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Sammanfattning 
 
För att ett barn ska kunna leka behöver barnet vara lekfull. Arbetsterapeuter kan använda lekfullheten 

i sitt arbete med barnet men också arbeta med att förbättra lekfullhet. Arbetsterapi kopplat till 

lekfullhet är ett område där det finns främst internationell litteratur därför fann författarna ett intresse 

att genomföra en studie om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet i Sverige. 

Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom 

barnhabiliteringen. Metoden var en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Ett avsiktligt 

urval samt snöbollsurval användes och det var tio deltagare från fem olika regioner i södra Sverige som 

deltog i examensarbetet. En kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetningen. Resultatet 

delades in i fyra kategorier: arbetsterapeuters uppfattningar av lekfullhet, att få barnet lekfullt under 

arbetsterapin, bedömning kopplat till lekfullhet och interventioner för att främja lekfullhet samt att de 

blev indelade i 14 underkategorier. Det resulterade i det övergripande temat “arbetsterapeuters 

erfarenheter av lekfullhet”. Slutsatsen var att deltagarnas erfarenheter av att arbeta med lekfullhet 

varierade. Deltagarna arbetade främst med lekfullhet som redskap och försökte göra arbetsterapin 

lekfull genom olika strategier. Lekfullheten var främst specialpedagogens ansvarsområde, vilket kan 

ha påverkat deltagarnas arbetssätt. 

  

Nyckelord: Arbetsterapi, Barn, Lek, Lekfullhet som redskap  
 



 
 

Summary 
 

Occupational therapists’ experiences of working with playfulness at the children's habilitation 

  

A child need to be playful to be able to play. Occupational therapists are able to work with playfulness 

in their work and also with improving playfulness. Occupational therapy linked to playfulness is an 

area that mostly had international literature and for that reason the authors were interested to conduct 

a study about occupational therapists’ experiences of working with playfulness in Sweden. The aim of 

the study was to describe occupational therapists’ experiences of working with playfulness at the 

children's habilitation. A qualitative method was used with a semi structured interview. A conscious 

sample and a snowball sample were used. There were ten participants in the thesis from five different 

regions in the south of Sweden. A qualitative content analysis was used to analyse the data. The result 

was divided into four different categories: occupational therapists’ perceptions of playfulness, to make 

the child playful during the occupational therapy, assessment related to playfulness and intervention 

to promote playfulness and they were divided into 14 subcategories. It resulted into the overall theme 

“occupational therapists’ experiences of playfulness”. The conclusion was that the participants 

experiences of working with playfulness varied. The participants worked mainly with playfulness as a 

tool and used different strategies to make the occupational therapy playful. It was mainly the special 

educator that worked with playfulness and may have influenced the way participants work.  
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Inledning 

Enligt konventionen om barns rättigheter har barn rätt till vila, fritid, lek och rekreation utifrån barnets 

ålder (Regeringskansliet, 2014). För att uppfylla barnets rättigheter ska barndomen skyddas från 

vuxenlivet och vara en period som är till för att leka, lära sig, utvecklas och växa (United Nations 

Children’s Fund, 2009). Under barndomen utvecklas de sociala, fysiska och intellektuella förmågorna 

och barn utvecklar dessa förmågor genom aktiviteten lek. Lek har funnits länge inom arbetsterapi och 

används som bedömning och intervention (Stagnitti, 2004). Lek och lekfullhet är två begrepp som 

integrerar med varandra och alla aktiviteter blir arbete om aktiviteten inte innehåller lekfullhet (Bundy, 

1993). För att ett barn ska ha en lekfull attityd behöver barnet ha en inre motivation, kontroll, frihet att 

koppla bort verkligheten och förstå samt ge signaler i omgivningen (Rodger & Ziviani, 2006). I studier 

beskrivs det att barn med autism, cerebral pares, utvecklingsförsening och traumatisk hjärnskada har 

en mindre lekfullhet som kan bero på funktionsnedsättningen (Mortenson & Harris, 2009; Okimoto, 

Bundy & Hanzlik, 2000; Skaines, Rodger & Bundy, 2006). Enligt O’Brien et al. (2000) finns det behov 

av arbetsterapi som inriktar sig mot barns lekfullhet. 

Bakgrund 

Lek och lekfullhet  

 

Enligt Kielhofner (2012) utför individer aktiviteter dagligen som exempelvis att arbeta eller sköta den 

personliga hygienen. Kultur, samhälle, tid och rum påverkar hur en individ tänker, känner och utför 

aktiviteter. De aktiviteter en individ utför i vardagen delas upp i kategorierna produktivitet, aktiviteter i 

dagliga livet och lek (Kielhofner, 2012). Lek är en viktig aktivitet i ett barns vardag (Eliasson, Lidström 

& Peny-Dahlstrand, 2016; Erlandsson & Persson, 2014; Kielhofner, 2012) och utförs enbart för 

individens egna skull (Kielhofner, 2012). Aktiviteter som upplevs som lekfulla och tillfredsställande i sig 

själva, ingår i lekaktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014) och den kan vara spontan eller strukturerad 

(DeLany & Pendzick, 2009). För barnen är det inte resultatet i leken som är det viktiga, utan det som 

händer under aktiviteten (Eliasson et al., 2016). Leken kan förekomma i olika former, fylla en funktion 

och ha olika betydelser för barn. Det finns lek i form av spel, sociallekar, låtsaslekar och lek där barnet 

tillverkar saker. Beroende på vilken lek som utförs, fyller den en funktion och meningsfullhet för barnet, 

vilket bidrar till att barn utvecklar sina förmågor (Case-Smith & O’Brien, 2015). Leken kan utveckla 

kognitiva, kommunikativa, motoriska, sensoriska och intellektuella förmågor samt 

problemlösningsförmågor (Stagnitti, 2004). Genom lek bearbetar barnet världen och får kunskap, lär 

sig att hantera problem, konflikter och relationer. I lek lär sig barnet sociala normer, roller och utvecklar 

sin identitet samt självkänsla (Hwang & Nilsson, 2003). I barndomen sker det förändringar i ett barns 

viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet och leken är en viktig del för att barn ska utvecklas. 

Viljekraften, vanebildningen och utförandekapaciteten är komponenter som integrerar med varandra 

och påverkar hur en individ upplever och utför en aktivitet. Via leken får barn en uppfattning om sin 

kapacitet, om sina roller och utvecklar sin utförandekapacitet, vilket bidrar till att barns vilja ökar till att 

utforska och lära sig om sin omvärld. Genom att komponenterna förändras under barndomen utvecklas 

barn till en självständig och aktiv individ, vilket är en förberedelse inför vuxenlivet (Kielhofner, 2012). 

Det finns två sätt att använda sig av lek i arbetsterapin, lek som medel och lek som mål. Målet med att 

använda lek som medel är att utveckla barnets olika förmågor. Målet i terapin kan vara att utveckla 

förmågor som krävs för att ett barn ska kunna leka (Solomon & O’Brien, 2006). 
 

En viktig del i lek är playfulness (Parham & Fazio, 2008) och är översatt till lekfullhet i examensarbetet. 

Lekfullhet kan beskrivas som barns inställning och hur barn tar sig an lek och andra aktiviteter (Case-

Smith & O'Brien, 2015; Parham & Fazio, 2008). Att vara flexibel, spontan, nyfiken, fantasifull, kreativ, 

glad och totalt uppslukad av leken är exempel på när ett barn är lekfullt (Case-Smith & O'Brien, 2010). 

Fischer, Murray och Bundy (1991 refererad i Solomon & O’Brien, 2006) beskriver att lekfullheten hos 
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ett barn är en förutsättning för att kunna leka. För att ett barn ska kunna uttrycka lekfullhet behövs en 

kombination av fyra komponenter. Dessa komponenter är inre motivation, inre kontroll, friheten att 

koppla bort verkligheten och lekens ram (Rodger & Ziviani, 2006). Inre motivation innebär barnets egna 

initiativ, vilja och drivkraft att genomföra aktiviteter. Den andra komponenten inre kontroll är den 

kontroll barnet själv har i aktiviteter. Barnet styr vad aktiviteten får för resultat och bestämmer vad de 

leker med, det vill säga med vem och hur det ska genomföras. Friheten att koppla bort verkligheten 

innebär att barn väljer hur nära leken kommer att spegla verkligheten. Barn använder sin fantasi för att 

skapa och ändra nya situationer som skiljer sig från verkligheten (Parham & Fazio, 2008; Parham & 

Fazio, 1997 refererad i Solomon & O’Brien, 2006). Lekens ram innebär barnets förmåga att ge och förstå 

signaler från omgivningen och ramarna i leken. Det är viktigt för att kunna vara lekfull och vara en bra 

lekkamrat (Solomon & O’Brien, 2006). De fyra komponenterna reflekterar hur barnet medverkar i leken 

(Parham & Fazio, 2008). 
 

