMED. Författarna har uppfattat 

dessa databaser aktuella då de har studier som handlade om medicin och vård. Sökorden 

som författarna valde att använda var Occupational therap*, play och children. I 

databaserna framkom det sammanlagt 170 studier. Vissa av dem kom upp i flera av 

databaserna men har i tabellen, se tabell 1:1. valts till en databas. 

 

Tabell 1:1  

 

Databas Sökord Antal träffar Antal använda artiklar 
Academic Search occupational therap*, 

children, play 
40 6  

Amed occupational therap* 
(från abstract), children, 
play 

39 2  

Cinahl occupational therap* 
(från abstract), children, 
play 

54 2  

Medline occupational therap* 
(från abstract), children, 
play 

37 0  
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En kvalitetsgranskning av artiklarna är nödvändigt för att se om de håller rätt kvalitet 

(Friberg, 2006). Författarna valde därmed att ta inspiration från Fribergs (2006) frågor om 

kvalitetsgranskning, se bilaga 1. När sökningen var avslutad lästes samtliga studiernas 

abstrakt för att se om det svarade mot syftet de som inte uppfyllde kriterierna exkluderades 

vilket var 160 stycken. Referenslistorna lästes också igenom för att eventuellt få fram fler 

studier som kunde vara relevanta mot denna studies syfte vilket inte hittades. Slutligen 

slutade det med att 10 studier var relevant att använda för att besvara syftet. 

 

Analys av data 

Vid analysering av text i studierna har författarna valt att ta inspiration från den kvalitativa 

innehållsanalysen beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Denna metod bygger på 

att ta ut meningsbärande enheter i vald litteratur för att sedan kondensera, koda och 

kategorisera. Analysen började med att författarna läste igenom de valda studierna flera 

gånger för att säkert veta vad de olika studierna handlade om. Meningsbärande enheter togs 

därefter ut av författarna enskilt för att sedan jämföra dessa med varandra detta för att stärka 

trovärdigheten i studien. Därefter kondenserades de meningsbärande textenheterna vilket 

innebar att korta ner dem men ändå inte påverka innehållet i texten. I detta steg av analysen 

översattes även texten till svenska. Författarna tog sedan ut koder som beskrev de 

kondenserade meningsbärande textenheterna. Några exempel på koder från analysen är: 

påverka lekförmågan, utveckla den motoriska förmågan, lära sig genom flera försök och 

spel för att utbildas. Koderna som uppkom sammanfördes sedan och analyserades vidare till 

tre kategorier. Under analysens gång gick författarna tillbaka till originaltexten och de 

meningsbärande textenheterna för att försäkra sig om att inget skulle misstolkas.  

 

Etiska aspekter 

Artiklarna som används under studien är vetenskapligt publicerade och därför uppkom inga 

etiska dilemman. Däremot lades det en stor vikt på att översättningen av materialet inte blev 

förvanskad. 
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Resultat 

De flesta av de analyserade studierna var skrivna i Amerika; fyra var gjorda i USA, två i 

Kanada och två utfördes i Brasilien. En studie var från Finland och en från Nya Zeeland. Alla 

de valda studierna var skrivna på 2000-talet. Utifrån analysen av studierna delades resultatet 

in i tre kategorier; ”Lek för att träna/lära”, ”Lek för att bedöma förmågor” samt ”Lek för att 

öka lekförmågan”. Nedan följer en beskrivning av dessa kategorier.    

 

Lek för att träna/lära. 

I denna kategori beskrivs det hur arbetsterapeuten använder sig av leken som ett redskap för 

att träna eller lära barnet utveckla nya förmågor. Barnet får leka för att utveckla den motoriska 

förmågan samt få mer kunskaper om bland annat kost och musik. Lekarna kan ske i grupp för 

att samtidigt utveckla barnets sociala kompetens. Att barn får använda sig av leken för att lära 

sig något gör att de blir mer motiverade och engagerade genom att de ser det mer som en rolig 

upplevelse än som ett inlärningstillfälle (Tam et al, 2007).  

 

I några studier (Candler & Meeuwsen, 2002; Reid, 2004; Tam et al, 2007) använde 

arbetsterapeuten leken som ett träningssätt för att utveckla den motoriska förmågan och som 

en hjälp till att få fram motoriska strategier. Candler och Meeuwsen (2002) påvisar i sin studie 

att genom lek är det möjligt för barnen att utveckla de motoriska strategierna. Barnen lär sig 

vad som fungerar utifrån deras förmågor och kan utifrån det utveckla strategier. Reid (2004) 

samt Tam et al (2007) använder virtuell lek som tillvägagångssätt i deras studier, där barn 

med fysiska funktionsnedsättningar får delta. Det ger dem möjlighet att lära sig nya förmågor 

som inte skulle vara möjligt annars samt nya möjligheter till att vara delaktig och vara kreativ 

i lek. Det påvisar vidare att det även kan användas i syftet att träna muskelstyrkan så den 

förbättras eller bibehållas.  

 

Tam et al (2007) samt Munguba et al (2008) använder i sina studier leken i utbildningssyfte 

där det beskrivs att barnen genom lek får möjlighet till att lära sig att utveckla sina färdigheter 

inom andra områden men också att skapa nya. Munguba et al (2008) påvisar att genom lek får 

barnen möjlighet att lära sig om betydelsen av näringsrikt matintag vilket i sin tur kan leda till 

en hälsosammare livsstil. Tam et al (2007) beskriver genom studien att leka med musik kan få 

barnen att lära sig mer om musiken och få möjligheten att skapa sin egen musik. Studierna 
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beskriver att genom att applicera lek som ett sätt att lära tänker inte barnen på att det är ett 

inlärningstillfälle utan det blir istället en rolig upplevelse. 

 

Det beskrivs även hur leken kan användas som ett inlärningssätt och träningstillfälle vid 

utveckling av den sociala kompetensen. Social kompetens innefattar i dessa studier verbal, 

icke verbal träning men också att ta initiativ och respons under lek (Tanta et al, 2005; Scaletti, 

2005). Scaletti (2005) beskriver vidare hur barnen som tidigare haft svårt att uttrycka sig med 

hjälp av leken kan få tillfälle att träna på detta.  Tanta et al (2005) beskriver i sin studie vikten 

av att barnen fick träna på att ta initiativ och ge respons under lekens gång. Genom att 

använda sig av leken på det sättet gav det möjlighet att utveckla den sociala kompetensen som 

sedan kan användas inte bara i leken utan även i andra situationer under livet.  

 

 

Lek för att bedöma förmågor 

I denna kategori beskrivs det hur arbetsterapeuter använder sig av leken för att bedöma olika 

funktioner och förmågor hos barn. Ett flertal studier (O'Brien et al, 2000; Candler & 

Meeuwsen, 2002; Lautamo et al, 2005; Takatori & Bomtempo, 2007; Tanta, Deitz, White, 

Billingsley, 2005; Tam et al, 2007; Scaletti, 2005; Reid, 2004) beskriver hur arbetsterapeuten 

har använt leken för att bedöma vilka förmågor barnen har. Från analysen framkom tre olika 

aspekter på hur bedömningarna gjordes. Den första aspekten undersökte barnens förmågor 

genom observationer, den andra handlade om bedömningar med hjälp av intervjuer och den 

tredje beskrev hur arbetsterapeuten använde videoinspelningar för att bedöma barnens 

förmågor under lek.  

 

I flera studier (Scaletti, 2005; Takatori & Bomtempo, 2007; Tanta et al, 2005; O'Brien et al, 

2000; Lautamo et al, 2005) framkom att arbetsterapeuter använde sig av observationer av 

barnens lek för att undersöka vilka förmågor barnen hade. Arbetsterapeuten kunde själv vara 

med i leken för att tydligt se vad barnen klarade av och vad som fungerade mindre bra eller så 

kunde arbetsterapeuten stå vid sidan om och observera barnen när de lekte utan att en vuxen 

deltog i leken. I studier (Scaletti, 2005; Takatori & Bomtempo, 2007) där arbetsterapeuten var 

med i leken observerades barnets kreativitet, social kompetens med vuxna samt utvecklingen 

av förmågor under leksituationerna. I studier (Tanta et al, 2005; O'Brien et al, 2000) där 

arbetsterapeuten stod vid sidan om under lek, undersöktes hur barnen kunde samarbeta 
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sinsemellan och vilka svårigheter som uppkom under leken för att sedan kunna sätta upp 

lämpliga mål. Lautamo et al, (2005) skriver att när barn utvecklar sina lekförmågor använder 

han eller hon fortfarande gamla lekmönster tillsammans med de nya. Studien använde sig 

därför av observationer med tidsrelaterad poängsättning av lekförmågan, vilket gjordes utifrån 

ett instrument där fokus var på barnets lekutförande i vanliga lekmiljöer och gav utifrån detta 

en bättre förståelse för de hinder och möjligheter som fanns för barnets lek.  