Komponenterna inre kontroll, inre motivation och friheten att koppla bort verkligheten kan ses som tre 

kontinuum på en balansbräda. Beroende på vart balansen är på kontinuumet samt om aktiviteten är 

inom ramen, kan aktiviteten antingen klassas som lek eller inte lek. Om barnet har god förmåga i alla 

komponenterna kommer balansbrädan att tippa till lek som är lekfull. Om barnet har en minskad inre 

kontroll och inre motivation men har god förmåga att koppla bort verkligheten tippar balansbrädan till 

inte lek vilket innebär en minskad lekfullhet hos barnet (Lane & Bundy, 2012). Lekfullheten och lek är 

begrepp som tydligt integrerar med varandra. En aktivitet utan lekfullhet kan inte kategoriseras som 

lek. En lekfull inställning till lek och fritidsaktiviteter kan vara viktigare än vilken aktivitet som utförs. 

Inställningen kan underlätta för personer att lösa problem som uppkommer i deras vardag (Bundy, 

1993). Det är viktigt för alla människor att kunna lösa problem i deras omgivning, det är speciellt viktigt 

för personer med funktionsnedsättningar (Bundy, Nelson, Metzger & Bingaman, 2001). Lekfullhet 

bidrar till att barnet blir mer engagerad i lek och att de vill upptäcka samt utforska sin omvärld. 

Lekfullheten hos ett barn är viktigt för barnets utveckling och det sociala välbefinnandet (Solomon & 

O’Brien, 2006) samt att barn med motoriska begränsningar blir mer självbestämmande (Chang et al., 

2014).  

Barn med funktionsnedsättning och lekfullhet 

 
“Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga” (Socialstyrelsen, 

2014, s 12). Det kan vara till följd av en sjukdom eller skada, som är medfödd eller förvärvad 

(Socialstyrelsen, 2014). Habiliteringen är en verksamhet som utför insatser till personer med medfödd 

eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är livslånga (Johansson & Skärgren, 2006). Individer 

som kommer till habiliteringen har kognitiva nedsättningar (intellektuell funktionsnedsättning, 

autismspektrumtillstånd), rörelsehinder (cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar) 

och syn- och hörselskador. Det är vanligt att personerna har fler än en funktionsnedsättning. Barn- och 

ungdomshabiliteringen har som huvuduppgift att utföra utredningar, behandlingar, rådgivning och stöd 

som kan skapa bättre utvecklingsmöjligheter och bättre förutsättningar till ett bra och meningsfullt liv 

(Bohlin, 2009). 

 

I studier har det framkommit att barn med någon form av funktionsnedsättning har en minskad 

lekfullhet. Mortenson och Harris (2009) genomförde en studie med syfte att få kunskap om hur 

traumatisk hjärnskada [THS] påverkade barns lek och lekfullhet samt hur rehabiliteringen var för dessa 

barn. Resultatet från studien visade att barn med THS hade en minskad lekfullhet jämfört med barn 

utan hjärnskada. Barnen hade svårigheter att delta och engagera sig i leken, på grund av minskad 

lekfullhet (Mortenson & Harris, 2009). I en studie av Skaines et al. (2006) identifierade dem hur miljön 

påverkade leken och hur lek och lekfullheten skiljde sig mellan barn med och utan autism. Det visade 

att barn med autism var mindre lekfulla än barn utan funktionsnedsättningen. Utförandet av 

lekaktiviteter påverkades på grund av att barnet hade en minskad lekfullhet. Barnen hade svårigheter 

som att låtsas, ge och förstå signaler i omgivningen (Skaines et al., 2006). Även barn med cerebral pares 
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och utvecklingsförsening är mindre lekfulla jämfört med barn utan en funktionsnedsättning (Okimoto 

et al, 2000).  

Arbetsterapi i relation till lekfullhet 

 

Arbetsterapeuter arbetar med förebyggande, förbättrande och kompensatoriska åtgärder för de nedsatta 

förmågorna vilket bidra till att en individ blir delaktig i aktiviteter. Aktivitet och delaktighet är viktiga 

delar som påverkar en individs hälsa och utveckling (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Enligt 

Kielhofner (2012) är delaktighet en individs engagemang i aktiviteter som är personligt och kontextuellt. 

Möjlighet till upplevd delaktighet är beroende på individens förmågor, vanor, roller, viljor och miljöns 

möjligheter. Barn med funktionsnedsättning kan uppleva en mindre känsla av delaktighet men det 

behöver inte vara ett hinder (Kielhofner, 2012). Delaktighet är en viktig del för att individen ska utveckla 

förmågor, uppleva samhörighet med andra och uppleva ett meningsfullt liv (Law, 2002). Att arbeta på 

ett lekfullt sätt kan bidra till att barn blir mer aktiva och engagerade i leken och terapin, vilket leder till 

en ökad delaktighet (Miller-Kuhaneck, Spitzer & Miller, 2010). Enligt O’Brien et al. (2000) är 

arbetsterapeut en profession som arbetar med lekfullhet. Barn är i behov av att förbättra sin lekfullhet 

med hjälp av leken för att kunna utveckla sina färdigheter. Professionen kan använda sig utav 

lekfullheten i terapin även om fokus är på att förbättra barns färdigheter (O’Brien et al., 2000). 

Arbetsterapeuten kan främja ett barns lekfullhet genom att vara en förebild för lekfullhet. Genom att 

vara ett verktyg för lekfullhet kan det skapa en lekfull terapeutisk miljö, vilket leder till att barnet blir 

engagerad i terapin och god terapeutisk relation (Miller-Kuhaneck et al., 2010). Det är viktigt att skapa 

en känsla av kontroll och säkerhet hos barnet för att barnet ska ha möjlighet att vara lekfull och leka 

(Bundy et al., 2001). Arbetsterapitillfället ska vara ostrukturerat och barninriktad för att främja 

lekfullheten hos barnet (O’Brien et al., 2000). 
 

Lekfullheten är viktig i alla olika miljöer (O’Brien et al., 2000). Miljön kan påverka barns lekfullhet 

(Parham & Fazio, 2008) och en lekfull miljö kan främja barnets inställning (Miller-Kuhaneck et al., 

2010). I studien av Rigby och Gaik (2007) beskrev de att miljön påverkar lekfullheten hos barn med 

cerebral pares. Den varierade beroende på om barnet befann sig i skolan, hemmet eller på en offentlig 

plats. Studien kom fram till att det fanns en ökad lekfullhet om lek utfördes i hemmet (Rigby & Gaik, 

2007). Miljön är en viktig faktor som kan påverka ett barns aktivitetsutförande och utveckling. Det kan 

exempelvis vara föremålen som personer använder såsom rummen de befinner sig i och förväntningarna 

eller kraven på aktiviteten som påverkar aktivitetsutförandet. Miljön kan vara en resurs eller 

begränsning som påverkar utförandet av en aktivitet (Kielhofner, 2012). Stödet i miljön förändras under 

uppväxten och det är viktigt att barnet får utmaningar anpassat till ålder och utvecklingsnivå (Eliasson 

et al., 2016). 
 

Bedömningsinstrument Test of playfulness [TOP] kan arbetsterapeuter använda för att bedöma barns 

lekfullhet. Instrumentet används för att observera och identifiera hur barn tar sig an aktiviteter på ett 

lekfullt sätt (Brentnall, Bundy & Scott Kay, 2008). Vid bedömning tittar arbetsterapeuten på barnets 

lekfullhet utifrån de fyra olika komponenterna, inre motivation, inre kontroll, frihet att koppla bort 

verkligheten och lekens ram (Bundy et al., 2001). The play assessment for group settings [PAGS] är ett 

relativt nytt bedömningsinstrument. Instrumentet är utvecklat för att utföra bedömningar av barnets 

förmåga att leka i bekanta gruppsituationer. I PAGS kännetecknas lek som uttryck av lekfull attityd samt 

att skapa och delta i lekhandlingar (Lautamo, Kottorp & Salminen, 2005).  