 

Det fanns studier (Candler & Meeuwsen, 2002; Tam et al, 2007) där arbetsterapeuten använde 

sig av intervjuer för att undersöka barnens förmågor under leken. Arbetsterapeuten 

intervjuade barnen själva för att få veta hur de upplevde träningen och vad de lärt sig men 

arbetsterapeuten kunde även intervjua föräldrarna för att få fram deras syn på barnets 

förmågor och svårigheter. De förmågor som undersöktes var i huvudsak hur barnen fungerade 

socialt samt hur motoriken fungerade under leken. Intervjuerna användes även för att 

undersöka om barnet utvecklat några av sina förmågor mellan de olika gångerna av 

arbetsterapiträning. Candler och Meeuwsen (2002) skriver i sin studie att deras bedömning 

gjordes med hjälp av ett instrument som heter Movement ABC. Det användes för att upptäcka 

barn med utvecklingsstörning. Barnen fick spela datorspel och intervjuades efteråt för att 

undersöka om de lärde sig några strategier under spelets gång. I en annan studie (Tam et al, 

2007) intervjuades föräldrarna för att få fram hur de upplevde att barnets arbetsterapiträning 

påverkade barnens lekförmåga och om träningen gett några positiva effekter på den 

gemensamma leken i familjen. 

 

I några studier (O'Brien et al, 2000; Reid, 2004; Tanta et al, 2005) som använde sig av 

videoinspelning fick barnen leka ostört utan någon vuxen som deltog i leken. Det gjordes för 

att inte arbetsterapeuten skulle påverka leken med sin närvaro. I en studie (Tanta et al, 2005) 

fick barnen leka enskilt i ett rum medan de blev videoinspelade från ett rum bredvid med 

hjälp av en spegel. I alla tre studierna gick arbetsterapeuten igenom inspelningarna efteråt, då 

barnens förmågor under leksituationerna bedömdes. Det användes instrument (PAGS och 

ToP) som var till hjälp för att poängsätta barnens lekförmåga. I studien av O'Brien et al, 

(2000) användes videoinspelning av barnen under leksituationer både inomhus och utomhus. 

Barnen fick leka med någon jämnårig för att deras sociala förmågor och svårigheter skulle 

komma fram. En annan studie (Reid, 2004) lät barnen sitta framför en TV skärm som 

imiterade rörelser som de gjorde i verkligheten. Genom att videofilma barnen kunde 
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arbetsterapeuten poängsätta barnens lek med hjälp av ett instrument, Test of Playfulness 

(ToP).  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att leken användes mest som bedömning eller träning av 

andra förmågor som till exempel den motoriska färdigheten eller sociala kompetensen. De 

vanligaste arbetsmetoderna som användes i arbete med barn och lek var videoinspelning samt 

observationer. Barnen blev videoinspelade under fri lek för att arbetsterapeuten inte skulle 

vara närvarande och då kunna påverka leken. Därefter skulle lekförmågan bedömas och 

poängsättas, ofta med hjälp av något instrument. Arbetsterapeuten använde sig även av 

virtuell lek, där barnen ser sig själva på en TV-skärm under lekens gång. Vid observationer 

kunde arbetsterapeuten vara delaktig i leken för att se barnets förmågor och svårigheter eller 

stå vid sidan om och undersöka förmågan till samarbete med jämnåriga, för att sedan kunna 

sätta upp lämpliga mål. Familjen kunde även få råd och stöd för att lättare kunna delta i 

barnets lek. Resultatet visade även att leken är en bra metod att använda sig av vid bedömning 

och träning för barn eftersom det är en naturlig del av deras liv.  

 

Lek för att öka lekförmågan  

Denna kategori beskriver betydelsen av lek som riktar sig på att öka barnens förmåga till att 

kunna leka. Här framkom betydelsen av att barnet ser sina egna svårigheter under både 

enskild och social lek. Arbetsterapeuts roll använde sig av några olika metoder för att stötta 

barnets lek, vilket bland annat var genom videoinspelning och instrument. Arbetsterapeuten 

kunde även vara med själv som ett stöd i barnets lek.  

 

Flera studier (O’Brien, Coker, Lynn, Suppinger, Pearigen, Rabon, St Aubin & Thompson 

Ward, 2000; Case- Smith, 2000; Scaletti, 2005; Reid, 2004; Lautamo, Kottorp och Salminen, 

2005; Takatori & Bomtempo, 2007) tar upp betydelsen av att barnet ser sina begränsningar 

och förmågor under lekens gång. Lautamo et al (2005) skriver att barnet då lättare kan hålla 

leken på en passande nivå och göra att den blir en lagom stor utmaning. Arbetsterapeuten 

kunde även följa med barnen i deras vardag (Takatori & Bomtempo, 2007; Scaletti, 2005) för 

att se hur de utvecklar sina förmågor genom leken och sedan komma fram till vad som kunde 

arbetas vidare med för att förbättra lekförmågan. Familjen fick lära sig att ge sitt barn det stöd 

som behövdes och att anpassa leken utifrån barnets individuella behov. Lautamo et al (2005) 

använder i sin studie instrumentet PAGS (Play Assessment of Group Settings) för att barnen 
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ska få en bättre uppfattning om sin egen förmåga under lekens gång. För att upptäcka sina 

svårigheter får de, ensamma eller tillsammans med andra leka i vardagliga miljöer.  

 

En studie (Case- Smith, 2000) visade tydligt att det är viktigt att ett barn är engagerat i sin lek. 

Då väljer barnet naturligt de aktiviteter som påverkar lekförmågan på ett positivt sätt.  I 

studier av Takatori och Bomtempo (2007) samt Scaletti (2005) framkom att ett barn behöver 

få leka ostört för att inte få negativa effekter på sin förmåga till lek, helst under fri lek för att 

barnet då ska kunna använda sin kreativitet. I en studie (Tam, Schwellnus, Eaton, Hamdani, 

Lamont, Chau, 2007) fick barn med funktionsnedsättningar använda ett musikprogram som 

gjorde att barnen kunde utveckla sin lekförmåga, både under situationer för planerad lek och 

under fritiden. Det var av stor betydelse att barnen hade möjlighet att ta ledarrollen i 

skapandet av musik, vilket ökade på deras vilja att leka med andra.  

 

I studierna (O’Brien et al, 2000; Reid, 2004) där arbetsterapeuten använde sig av 

videoinspelning i arbetet med barn. Videoinspelningarna användes sedan för att tydligt se 

barnens styrkor och svagheter och genom det få fram vad som behöver arbetas vidare med för 

att öka barnets lekförmåga. Det skedde bland annat genom ett hemprogram med olika 

aktiviteter som barnen fick göra medan de blev videoinspelade (O’Brien et al, 2000). I en 

annan studie (Reid, 2004) fick barnen sitta framför en stor TV-skärm där de kunde se sig själv 

och sina rörelser. Genom detta kunde barnen vara delaktiga i lekar och sporter som de annars 

inte kunnat delta i. Det gjorde att barnen blev engagerade och mer motiverade att leka, vilket 

resulterade i att lekförmågan ökade.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att beskriva hur arbetsterapeuten använder sig av leken i arbete 

med barn. Det som framkommit i resultatet är att arbetsterapeuten i stor utsträckning använder 

sig av leken som ett medel för att uppnå något annat mål som till exempel i utbildningssyfte 

eller att träna en förmåga. I resultatet framkommer det i mindre utsträckning hur 

arbetsterapeuten använder sig av leken för att öka lekförmågan hos barnen. Eftersom leken är 

en så viktig och grundläggande del i ett barns utveckling av förmågor och kompetens (Piaget, 

2008; Vygotskij, 1995; Kielhofner, 2002; Missiuna & Pollock, 1991) förvånade det denna 

studiens författare att lek inte är ett mål i sig som används i större utsträckning än vad det gör, 

vid behandling för barn med funktionsnedsättning. Detta resultat får stöd i ett flertal studier 
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(Parham & Primeau, 1997; Stagnitti & Unsworth, 2000; Reilly, 1974) som kommit fram till 

att trots att synen på lek har förändrats under de senaste åren inom arbetsterapi används den 

fortfarande mest för att nå andra mål, som ökad förmåga till motorik och socialt samspel i 

stället för att direkt öka barnets förmåga att kunna leka. 

 

I resultatet framkom även att engagemang och motivation var något som barnen visade tydligt 

när det lekte. Vilket kan styrkas av Kielhofner (2002) samt Knutsdotter- Olofsson (1992) som 

beskriver att motivation och engagemang är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att en 

aktivitet skall upplevas som meningsfull. Genom att motivera barnen i lek kan det medföra en 

bättre självkänsla och en ökad kontroll över sin livssituation.  