  

Barn med en funktionsnedsättning är i behov av interventioner riktade mot lek för att främja 

lekfullheten (O’Brien et al., 2000). Arbetsterapeuter kan genom lek förbättra barns lekfullhet. Det kan 

leda till att individen blir mer flexibel i sättet att handskas med vardagens krav (Knox, 1999, refererad i 

Case-Smith, & O'Brien, 2010). I tidigare forskning har det framkommit att arbetsterapeutiska 

interventioner riktade mot lekfärdigheter är effektiva och kan förbättra lekfullheten hos barn med 

funktionsnedsättning (O’Brien et al., 2000). I studien av Ríos-Rincón, Adams, Magill-Evans och Cook 

(2016) använde de en legorobot (fordon med skopa som styrdes med en anpassad fjärrkontroll) för att 
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undersöka om roboten hade en effekt på lekfullhet hos barn med motoriska nedsättningar. Resultatet 

visade att alla fyra barn hade en ökad lekfullhet med interventionen (Ríos-Rincón et al., 2016). Reid 

(2004) undersökte effekten av hur interventionen virtuellt verklighetsspel (VR) påverkade lekfullheten 

hos barn med cerebral pares. Interventionen innehöll olika former av tv spel som exempelvis målning, 

sport eller bilspel. Via en kamera kontrollerade barnet med sina kroppsrörelser spelet som utspelade sig 

på en tv. Resultatet från studien visade att interventionen överlag ökade barnens lekfullhet. De olika 

spelen påverkade barnets nivå av lekfullhet och det aktiva deltagandet (Reid, 2004). Det har visats att 

interventioner som innefattar att olika material som exempelvis bil- och cykeldäck, kartonger, tyg och 

träplankor som placeras ut på lekplatser har en effekt på barns lekfullhet. Barn blev mer aktiva, kreativa 

och sociala vilket hade en god effekt på lekfullheten. Interventionen var inte riktad mot barn med 

funktionsnedsättningar men Bundy et al. (2008) menade att det skulle även vara effektivt med barn 

utan någon form av funktionsnedsättning. Enligt Kielhofner (2012) är det individens 

aktivitetsengagemang som driver all förändring i arbetsterapi. Under behandlingsperioden är det viktigt 

att arbetsterapeuten är observant hur viljekraften, vanebilningen, utförandekapaciteten och miljön 

interagera med varandra samt hur detta påverkar en individs aktivitetsengagemang (Kielhofner, 2012).   

 

Enligt O´Brien et al. (2000) är ett flertal barn i behov av att förbättra sin lekfullhet. Vid litteratursökning 

kring lekfullhet fann författarna främst äldre och internationella studier. Det finns beskrivet i litteratur 

hur arbetsterapeuter kan arbeta med barn och främja deras lekfullhet men inga studier utifrån 

arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet. Enligt O’Brien et al. (2000) hade det varit 

till nytta för professionen att undersöka arbetsterapeuters attityder av att arbeta med lekfullhet. Att 

utföra en studie riktat mot att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet i 

Sverige upplevde författarna därför som intressant. Barn har rätt till vila, fritid, lek och rekreation 

utifrån barnets ålder enligt konventionen om barns rättigheter (Regeringskansliet, 2014) och för att 

barn ska kunna leka måste de vara lekfulla (Fischer, Murray och Bundy, 1991 refererad i Solomon & 

O’Brien, 2006). Examensarbetet kan bidra till att barn med funktionsnedsättningar får en möjlighet att 

vara lekfulla som leder till lek och som möjliggör att barnkonventionen efterföljs. Att beskriva och 

analysera vad lekfullhet innebär och hur arbetsterapeuter arbetar med det, kan bidra till en ökad 

utveckling av professionen och en ökad förståelse för vilka interventioner och miljöer som främjar 

lekfullhet. Kunskapen kan bidra till att barn med funktionsnedsättningar kan få möjligheten att vara 

mer lekfulla och uppnå ökad kvalité i lekutövandet. Litteratursökningen i bakgrunden visar på att det 

finns en kunskapslucka om hur arbetsterapeuter inom habiliteringen i Sverige arbetar med 

funktionsnedsatta barn och deras lekfullhet. 
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Syfte 

 
Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom 
barnhabiliteringen. 
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Material och metod 

För att kunna besvara studiens syfte valdes en kvalitativ design som strävar efter att skapa en förståelse 

om ett fenomen genom människors upplevelser och erfarenheter. Den kvalitativa designen valdes för 

att få en djup och omfattande bild om arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom 

barnhabilitering (Kristensson, 2014; Henricson, 2012). Författarna hade en förförståelse av att barn 

med funktionsnedsättningar har svårt med att vara lekfulla och att arbetsterapeuter arbetade med lek 

och lekfullhet. En av författarna har sedan tidigare läst en kurs om barn och arbetsterapi, samt båda 

författarna har läst på om området inför examensarbetet. Författarna strävade efter att förförståelsen 

inte skulle påverka datainsamlingen eller analyseringen av det insamlade datamaterial. 
 

Urval 

 

I studien användes ett avsiktligt urval som innebar att deltagare rekryterades som var till nytta för 

studiens syfte (Kristensson, 2014). Inklusionskriteriet för att delta i studien var att personen skulle vara 

legitimerad arbetsterapeut som hade arbetat på barnhabiliteringen i minst ett år. Deltagare i studien 

rekryterades genom att verksamhetschefer på olika habiliteringar i södra Sverige kontaktades via telefon 

och mail. Totalt kontaktades verksamhetschefer från sex olika regioner och fick information angående 

studien (se bilaga 1). Verksamhetscheferna skickade ut informationsbrevet (se bilaga 2) och 

samtyckesblankett (se bilaga 3) till arbetsterapeuter. Antingen skickade verksamhetschefer namn på 

arbetsterapeuter som var intresserade av att delta i studien eller kontaktade arbetsterapeuter författarna 

vid intresse av att delta i studien via mail. Vid två intervjutillfällen utfördes ett snöbollsurval som innebar 

att deltagare rekommenderade andra arbetsterapeuter som kunde vara intresserade av att delta i studien 

(Kristensson, 2014). 
 

Totalt intervjuades tio arbetsterapeuter på olika barn- och ungdomshabiliteringar i fem olika regioner i 

södra Sverige. Deltagarna hade arbetat på barn- och ungdomshabiliteringen mellan 2–19 år. Fem 

deltagare arbetade med barn som hade alla diagnosgrupper som ingår i habiliteringen. Fyra deltagare 

nämnde att de främst arbetade med barn med rörelsehinder och en arbetade med barn med omfattande 

nedsättningar. Flera deltagare arbetade med barn mellan 0–18 år, i vissa fall upp till 20–21 år, då de 

slutar gymnasiet. Några deltagare arbetade med barn mellan 0–13 år. 
 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen skedde med en semistrukturerad intervju som författarna utförde tillsammans. En 

semistrukturerad intervju innebar att den utgick från samma frågor och gav deltagarna möjlighet att 

berätta fritt om sina erfarenheter av att arbeta med lekfullhet (Kristensson, 2014). För att 

datainsamlingen skulle fokusera på studiens syfte och minimera risken att eventuell förförståelse skulle 

påverka resultatet, använde författarna sig av en intervjuguide (bilaga 4). Författarna genomförde en 

provintervju med intervjuguiden med en utbildad pedagog som hade erfarenhet av att arbeta med barn 

med någon form av funktionsnedsättning. Genom provintervjun fick författarna möjlighet att se om 

frågorna svarade till syftet samt ett tillfälle att öva på att genomföra intervjun. Tre intervjuer 

genomfördes via personligt möte, tre intervjuer via Skype och fyra via telefon. Deltagarna fick möjlighet 

att välja om intervjun skulle vara via personligt möte, Skype eller telefon men på grund av geografiska 

avstånd valdes Skype eller telefon vid vissa intervjuer. Vid intervjutillfällena var en författare passiv och 

den andra ledde aktivt intervjun. Författarna utförde intervjuerna i en miljö som hade ett fåtal störande 

moment och ingen insyn av obehöriga. Intervjuerna varade mellan 15–30 minuter. Författarna skickade 

ut kompletterande frågor till två deltagare efter intervjutillfället för att förtydliga svar från intervjun. 
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Databearbetning 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberade författarna intervjuerna genom att frågor, svar, pauser och 

känslouttryck ordagrant skrevs ner. Namn och plats avidentifierades vid transkriberingen för att 

materialet inte skulle härledas tillbaka till deltagarna. Transkriberingen skrevs ut i tabellform för att 

underlätta analysen av det insamlade materialet (Kristensson, 2014). Den författare som hade 

genomfört intervjun var den som utförde transkriberingen, vilket innebar att varje författare 

transkriberade fem intervjuer var. Databearbetningen och analysen av det insamlade materialet 

genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Det innebär 

en analys av innehållet i texter med fokus att identifiera skillnader och likheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). I studien användes triangulering som innebär att två personer tillsammans 

analyserar och tolkar ett material (Kristensson, 2014). Författarna läste igenom samtliga intervjuer var 

för sig och identifierade bärande meningsenheter som svarade till studiens syfte och var citat från 

deltagarna. Det material som inte svarade på studiens syfte blev borttaget. Meningsenheterna 

diskuterades och valdes ut gemensamt. Efter analysen av meningsenheter, kondenserades och kodades 

texterna. Författarna kodade meningsenheterna var för sig och diskuterade därefter kodningen 

tillsammans. De olika koderna blev en kort beskrivning av meningsenheterna. Dokumentet med 

analysen skrevs ut och klipptes ut för att författarna skulle kunna hitta likheter och skillnader i det 

insamlade materialet. Koderna samlades i olika grupper med liknande innehåll som därefter skapade 

underkategorier. Underkategorierna sorterades in i kategorier som sedan föll under ett sammanfattande 

tema (Graneheim & Lundman, 2004). Tabell 1 visar exempel på den kvalitativa innehållsanalysen. 
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Tabell 1. Exempel från den kvalitativa innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004) 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Tänker att man ska 
träna och göra typ en 
handträning, den måste 
ju vara lekfull och kul 
för barnet för att dom 
ska vilja göra det… 
 