Inom arbetsterapi arbetar man utifrån ett klientcentrerat perspektiv och utifrån klientens egna 

önskningar och behov (Kielhofner, 2002; FSA, 2005). När aktiviteter inte längre upplevs 

meningsfulla kan man bli nedstämd och känna oro (Hagedorn, 2004; Celeste, 2006; Mandich, 

Polatajko, Macnab, Miller, 2001). Därför kan det vara viktigt i arbete med klienten för 

arbetsterapeuten att hitta meningsfulla aktiviteter som får klienten motiverad och engagerad 

detta indikeras också av Reid (2004) som beskriver motivationen som en viktig aspekt för 

arbetsterapeuten att ta hänsyn till under inlärningstillfällen. Kielhofner (2008) samt Sturgess 

(2003) för resonemanget att det är viktigt att ta med barnets egna erfarenheter och att målen 

som blir uppsatta i en behandling reflekterar barnens åsikt. Eftersom leken är en 

grundläggande aktivitet för barnens utveckling är det av stor vikt att för alla barn, oavsett om 

det finns en funktionsnedsättning eller ej att det finns möjlighet att utföra aktiviteter som är 

meningsfulla och är motiverade till att utföra. Kielhofner (2002) och AOTA (2002) skriver att 

funktionsnedsättningar kan vara ett hinder för meningsfulla aktiviteter men genom 

engagemang och motivation från omgivningen så kan det medföra en större möjlighet till 

delaktighet.  

 

En annan viktig aspekt som framkom i resultatet var den sociala delen av barnens lek när 

bland annat samarbete, initiativtagande och responstagande undersöktes och tränades (O'Brien 

et al, 2000; Tam et al, 2007; Tanta et al, 2005). Lim och Rodger (2008) beskriver att det är 

viktigt eftersom relationer och socialt samspel är nödvändiga för att olika förmågor ska kunna 

utvecklas under barndomstiden. Genom bland annat leken kommer den sociala delaktigheten 

fram naturligt för barnen. Lim och Rodger (2008) beskriver att verbalt samarbete och 

initiativtagande påverkar stort på den sociala kompetensen, särskilt genom låtsasleken som 

gör att barnet får en större förståelse för sin omgivning. Som det framkommit tidigare av 
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bland annat Piaget (2008) Vygotskij (1995) samt Kielhofner (2002) kan barn med hjälp av 

leken utveckla sin sociala kompetens; sociala normer, beteenden och den sociala identiteten. 

 

Lim och Rodger (2008) menar att barnet måste ha motorisk förmåga, process färdigheter och 

kommunikation/interaktions färdigheter för att kunna delta i social lek. Detta styrks av 

Missiuna och Pollock (1991) som skriver att barn med funktionshinder har svårare att delta i 

lek och därför har de inte lika utvecklad social kompetens. Det gör att dessa barn ofta får leka 

ensamma. Författarna anser att den sociala aspekten av leken är mycket intressant och det 

finns många frågor som det går att forska vidare på. Prellwitz och Tamm (2000) skrev tidigare 

i den aktuella studien, att barn med utvecklingsstörning inte alltid vågar vara delaktiga i lekar 

med andra jämnåriga barn, på grund av rädsla att göra fel eller bli retade. Kan detta bero på 

okunskap hos omgivningen och är det i så fall något arbetsterapeuten kan arbeta med? Är det 

möjligt att problemet hade minskat om barn i skolan hade blivit mer informerade om 

sjukdomar och deras betydelse för individerna? Det som författarna dock blev mest förvånade 

över var att det är svårt att hitta information om hur arbetsterapeuter använder leken för att 

öka på förmågan att leka. Författarna anser att det är en del av arbetsterapeutens arbete som 

borde läggas ner större vikt på, eftersom leken starkt påverkar barnets utveckling. 

 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis beskriver denna studie hur viktig leken är och hur arbetsterapeuten 

använder sig av leken när de arbetar med barn. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att 

arbetsterapeuten inte använder sig av leken för att leka i stor utsträckning utan har en 

bakomliggande orsak vilket visar sig vara att träna upp en förmåga eller en funktion. En 

annan slutsats som författarna vill lyfta upp är leken uppfattas som användbar i samband med 

att ta reda på eller lyfta fram förmågor hos barn som utan leken inte skulle vara möjligt. 

Denna studie kan ge ökad förståelse för hur leken kan användas men också en förståelse för 

hur viktig leken är för barnens utveckling. Författarna anser att arbetsterapeuter bör forska 

vidare på hur det går att träna upp förmågan till att leka eftersom det är av stor betydelse för 

barnets utveckling. Det finns även behov av vidare forskning i hur svenska arbetsterapeuter 

använder sig av leken i sitt arbete med barn. 
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Metoddiskussion 

I studier måste tillvägagångssättet värderas och analyseras, enligt Friberg (2006). Därför valde 

författarna att ta inspiration från Fribergs (2006) frågor gällande metoddiskussion för att 

värdera tillvägagångssättet. Författarna tog även upp fyra viktiga begrepp av Graneheim och 

Lundman (2004) för att värdera trovärdigheten. Begreppen är tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt noggrannhet.  

 

För att besvara syftet valde författarna att göra en litteraturstudie. Detta tillvägagångssätt 

anses vara lämpligt när ett kunskapsområde ska kartläggas (Friberg 2006). Sökningsprocessen 

av artiklar var tidskrävande, det är nödvändigt med kunskap om hur databaserna och sökord 

ska användas. Trunkering (*) användes för att alla ord med den ordstammen söks, vilket 

medförde att träffresultat i sökning blev större än tidigare. Genom att söka i dem utvalda 

databaserna framkom det endast 10 studier som besvarade syftet och ingick i 

inklusionskriterierna. Författarna hade med inklusionskriterier samt exklusionskriterier för att 

inte sökningen skulle bli för bred och för att få med den senaste forskningen inom området 

samt för att träffarna skulle svara mot studiens syfte.  

 

Studierna som använts anser författarna vara lämpliga för att svara på syftet. Dock kan 

resultatet vara begränsat då inte så många artiklar framkommit som hoppats. Andra 

begränsningar med studien är att författarna endast har sökt studier via databaser och inte 

använt sig av manuella sökningar och att studierna med de abstrakt som inte svarade mot 

syftet utan vidare läsning, valdes att inte inkluderas i denna studie. 

 

Texterna granskades och analyserade utifrån Graneheim och Lundman (2004). Författarna 

valde att granska studierna på varsitt håll och sedan jämföra med varandra för att öka 

trovärdigheten. De meningsbärande enheterna jämfördes och visade på en bra 

överrensstämmelse mellan författarna. Det såg även efter likheter och skillnader för att 

komma fram till studiernas fokus, vilket ökade på tillförlitligheten. Författarna har även varit 

noga med att hålla sig nära texten under arbetets gång. Friberg (2006) användes för att 

granska artiklarna för att bedöma dess kvalitet. Författarna upplevde att dessa två 

granskningsmetoder var till stor hjälp för att få en större förståelse för materialet samt att det 

ger större trovärdighet att ha använt sig av dem vid granskning. Studierna som användes var 

väldigt olika och därför upplevde författarna att det var svårt att få ett sammanhängande 
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resultat under varje kategori, vilket ledde till att det blev stor bred på kategorierna. Det som 

syntes tydligt under sökningen var att Nordamerika var den dominerande världsdelen inom 

det här området i forskning. Detta har varit intressant och gett oss en större kunskap om hur 

arbetsterapeuten använder sig av leken med barn i andra länder. Författarna hade tyckt att det 

varit intressant att se vad Sverige har gjort inom området men tyvärr hittades inget som kunde 

svara mot det.  

 

Tillförlitligheten i denna studie ökar även genom att författarna under hela processen gjort 

arbetet tillsammans. Det har också varit till stor hjälp att ha seminarier och diskussioner med 

bland annat handledaren under arbetets gång. För att få en bra överförbarhet ska resultatet 

kunna överföras till andra klienter. Författarna har därför försökt att noga beskriva det 

tillvägagångssätt som använts för att andra ska kunna göra om studien vid intresse. Det har 

även varit av stor vikt att hålla på noggrannheten vid alla moment i arbetet. Författarna har 

noggrant översatt till svenska, hållit sig till grundtexten och kontrollerat de olika delarna i 

arbetet flera gånger. 
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Utgår 
från 
winnicot
ts’s teori 

Syftet med 
studien var att 
visa hur viktigt 
det är att 
observera barn 
under lek.  

Författarna valde att 
observera tre barnen 
i deras hemmiljö. 
Totalt var det 12 
hembesök per barn 
och varje besök 
varade i fyra timmar.  

Resultatet 
visade att 
genom att 
observera 
barnen i lek 
kan det komma 
fram lösningar 
på problem 
som tidigare 
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v och 
kvantitat
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Syftet med 
studien var att 
genom ett 
näringprogram 
lära barn som 
är överviktiga 
att äta rätt. 
Inlärningen 
sker via två 
spel, ett 
videospel samt 
ett brädspel. 

För att samla in data 
användes en 
semistrukturerad 
intervju samt direkt 
och strukturerade 
observationer.  

I resultatet 
visade det att 
barnen hade 
lärt sig vad 
som är nyttig 
mat och vad 
man ska äta 
medans de 
spelar spel. 
Resultatet 
visade också 
att det finns ett 
behov av att 
lära barnen om 
näringslära 
genom lek. 
Arbetsterapeut
ens sätt att 
använda sig av 
leken i 
samband med 
inlärning av 
näring visar sig 
vara effektivt.  