Tänker att man ska 
träna, den måste ju 
vara lekfull och kul för 
att barnet ska vilja 
göra det 

Få barnet att 
vilja vara med 

Nyttan med 
lekfullhet i 
arbetsterapin 

Att få barnet 
lekfullt under 
arbetsterapin 

… vi jobbar ju alltid med 
träning och så på ett 
lekfullt sätt. Att det ska 
ske i barnets vanliga 
vardag och genom lek. 
Barnen kan generellt 
inte träna på något 
annat sätt än genom 
leken och deras 
vardagliga aktiviteter. 
 

Jobbar med träning 
på lekfullt sätt. Sker 
och tränas i barnets 
vardag och via leken. 

Att använda 
lekfullhet som 
redskap 

Lekfullhet 
som redskap 

Arbetsterapeuters 
uppfattningar av 
lekfullhet 

…förstå lekens 
betydelse och att det 
handlar om att det ska 
vara lekfullt för barnet, 
föräldrarna vill ju oftast 
träna motorik… då 
gäller det att utbilda om 
att förstå att man tränar 
balansen genom att stå 
på studsmatta och det 
ska va lekfullt… genom 
leken och på ett lekfullt 
sätt… ett 
träningsprogram brukar 
sällan fungera. 

Behöver förstå lekens 
betydelse och det ska 
vara lekfullt för 
barnet. Utbilda 
föräldrar hur de kan 
leka och på ett lekfullt 
sätt. Träningsprogram 
fungerar sällan. 

Utbilda 
föräldrar om 
lek på ett 
lekfullt sätt 

Att ge 
information 
och råd 

Interventioner för 
att främja 
lekfullhet 

 

Etiska överväganden 

 

Under studiens gång tog författarna hänsyn till de fyra centrala principerna i individskyddskravet som 

är informationskravet, samtyckesprincipen, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). En etisk egengranskning i enlighet med Hälsohögskolan Jönköping University 

utfördes tillsammans med handledare innan genomförandet av examensarbetet. Efter godkännande av 

den etiska egengranskningen skickades en förfrågan och information om studien ut till 

verksamhetschefer på habiliteringar i södra Sverige för att få deras godkännande att genomföra studien 

på deras verksamhet. Arbetsterapeuterna fick ta del av ett informationsbrev som innefattade 

information om studiens syfte, medverkan i studien, konfidentialitet, förvaring av insamlat datamaterial 

och presentation av resultatet (se bilaga 2). Innan datainsamlingen skrev deltagarna under en 

samtyckesblankett (se bilaga 3) om att de hade tagit del av informationen och gav sitt frivilliga samtycke 

att medverka i studien. Det insamlade materialet hanterades på författarnas egna datorer för att minska 

risken att obehöriga skulle kunna ta del av materialet. Det insamlade materialet avidentifierades vid 

transkriberingen och ersatte namn och plats med X. Författarna använde sina egna mobiltelefoner vid 

inspelning och förde över materialet på ett USB-minne efter intervjun. Intervjuerna raderades därefter 

från mobiltelefonerna för att upprätthålla konfidentialitetskravet. 
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Resultat 

Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom barnhabiliteringen kunde 

beskrivas med hjälp av 14 olika underkategorier. Underkategorierna resulterade i fyra kategorier 

och i ett övergripande tema “Arbetsterapeuters erfarenheter av lekfullhet”. Tabell 2 presenterar 

temat, kategorier och underkategorier.  
 

Tabell 2. Översikt av resultatet 

 
Arbetsterapeuters uppfattningar av lekfullhet 

  

I intervjun fick deltagarna beskriva vad lekfullhet var enligt dem. Beskrivningarna av lekfullhet 

varierade, men en gemensam beskrivning för de flesta var det något som var roligt för barnet. Det 

framkom även att lekfullheten var motiverande, frivilligt, kravlöst, busigt, lustfyllt, meningsfullt och på 

barnets nivå. När barn var lekfulla blev de nyfikna, glada, utforskande, var fantasifulla och inne i leken. 

Deltagare beskrev att när ett barn var lekfullt hade det inget annat mål än att leka.  

  

“Nånting som barnet tycker är roligt, som den vill göra själv… inget som tvingar på nån utan det ska 

komma lite spontant från barnet” (Deltagare 7) 

  

Kunskapen om playfulness  
Det engelska begreppet playfulness förekom ofta i litteraturen och det visade att ett flertal deltagare inte 

hade hört talas om det innan. Andra deltagare menade att begreppet var bekant och de hade fått 

kännedom om det under utbildningen. Trots att det var bekant var det inte något deltagare la stor vikt 

på eller tänkte på det i sitt dagliga arbete.  
 

“Nej har inte hört talas om playfulness innan, mer om lek i sig då.” (Deltagare 3) 
 

Tema: Arbetsterapeuters erfarenheter av lekfullhet 

Kategorier 

Arbetsterapeuters 
uppfattningar av 

lekfullhet 

Att få barnet lekfullt 
under arbetsterapin 

Bedömning kopplat till 
lekfullhet 

Interventioner för att 
främja lekfullhet 

Underkategorier 

Kunskapen om 
playfulness 

Nyttan med lekfullhet i 
arbetsterapin 

Bedömning av 
lekfullhet 

Att ge information och 
råd 

Barns förmåga att vara 
lekfull 

Anpassa sig efter 
barnets nivå 

Lekfullhet vid 
strukturerad 
bedömning 

Att agera som förebild 
för närstående 

Lekfullhet, 
specialpedagogens 

ansvarsområde 

Locka fram 
lekfullheten 

 
Att förskriva 

hjälpmedel för 
lekfullheten 

Att använda lekfullhet 
som redskap 

Att skapa en lekfull 
miljö 

 
Att skapa en anpassad 

miljö 
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“ja när jag gick i skolan… då läste jag ju om det men sen kan jag inte säga att jag har det levande 

så att säga i jobbet nu. ” (Deltagare 4) 

  

Barns förmåga att vara lekfull 
Deltagare upplevde att barns förmåga att vara lekfulla kunde påverkas av deras funktionsnedsättning 

och miljön de befann sig i. Uppfattningen av barnets lekfullhet varierade och flertal beskrev att oavsett 

funktionsnedsättning hade barn ofta svårt att vara lekfulla men det var även deltagare som beskrev att 

alla barn kan vara lekfulla och leka. Vissa deltagare beskrev att barn med neuropsykiatriska, 

intellektuella eller motoriska funktionsnedsättningar hade svårt att vara lekfulla. Medan andra deltagare 

menade att enbart barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hade svårt med detta, speciellt barn 

med autism. De deltagare som arbetade främst med motoriska funktionsnedsättningar menade att de 

barnen hade svårigheter med lekfullheten vilket kunde bero på tillgängligheten, att de inte kunde delta, 

komma nära leken eller föremål. Gemensamt för deltagarna var att miljön var en faktor som kunde 

påverka barnets lekfullhet. Lekfullheten kunde hamna i bakgrunden då dagen handlade främst om att 

överleva eller må bra. Om barnet inte fick möjlighet att vara lekfull var det något som kunde försämras, 

det var då viktigt att sätta av tid för lekfullheten.  