Författarna 
till den här 
studien 
skriver att 
barnen allt 
mer äter 
onyttig mat 
vilket leder 
till övervikt 

 

Titel:   
The impact of 

 Syftet med 
studien var att 

I metoden använder 
författarna sig av ett 

Resultatet 
visade på viss 

Författarna 
till studien 
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occupational 
therapy on a 
child’s 
playfulness. 
 
Författare:  
O’Brien, J.,  
Coker, P.,  
Lynn, R.,  
Suppinger, R., 
Pearingen, T., 
Rabon, S., 
Merill St, A., 
Thompson 
Ward, A. 
 
Tidskrift: 
Occupational 
therapy in health 
care. 
 
Årtal: 2000 

se om barnens 
lekfullhet 
förbättras 
genom 
arbetsterapeuti
ska 
interventioner.  

instrument, TOP. 
Det fanns med en 
kontrollgrupp och en 
behandlings-grupp.  
Kontrollgruppen fick 
ett progam med 
aktiviteter som 
skulle utföras i 
hemmet. Den andra 
gruppen hade en 
timme var i veckan 
att träffa en 
arbetsterapeut. 
Första gången 
videofilmas barnen 
under fri lek, 15 
minuter ute och 15 
minuter inne. De 
filmas igen efter 10 
veckor, Under dessa 
10 veckor gör 
arbetsterapeuten 
hembesök och 
intervjuar 
föräldrarna. 

ökning i båda 
grupperna 
inom lek. 

skriver att det 
som barnen 
lärt sig kan 
användas i 
andra 
situationer än 
lek. Det 
visade sig att 
de som fick 
behandling 
engagerade 
sig mer i 
skolan och 
umgicks mer 
med vänner. 
Det visade 
sig också en 
ökning i 
leksituationer 
med kamrater 
och syskon. 
 

Titel:  
The effects of 
peer-play level 
on initiations and 
responses of 
preschool 
children with 
delayed play 
skills. 
 
Författare:  
Tanta, K. J.,  
Deitz, J. C., 
White, O., 
Billingsley, F. 

 

Tidskrift: 
American 
journal of 
occupational 
therapy 
 
Årtal: 2005 

 Syftet med 
studien var att 
undersöka 
barns 
initiativtagand
e och respons 
under lek, 
varje barn fick 
vara med ett 
annat barn med 
högre 
utvecklat 
lekutförande.  

Författarna valde att 
låta barn leka i ett 
speciellt lekrum på 
skolan. Barnen 
videofilmades 
medans de var i 
rummet.  

De fem barnen 
som 
medverkade 
visade större 
initiativtagand
e och respons 
under lek 

Författarna i 
den här 
studien  
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Titel:  
Implicit learning 
in children with 
and without 
developmental 
coordination 
disorder. 
 
Författare: 
Candler, C., & 
Meeuwsen, H. 
 
Tidskrift: 
American 
journal of 
occupational 
therapy. 
 
Årtal: 2002 

 Syftet med 
studien var att 
se hur 
underförstått 
lärande  

Författarna valde att 
undersöka 11 barn 
med 
kordinationsstörning 
och 11 utan. Barnen 
fick spela ett 
datorspel där de 
skulle fånga en 
fallande boll. Barnen 
fick 
träningsomgångar 
först där det ibland 
uppstod en signal 
som visade vart 
bollen skulle uppstå. 
Barnen blev därefter 
intervjuade om deras 
uppmärksamhet till 
signalen som 
uppstod.  

Resultatet 
visade att 6 
barn av 22 var 
medvetna om 
signalen som 
uppkom. 

Författarna 
skriver att 
barnen med 
utvecklingsst
örning hade 
möjlighet att 
ändra sitt 
utförande 
under spelet 
med hjälp av 
signalen. 
Möjligheten 
till 
underförstått 
lärande och 
strategier kan 
därför vara 
relevant i 
arbete mellan 
arbetsterapeu
t och barn 
som har 
kordinationss
törningar. 

 

Titel:  
Play assessment 
for group 
settimgs: A pilot 
study to 
construct an 
assessment tool. 
 
Författare: 
Lautamo, T., 
Kottorp, A., 
Salminen, A-L. 
 
Tidskrift: 
Scandinavian 
journal of 
occupational 
therapy. 
 
Årtal: 2005 

 Syftet med 
studien var att 
genom PAGS 
mäta barnens 
lekförmåga. 