  

“Det beror på vilken funktionsnedsättning alla har väl någon form av svårighet så klart på grund 

av att man inte rent kognitivt förstår leken, på samma sätt som barn i samma ålder eller att man 

har svårt med att förstå de social koderna eller på grund av rörelsehinder för man har svårt med 

tillgängligheten att kunna få tag i saker eller komma intill eller delta på det sättet.” (Deltagare 6) 

   

Lekfullhet, specialpedagogens ansvarsområde 
Vid frågor om hur deltagarna arbetade med lekfullhet, framkom det att en stor del inte arbetade med 

barns förmåga att vara lekfull utan det var specialpedagogens område. Deltagare beskrev att det var 

specialpedagogens område och därför tog arbetsterapeuten ett steg tillbaka. Deltagarna hade olika 

uppfattningar om hur specialpedagogen arbetade med lekfullhet. Deltagare uttryckte att lekfullheten 

var specialpedagogens område samt lek och samspel. Professionerna samarbetade med varandra vid 

besök men hade olika fokus beroende på deras ansvarsområde. Lekfullheten var enligt få deltagare inte 

något som de arbetade med på grund av att annat kom före. 
 

“Jag tittar inte på lekfullheten utan det gör ju vår specialpedagog...jobbar kanske främst med leken, 

inte lekfullhet… sen kanske dem har, definierat det på ett annat sätt, asså, orddefinitionen vet inte 

jag.” (Deltagare 1) 
 

“...just själva lekfullheten så? Nej, det blir det inte, det kan va ibland lite grann kanske i samarbete 

med specialpedagogen för det är mycket, ja det är väl mest specialpedagog som egentligen jobbar 

med det.” (Deltagare 9) 

  

Att använda lekfullhet som redskap 
Flera deltagare beskrev att lekfullheten användes som ett redskap i både bedömning och behandling av 

barns kroppsfunktion och aktivitetsförmåga. Flertal använde leken som ett medel i arbetsterapin och i 

själva leken strävade få deltagare att få med lekfullheten för att kunna utföra bedömning och behandling. 

Främst användes lekfullheten som ett redskap med de yngre barnen då äldre barn inte ansåg att det var 

roligt. Vid behandling försökte deltagare att få in lekfullheten i träningen för att barn upplevde att ett 

vanligt träningsprogram var tråkigt och jobbigt. Ett fåtal beskrev att lekfullheten fanns med i alla 

patientkontakter medan andra upplevde att det var svårt att använda sig utav lekfullheten vid vissa 

besök och det var något de borde tänka mer på. Att vid en hjälpmedelsutprovning, som exempelvis 

rullstol, låg fokus på barnets sittande och lekfullheten hamnade i bakgrunden. Deltagare upplevde att 

det var mer ansträngande att få med lekfullheten i arbetet med barn som hade omfattande 

funktionsnedsättningar eftersom mycket tid går åt omvårdnad och träning. I dessa aktiviteter behövde 

de involvera lekfullheten eller att få till korta, roliga och lekfulla avbrott.  
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“... vi jobbar ju alltid med träning och så på ett lekfullt sätt. Att det ska ske i barnets vanliga vardag 

och genom lek. Barnen kan generellt inte träna på något annat sätt än genom leken och deras 

vardagliga aktiviteter.” (Deltagare 6) 
 

“Jag använder det snarare som ett redskap i att få till annan typ av behandling skulle jag säga… 

nästan varje gång man träffar ett barn, framförallt dem yngre barnen.” (Deltagare 5) 

  

Att få barnet lekfullt under arbetsterapin 

  

Nyttan med lekfullhet i arbetsterapin 
Det fanns fördelar att få barnen lekfulla under arbetsterapin. De fördelar som beskrevs var att barnen 

blev mer motiverade och deras medverkan ökade vid bedömning och behandling. Deltagare beskrev att 

genom att använda sig av lek som var lekfull kunde det avleda barnet från bedömningen eller träningen. 

En metod för att avleda var att använda en pratapparat som bidrog till att barnet och arbetsterapi 

tillfället blev mer lekfullt. Deltagare menade att göra arbetsterapin lekfull och rolig var viktigt annars 

fanns det en risk att arbetsterapin inte gav resultat men att det skulle kunna användas mer och på ett 

bättre sätt.  
 

“... det är väl om barnet behöver ha förståelse varför vi ska göra på ett visst sätt då måste jag göra 

det lekfullt för att barnet ska hänga på och medverka, det är mycket det de handlar om” (Deltagare 

6) 
 

“Tänker att man ska träna och göra typ en handträning, den måste ju vara lekfull och kul för barnet 

för att dom ska vilja göra det…” (Deltagare 8) 
 

Anpassa sig efter barnets nivå 
Deltagare beskrev att det var svårt att få barn att bli lekfulla och vilja delta i mötet om tillfället inte var 

anpassat efter barnets nivå. En strategi som framkom var att anpassa arbetsterapin efter barnets nivå. 

Genom att utgå från barnets ålder och utvecklingsnivå skapade det möjligheten till ett lekfullt tillfälle. 

Deltagare beskrev att alla barn var olika och det var viktigt att förstå vem barnet var, vilka förmågor och 

förutsättningar barnet hade för att kunna anpassa sig efter barnet. Ett sätt att utföra bedömningar och 

behandlingar kunde vara att sätta sig på golvet och leka tillsammans med barnet. Om aktiviteten inte 

var på barnets nivå kunde barn uppleva en minskad glädje, nyfikenhet och lustfylldhet i 

aktivitetsutförandet. Att anpassa sig efter barnets nivå kunde ge barnet möjlighet att lyckas med 

aktiviteten som skulle utföras. Ett fåtal deltagare påpekade att anpassa sig efter barnet kunde öka 

barnets lekfullhet och delaktighet. 
 

“Nästan alla barn kan ju va lekfulla och leka på sin nivå. Det som blir svårt för dem är om man inte 

lägger sig, hittar rätt nivå så, att det blir för svårt, då kan dem bli lite ledsna och lite sura så och 

vill inte va med. Men lägger man på deras nivå så är, skulle jag säga alla tycker det är lite kul så” 

(Deltagare 5) 

  

Locka fram lekfullheten 
Deltagare upplevde att barn kunde behöva hjälp att locka fram lekfullheten för att de kunde vara blyga 

eller försiktiga. Flera beskrev att arbetsterapin behövde utgå från barnets intresse, vilja, åsikter och vad 

som är meningsfullt för barnet. Det var viktigt att utgå från barnet och inte från sig själv för att barnet 

skulle uppleva lekfullhet. Genom att prata med barnet, föräldrar eller personer som kände barnet kunde 

deltagare lära känna barnet och därmed anpassa arbetsterapin för att locka fram lekfullheten. Deltagare 

tänkte på vad barnet tyckte var roligt och vad som kunde locka barnet att medverka i exempelvis vid en 

förflyttning eller på- och avklädningssituation. Att använda leksaker och sång samt ramsor var metoder 



12 
 

att locka fram lekfullheten. Ett sätt för att göra hjälpmedelsutprovningen lekfull var att utgå från barnets 

intresse. Deltagare utformade slalombanor eller stationsbanor för att göra det lekfullt samtidigt som 

barnen fick öva på att hantera sin rullstol. Att leka “följa John” och busa var också ett sätt att göra det 

roligt och lekfullt.  

  

“Det viktiga är ju att hitta, se vad har barnet för intresse och vilja… jag kan inte utgå från mig själv 

utan det gäller och hitta vad vill det här barnet, vad är lockande... vilket intresse har det här barnet. 

Så det gäller att locka fram och få veta det” (Deltagare 3)  
 

“... prova ut en elrullstol att det ska finnas något roligt att åka till, det kan också vara en aktivitet 

som är lättare att göra lekfull, kanske ordna någon typ stationsbana utifrån barnets intressen.” 

(Deltagare 2) 
 

Att vara flexibel och påhittig var egenskaper som en arbetsterapeut behövde för att kunna locka fram 

lekfullheten hos barnet. Det fanns ingen mall för hur ett tillfälle skulle genomföras, utan deltagare 

upplevde att de fick anpassa sig efter situationen. Ett fåtal deltagare beskrev att vara en förebild för 

lekfullhet var ett sätt att få barnet lekfullt. 
 

“... ja försöker va inspirerande själv liksom som att man är lite lekfull själv känner jag i situationen 

när man man träffar barnen och det är det ju på alla sätt att det är lättare att få med sig barnen 

då… rollmodell… att man visar lite grann hur man kan göra o så få man igång deras lek och sådär” 

(Deltagare 9) 

  

Att skapa en lekfull miljö 
Att anpassa miljön i mötet med barnet var ett sätt att få barnet mer lekfullt. Miljön skulle vara 

välkomnande och inspirerande. Deltagare beskrev att en kravfylld, läskig och obekant miljö kunde göra 

det svårare för barnet att bli lekfullt och uppleva trygghet. En känsla av trygghet beskrev deltagare var 

viktigt för att få barnet lekfullt. Att ha anhöriga i rummet eller vara i en bekant miljö var sätt som kunde 

bidra till att barnet upplevde trygghet. Om barnet inte upplevde trygghet vågade de inte släppa loss eller 

vara sig själva. Flera deltagare använde sig av lekrum, leksaker och annat material för att främja en 

lekfull och rolig miljö. Vid ledmätningar klarade inte vissa barn av att befinna sig i ett behandlingsrum 

utan behövde vara i en mer avslappnad och lekfull miljö som ett lekrum för att kunna genomföra 

mätningen. Deltagare uttryckte att det kunde vara bra att börja i ett kalt rum och därefter plocka fram 

leksaker och material för att skapa en lekfull miljö, då vissa barn inte klarade av för mycket 

sinnesintryck. Vissa beskrev att de pratade med föräldrar innan tillfället för att kunna planera i vilken 

miljö barnet kände sig trygg i för att tillfället skulle bli lekfullt.  
 

“Känd miljö är lättare att locka det… när man träffar nått barn flera gånger så kanske man första 

gången inte har så stor förväntan på att man ska få ut mycket av det utan mer att barnet ska få 

lära känna, känna trygg här i vår miljö…” (Deltagare 10) 
 

“... man behöver kanske inte ha det upplagt från början… ett rum kan va ganska kalt men att man 

plocka fram material som gör att det blir inspirerat, för att vissa barn klarar ju inte av om det är 

liksom överbelamrat med saker… ” (Deltagare 1) 
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Bedömning kopplat till lekfullhet 

 

Bedömning av lekfullhet 
Det framkom att en stor del av deltagarna inte bedömde barnets lekfullhet med ett 

bedömningsinstrument. De beskrev att de istället bedömde andra funktioner och inte just lekfullheten i 

sig. Det kunde exempelvis vara vilka kognitiva funktioner barnet hade för att fungera i vardagen. Genom 

erfarenhet av att arbeta med barn kunde vissa deltagare uppmärksamma om ett barn hade svårigheter 

med lekfullhet men det var inget de bedömde. Deltagare beskrev att det skulle var bra att ha ett 

bedömningsinstrument för lekfullheten eftersom det kan vara en del som missas.  
 

“...bedöma deras sätt att vara lekfull precist skulle jag nog inte säga att jag gör utan jag tittar mer 

på andra funktioner, vad man har för kognitiva funktioner att fungera överhuvudtaget...” 

(Deltagare 5). 
 

Lekfullhet vid strukturerad bedömning 
Deltagare använde sig inte utav ett specifikt bedömningsinstrument för lekfullheten, men de beskrev att 

de använde lekfullheten i en annan strukturerad bedömning. Det framkom att vid 

bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment [AHA] som bedömer handfunktionen 

(Krumlinde- Sundholm, Holmefur, Kottorp & Eliasson, 2007), använde sig deltagare lekfullheten i den 

bedömningen. I själva bedömningen med instrumentet beskrev de att det behövde vara lekfullt och 

lustfyllt för att de skulle kunna utföra en rättvis bedömning.  
 

“… AHA bedömningar och då använder man leksaker och där krävs det ju en del lekfullhet för att 

få igång barnet och då en rättvis bedömning. Det är inte det jag bedömer utan jag bedömer 

finmotoriken och handfunktionen men det är ju ett verktyg.” (Deltagare 6) 

 

Interventioner för att främja lekfullhet 

 

I början av intervjuerna svarade de flesta deltagare att de inte arbetade med barn som hade svårigheter 

med lekfullhet. Trots att lekfullheten inte var huvudfokus i deltagarnas arbete beskrev de ett fåtal 

interventioner som kunde främja lekfullheten hos barnen. 
 

Att ge information och råd 
Interventioner som utfördes för att främja lekfullhet syftade på att ge information och råd till närstående 

som föräldrar och personal. Deltagare tipsade om leksaker som vägde lite och greppvänliga, vilket kunde 

främja lekfullhet. Tips och handledning om miljöns utformning gavs till föräldrar och personal och 

handlade om hur de kunde strukturera upp miljön i hemmet eller på förskolan. Närstående hade ibland 

svårt att förstå varför träningen skulle ske genom lek och på ett lekfullt sätt eftersom de ville enbart 

träna exempelvis motoriken. Därför fick närstående information om betydelsen att göra träningen på 

ett lekfullt sätt och genom lek, vilket kunde leda till förbättrad förmåga. Ett sätt att få barnet att träna 

motoriken, samtidigt som det var lekfullt, var att hoppa studsmatta. Deltagarna gav tips om hur 

träningen i hemmet kunde ske på ett roligare sätt samt att öka kunskapen om lekens betydelse kunde 

bidra till lekfulla möjligheter.  
 

“... förstå lekens betydelse och att det handlar om att det ska vara lekfullt för barnet, föräldrarna 

vill ju oftast träna motorik… då gäller det att utbilda dom att förstå att man tränar balansen genom 

att stå på studsmatta och det ska va lekfullt...genom leken och på ett lekfullt sätt...ett 

träningsprogram brukar sällan fungera.” (Deltagare 6) 
 

“...ibland kan man behöva tipsa om leksaker...som kan va bra och lustfyllt...leksaker som kan va 

lättare att greppa...just för att man ska lyckas...lite roliga leksaker det främjar ju lek så är det  

bara...” (Deltagare 3) 
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Att agera som förebild för närstående 
Ett fåtal deltagare nämnde att de var förebilder för lekfullhet till närstående. De visade praktiskt hur 

närstående kunde agera och använde sig utav olika former av material för att bidra till lekfulla stunder 

i vardagen. Det kunde vara att de involverade en lekfigur, hade ett bra bildmaterial eller pratapparat 

som kunde göra det mer lekfullt för barnet. Vissa deltagare var förebild för de närstående som hade det 

svårt att vara lekfulla och leka på ett naturligt sätt.   

  

“handlar väldigt mycket om att vara en förebild också för dom föräldrar och personal som inte har 

det så naturligt i sig att leka med barnet och visa så här kan man göra och den lilla lilla stunden 

kan man göra mer lekfull genom att göra så här, involvera en lekfigur… bra bildmaterial... en  

pratapparat med skojigt ljud på för att liksom locka lite mer.” (Deltagare 2) 

 

Att förskriva hjälpmedel för lekfullheten 
Deltagare upplevde att hjälpmedel kunde ge möjlighet till lekfullhet. De som var i behov av hjälpmedel 

var främst barn med någon form av motorisk funktionsnedsättning. Om barnen kom nära leken och 

kunde använda sina händer i leken kunna det leda till en ökad möjlighet att vara lekfull. Det kunde vara 

specialanpassade hjälpmedel som hade ett bra anpassat sittande som ökade barnens tillgänglighet eller 

att de med hjälp av kontakter kunde styra leksaker på ett sätt som gjorde det mer lekfullt. Flera deltagare 

beskrev att det kunde bidra till ökad delaktighet. Vissa deltagare uttryckte att reglerna vid 

hjälpmedelsförskrivning var strikta.  
 

“... hjälpmedel, kanske olika specialanpassade stolar för att kunna öka tillgängligheten… vara 

utprovning av kontakter för att styra leksaker för att skapa lekfullhet, möjligheter till lekfullhet… ” 

(Deltagare 6) 
 

 

“Det kan ju va olika typer av hjälpmedel, att man tänker på hur dom är utformade, om det finns 

speciella tillbehör och så dom kommer till leken… dom har ett bra sittande, så att dom kan titta på 

leksakerna, att dem kan nå den... man har möjligheten att kunna använda sina händer eller titta 

på leksaken…” (Deltagare 7) 
 

Att skapa en anpassad miljö 

Större delen av deltagarna uttryckte att de anpassade den fysiska miljön, vilket kunde möjliggöra barns 

lekfullhet.  Interventionen utfördes främst för att kompensera för andra svårigheter och inte för 

lekfullheten. Interventioner kunde vara bostadsanpassning och att strukturera miljön för att öka 

tillgängligheten och delaktigheten. Att möjliggöra miljön runt barnen kunde leda till fler möjligheter att 

få vara lekfull. Att strukturera upp miljön innebar att organisera bland leksaker och att använda bildstöd 

för att ge barnet möjlighet att välja inom leken och vara lekfull. Bostadsanpassningar kunde bidra till att 

barn blev delaktiga och fick möjlighet att leka inomhus, utomhus och med andra. Ett fåtal deltagare 

uttryckte att bostadsanpassningar var för att öka framkomligheten och att klara av sina dagliga 

aktiviteter, inte direkt för lekfullheten.  
 