Metoden som 
användes var att 
använda PAGS 
leksaker i en vanlig 
lekmiljö. 

PAGS 

separeade barn 

med hög 

lekförmåga 

från dem med 

låg. 

  

Titel:  
Movement-to-
music computer 
technology: a 
developmental 

 Syfte med 
studien var att 
se hur effektivt 
MTM var att 
använda på 

Författarna valde att 
intervjua föräldrarna 
om hur MTM 
(movement to 
musik) fungerar på 

Resultatet 
visade att 
MTM ökade 
chanserna för 
barnen att delta 

Författarna 
skriver att 
MTM kan 
vara 
användbart 
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Titel:  
Regaining 
childhood: A 
case study 

Kvalitati
v 

Syftet med 
studien var att 
få Grace att 
känna sig trygg 

Arbetsterapeuten 
använde sig av 
lekbaserad terapi, 
där Grace fick leka 

Grace kunde 
öppna sig mer 
under 
träningens 

Författarna 
skriver att 
genom fri lek 
får barn 

 

play experience 
for children with 
severe physical 
disabilities. 
 
Författare:  
Tam, C., 
Schwellnus, H., 
Eaton, C., 
Hamdani, Y., 
Lamont, A., 
Chau, T. 
 
Tidskrift: 
Occupational 
therapy 
international. 
 
Årtal: 2007 

 

barn fysiska 
funktionshinde
r. 

deras barn med 
fysiskt 
funktionsnedsättning
. 

i lek. att leka med 
vid 
utveckling av 
sociala och 
kognitiva 
förmågor. 
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Författare: 
Scaletti, C. 
 
Tidskrift:  
Australian 
occupational 
therapy journal  
 
Årtal: 2005 

och kunna leka 
självriktat 
mellan henne 
och 
arbetsterapeute
n. Hennes 
föräldrar har 
skilt sig och 
hon känner att 
hon måste 
skydda alla 
omkring sig 
och glömmer 
att hon är ett 
barn. 

fritt i ett lekrum med 
leksaker, rita och 
vara med i 
känslolekar genom 
det berättade hon hur 
hon kände. 
Arbetsterapeuten 
fanns där och intog 
roller om det 
behövdes i leken 

gång och 
lekarna blev 
mer 
varierande, 
inte lika 
kopplade till 
att skydda 
andra.  

möjlighet att 
uttrycks sig 
genom 
metaforer och 
symboler. 
Detta i 
samband med 
arbetsterapeu
tens hjälp kan 
detta hjälpa 
barnen att ta  

Titel:   
The influence of 
viritual reality on 
playfulness in 
children with 
cerebral palsy: A 
pilot study. 
 
Författare:  
Reid, D. 

Tidskrift: 
Occupational 
therapy 
international 
 
Årtal: 2004 

 Syftet med 
studien var att 
se effekten av 
hur virtuell lek 
påverkar 
lekfullheten 
hos barn med 
cerebral pares.   

Barnen fick delta 
under 8 lektillfällen 
var av 1 timme per 
gång. Under dessa 
tillfällen fick barnen 
spela ett virtuellt 
spel, spelen utfördes 
i 12 olika miljöer. 
Författarna använde 
sig av TOP för att 
mäta lekfullheten.  

Resultatet 
visade på att 
vissa av 
miljöerna var 
lättare att spela 
i än de andra. 
De tre 
miljöerna som 
hade stört 
ökning på 
lekfullhet var 
paint, trip och 
islands sound. 
Dessa tre 
miljöer fick 
barnen att 
känna nöje, 
kreativitet och 
viss kontroll. 

Författarna 
tror att detta 
kan vara 
användbart 
för barnen 
och motivera 
barnen till lek 
och 
lekfullhet. 

 

Titel: 
Effects of 
occupational 
therapy service 
on fine motor 
and functional 
performance in 
preschool 
children. 
 
Författare: 
Case-Smith, J. 
 
Tidskrift: 
American 

Kvantitat

iv 

Studiens syfte 
var att 
undersöka 
barnens 
finmotoriska 
utförande före 
och efter 8 
månaders 
arbetsterapi 
genom 
influenser av 
lek. 

44 barn medverkade 
i studien och alla 
hade finmotorisk 
utvecklingsstörning. 
Barnen s utförande 
mättes i början av de 
8 månaderna och i 
slutet 

Resultatet 
visade att 
barnens 
utförande hade 
ökat överlag 
under de 8 
månaderna. 
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journal of 
occupational 
therapy. 
 
Årtal: 2000 

 

 

 

 

 

 

 