“... inte att arbeta med lekfullhet som sådant just själva det utan att man arbetar med saker 

runtomkring som ska möjliggöra barnens lek och förmåga till lekfullhet… att möjliggöra i miljön 

runtomkring o sådär så dom får möjligheten till att kunna vara lekfulla.” (Deltagare 9) 
 

“... bostadsanpassningar gör man ju många men det är mycket för framkomligheten och det också 

lek kanske. Det beror på hur man tänker… dem kan leda till förbättrad lekfullhet.” (Deltagare 8) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Design 
Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet 

inom barnhabiliteringen och därav ansåg författarna att en kvalitativ design var relevant utifrån syftet. 

En kvalitativ design bör användas om människors upplevelser eller erfarenheter ska studeras 

(Kristensson, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014). Metoden valdes för att den litteratur som författarna 

fann var begränsad och beskrev inte arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet i 

Sverige. En semistrukturerad intervju användes för att deltagare i studien skulle få samma öppna frågor 

och möjlighet att berätta fritt om sina erfarenheter om lekfullhet (Kristensson, 2014). Det skulle finnas 

en möjlighet att utföra en kvantitativ design hur arbetsterapeuter arbetar med lekfullhet men eftersom 

författarna ville komma åt en djup och detaljerad förståelse om arbetsterapeuters erfarenheter valdes 

den kvalitativa metoden (Kristensson, 2014). 
 

Urvalet och urvalsprocessen  
Författarna valde att använda inklusionskriterier för att rekrytera individer som var kunniga inom 

området vilket var en viktig kvalité hos intervjupersonen enligt Kvale och Brinkmann (2014). Kriteriet 

för att delta i studien var att det skulle vara legitimerade arbetsterapeuter som hade arbetat på 

barnhabiliteringen minst ett år. Tanken från början var att ha ett inklusionskriterie som innebar att 

arbetsterapeuten skulle ha erfarenheter av att arbeta med lek och lekfullhet men det valdes bort. 

Författarna ville inte utesluta deltagare som inte arbetade med lekfullhet, då författarna strävade efter 

en variation av erfarenheter kring fenomenet för att stärka tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 

2004; Kristensson, 2014). Tanken från början var att inte rikta in sig mot en specifik verksamhet för att 

få en spridning i arbetet men för att studien skulle vara genomförbar avgränsades studien till enbart 

barnhabiliteringar.  
 

Urvalsprocessen som användes var ett avsiktligt urval för att rekrytera deltagare som var till nytta för 

examensarbetets syfte och medförde ett varierat urval. Tillförlitligheten stärktes genom att författarna 

inte avgränsade urvalet till en specifik habiliteringsenhet för att få en variation av arbetsterapeuters 

erfarenheter (Kristensson, 2014). I början kontaktades fyra regioner i södra Sverige angående 

deltagande i studien. Det var ett fåtal som visade ett intresse av att delta och därför kontaktades 

ytterligare två regioner. Vid två tillfällen använde författarna sig utav snöbollsurval som innebar att 

deltagare rekommenderade andra personer som kunde tänka sig delta (Kristensson, 2014) på grund av 

att författarna hade svårigheter att rekrytera deltagare i studien. Genom att byta rekryteringsstrategi 

ansåg författarna som positivt eftersom det resulterade i att fler deltog i examensarbetet. Författarna 

anser att svårigheterna kan bero på rekryteringsprocessen och den beskriva tiden i informationsbrevet. 

I första hand kontaktades verksamhetschefer på olika habiliteringsverksamheter för att få deras 

godkännande att utföra studien på verksamheten och kontaktuppgifter till arbetsterapeuterna. Att 

verksamhetscheferna själva ville ta kontakt med arbetsterapeuterna kan ha påverkat rekryteringen, då 

de enbart fick skriftlig information via mail. Om författarna själva hade fått ge arbetsterapeuterna både 

skriftlig och muntlig information skulle det ha kunnat förtydliga eventuella osäkerheter gällande 

examensarbetet. Ytterligare en orsak varför rekryteringsprocessen var svår kan bero på att det stod i 

informationsbrevet att intervjuerna skulle ta 30–45 min. Den beskriva tiden kan ha påverkat viljan att 

delta i studien, då den utsatta tiden var lång och de hade inte ont om tid, vilket flera deltagare uttryckte.  

 

Intervjuguiden och intervjuernas kvalité  
I den semistrukturerade intervjun använde sig författarna utav en intervjuguide som bestod av öppna 

frågor där deltagarna fick möjlighet att berätta fritt om sina erfarenheter (Kristensson, 2014). 

Intervjuguiden användes som ett manus för författarna under intervjun med förslag på öppna frågor 

och följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014) som stärkte giltigheten (Kristensson, 2014). Författarna 
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upplevde det som positivt att använda sig utav intervjuguiden som manus för att hålla fokus på studiens 

syfte och för att båda var oerfarna intervjuare i detta sammanhanget. Båda författarna var med på alla 

intervjuer och det var en fördel då författarna kände sig mer trygga under intervjun. Innan 

datainsamlingen utförde författarna en provintervju för att kontrollera att frågorna var lämpliga och 

svarade på studiens syfte. Författarna ansåg att det var en fördel att utföra en provintervju för att det 

gav möjlighet att kontrollera om frågorna svarade till syftet och öva på rollen som intervjuare.   
 

Inledningsvis i intervjun gav författarna en kort sammanfattning av studiens syfte och de etiska 

aspekterna, vilket Kristensson (2014) uttrycker är viktigt. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en 

intervju bör börja med en kort sammanfattning och att mer information gällande studien kan ges efter 

intervjun. Författarna valde därför att inte ge information om begreppet lekfullhet, då de upplevde att 

det kunde påverkat deltagarna svar. Deltagarnas svar kunde ha påverkats av informationen och var inte 

utifrån deras egna erfarenheter. En kvalitativ design utgår från deltagarnas erfarenheter därav valde 

författarna att ge en kort sammanfattning på det sättet (Kristensson, 2014). Intervjuguiden som 

användes innehöll tio huvudfrågor som skulle besvara studiens syfte för att det inte skulle bli ett för stort 

material som Trost (2010) menar på blir besvärligare att hantera. Intervjun började med 

bakgrundsfrågor för att få en beskrivning av deltagaren. Genom beskrivningen av deltagarna som 

presenterades under metoddelen, kan läsaren skapa sig en egen uppfattning om hur överförbarheten är 

giltig för examensarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Inledande intervjufrågor användes för att få 

spontana och innehållsrika beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna ansåg att det var bra 

med inledande frågor för att komma in på ämnet och få igång deltagarnas tankeprocess. Deltagare 

påpekade att frågorna var väldigt öppna, vilket gjorde dem svåra att svara på. Frågorna kunde ha varit 

mer specifika och inte så öppna som ett flertal var. Författarna hade i åtanke att börja med öppna frågor 

för att sedan följa upp med följdfrågor, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är ett bra sätt att 

uppmuntra deltagaren att fortsätta berätta om sina erfarenheter. Följdfrågorna anpassades utifrån 

deltagarnas svar men fler följdfrågor kunde ha ställts för att få mer uttömmande svar om deras 

erfarenheter av lekfullhet. Intervjufrågorna var relevanta utifrån syftet men vissa frågor var svårare att 

ställa för att deltagarna inte tänker på begreppet lekfullhet eller använde det i deras dagliga arbete. En 

av intervjufrågorna kan ha upplevts som en ledande fråga och sättet frågan formulerades kan ha 

påverkats av författarnas förförståelse. Frågan löd: “Hur upplever du att barn med 

funktionsnedsättningar har svårigheter med att vara lekfull?”. Författarna anser att frågan inte har 

påverkat resultatet eftersom deltagarnas svar varierade, vilket visade på att frågan inte hade stor 

inverkan på svaren. En ledande fråga kan pröva tillförlitligheten i deltagarnas svar och behöver inte ha 

en negativ effekt på svaren som påverkar resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Författarna anser att de 

hade en utarbetad intervjuguide och de var förberedda på om de inte arbetade med lekfullhet, eftersom 

författarna inte hade kunskap om hur deltagarna arbetade med det.  
 

Deltagarna i studien fick möjlighet att välja om intervjun skulle ske via ett personligt möte, Skype eller 

telefon. Trost (2010) uttrycker att det är viktigt att deltagaren får möjlighet att välja mellan olika platser. 

På grund av geografiska avstånd var det svårt att tillgodose allas önskemål. Flera intervjuer genomfördes 

via Skype eller telefon som deltagarna accepterade och hade förståelse för. Det negativa med att 

genomföra intervjuer via telefon är att det är svårt att få mer omfattande svar från deltagare (Trost 

2010). Oavsett intervjuform anser författarna att svaren har varit i samma omfattning. Intervjuerna 

varade mellan 15–30 minuter. Längden på intervjuerna kan bero på att flera deltagare hade mer 

erfarenhet av området som bidrog till att intervjun varade längre. Kristensson (2014) beskriver att ett 

djupt och omfattat datamaterial kan stärka tillförlitligheten i studien. Författarna anser att längden på 

intervjuerna kan tyda på att det inte var ett tillräckligt omfattat material, men deltagarnas svar stödjer 

studiens syfte. 
 

Analysprocessen 
Triangulering användes för att stärka verifierbarheten och tillförlitligheten i examensarbetet 

(Kristensson, 2014). Det innebar att båda författarna bearbetade det insamlade datamaterialet. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av den författare som aktivt utförde intervjun och det 
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transkriberade materialet bearbetades först var för sig och därefter tillsammans. Verifierbarheten 

stärktes i examensarbetet genom att intervjuer transkriberades ordagrant för att ge eventuella granskare 

möjlighet att skapa sig en egen bedömning av det insamlade materialet (Kristensson, 2014). Författarna 

hade i åtanke att texten i meningsenheterna skulle vara sammanhängande och lagom stora. För stora 

och för små meningsenheter kan påverka analysen och resultatet av det insamlade datamaterialet kan 

bli fragmenterat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna ansåg att det var en fördel att 

klippa ut meningsenheter, kondenseringen och kod för att identifiera likheter och skillnader i det 

insamlade datamaterialet. Det var även på detta sätt enklare att skapa underkategorier, kategorier och 

tema då det gav författarna en tydlig överblick av materialet. Analysprocessen av det insamlade 

datamaterialet har synliggjorts för att stärka tillförlitligheten. Författarna tydliggjorde analysprocessen 

genom att utveckla tabeller som beskrev den kvalitativa innehållsanalysen (Kristensson, 2014). 

Resultatet grundades på det insamlade materialet och en tolkning av materialet genomfördes för att få 

en helhet av materialet samt att det skulle bli begripligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Citat 

från deltagare användes i resultatet för att stärka verifierbarheten och för att läsaren skulle få en 

uppfattning av resultatets relevans (Kristensson, 2014). 

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet inom 

barnhabiliteringen. De främsta fynden som framkom i resultatet var arbetsterapeuters uppfattningar av 

lekfullhet, hur deltagare fick barnen lekfulla under arbetsterapin samt bedömning och intervention för 

lekfullhet.  

  

Arbetsterapeuters uppfattningar av lekfullhet 
I resultatet framkom det att deltagarnas uppfattningar av begreppet playfulness och vad lekfullhet var 

varierade. Flera beskrev att playfulness var ett begrepp som de inte tidigare hade hört medan andra 

beskrev att begreppet hade framkommit under utbildningen, men att de inte hade lagt större vikt på det 

eller hade inte det levande i sitt arbete. Flera deltagare beskrev att lekfullhet var främst något roligt men 

även något lustfyllt, frivilligt, motiverande, kravlöst och meningsfullt för barnet. Deltagarnas 

beskrivning av lekfullhet upplever författarna berör de olika komponenterna inom lekfullhet, men 

beskrivningen fångar inte begreppets helhet. Barnets motivation kan kopplas till komponenten inre 

motivation vilket är ett barns drivkraft och vilja (Parham & Fazio, 2008) medan frivilligheten till den 

inre kontrollen som innebär att barnet själv bestämmer över aktiviteten (Parham & Fazio, 2008). 

Deltagare menade att barn som var lekfulla var glada, fantasifulla, nyfikna och inne i leken, vilket Case-

Smith och O’Brien (2010) menade var kännetecken när barn var lekfulla. Genom lekfullhet blev barn 

mer engagerade och utforskande (Solomon & O’Brien, 2006) vilket även deltagarna beskrev att barn 

blev när de var lekfulla. Deltagarna beskrev även andra kännetecken på när barn var lekfullt. Deltagares 

beskrivning av lekfullhet upplever författarna kan kopplas till lekfullhet på olika sätt. Det som framkom 

i resultatet tolkar författarna stämmer överens om vad lekfullhet är men att de inte har ett 

helhetsperspektiv på begreppet. Deltagarnas kunskap om begreppet upplevde författarna som en viktig 

del i resultatet för att få en uppfattning hur de ser på lekfullhet vilket kan påverka deras erfarenheter av 

att arbeta med det. För att arbetsterapeuter ska kunna använda sig av lekfullhet och lek effektivt måste 

de ha god kunskap om området (Solomon & O’Brien, 2006). Användningen av lekfullheten upplever 

författarna även kan påverkas av deltagares syn på barns förmåga att vara lekfulla. Resultatet visade att 

synen på barns lekfullhet varierade, flera deltagare hade erfarenhet av att barn hade svårt att vara 

lekfulla vilket de upplevde berodde på barnets funktionsnedsättning eller miljö. Fåtal deltagare uttryckte 

att barn med motoriska funktionsnedsättningar inte hade svårigheter med lekfullheten. Okimoto et al. 

(2000) beskrev i sin studie att barn med fysiska nedsättningar kunde ha en minskad lekfullhet, vilket 

skilde sig från deltagares erfarenheter. Deltagare upplevde att barn med autism hade en minskad 

lekfullhet, vilket återspeglas i studien av Skaines et al. (2006) som beskrev att de barnen hade minskad 

lekfullhet jämfört med barn utan en funktionsnedsättning. Etisk kod för arbetsterapeuter (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter, 2012) menar att om en arbetsterapeut inte ser ett behov av åtgärder som är 
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till nytta för individen, ska de avbryta eller inte påbörja åtgärden. Om deltagarna inte ser att ett barn har 

svårt med lekfullhet ska de inte arbeta med det vilket kan vara en orsak varför de inte arbetar med det 

eller tänker på det. 
 

Enligt O’Brien et al. (2000) är arbetsterapeuten en profession som arbetar med barns lekfullhet. 

Arbetsterapeuten har en god kunskap om barn och deras förmågor att de kan arbeta med att främja 

lekfullheten (Solomon & O’Brien, 2006). Resultatet skiljer sig från det som finns beskrivet i litteraturen. 

I studien visade det att samtliga deltagare upplevde att de inte arbetade med att förbättra lekfullheten 

hos barn. Flera deltagare beskrev att det var specialpedagogens område att arbeta mer med lekfullhet 

samt lek och samspel. Professionen hade ansvar för området och därför tog arbetsterapeuten ett steg 

tillbaka. Specialpedagogen är en yrkesgrupp som arbetar på barn- och ungdomshabiliteringen (Bohlin, 

2009) och deras uppgifter är att ansvara för att möjliggöra ett barns lärande genom att utföra 

pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram för att stödja barn och dess lärande miljö (SFS, 

2007:638). Enligt Åman (2004) är specialpedagogens främsta arbetsuppgifter på habiliteringen att 

handleda på förskola/skola, teamsamverkan, kartläggning och råd och stöd till föräldrar. Författarna 

upplever att förklaringen om specialpedagogens yrke och deltagarnas uppfattning skiljer sig åt. Genom 

litteratursökning finner författarna inte att specialpedagogen arbetar specifikt med lekfullhet. 

Författarna tolkar att specialpedagogens arbetsuppgifter kan vara annorlunda i andra länder vilket kan 

påverka att lekfullheten är arbetsterapeutens område, då det är beskrivet att arbetsterapeuter arbetar 

med lekfullhet i internationell litteratur (O’Brien et al., 2000; Solomon & O’Brien, 2006).  

  

I resultatet beskrev deltagare att lekfullheten användes som ett redskap i bedömning och behandling för 

att få till arbetsterapin och fokus var att exempelvis förbättrad handfunktion. O’Brien et al. (2000) 

beskrev att det var ett sätt av att använda lekfullheten och att en arbetsterapeut kunde använda sig av 

lekfullheten även om det inte var i fokus. Deltagarna använde leken oftast som ett medel i arbetsterapin 

och att lekfullheten kom med per automatik i leken. I studien av O’Brien et al. (2000) användes 

lekaktiviteter som interventioner för att öka barns lekfärdigheter och lekfullhet med någon form av 

funktionsnedsättning. Att deltagarna använder sig av lek anser författarna som positivt då det kan öka 

barns förmåga att leka och vara lekfulla. Enligt Bundy (1993) var lek och lekfullhet två begrepp som 

integrerade tydligt med varandra och utan lekfullhet kan inte en aktivitet kategoriseras som lek. Det kan 

tolkas som att ett flertal deltagare får med lekfullheten i leken men det är inte något som 

uppmärksammas utan kommer naturligt i leken medan andra deltagare inte får med lekfullheten lika 

naturligt. Leken är en grundläggande aktivitet i ett barns vardag (Kielhofner, 2012) och kan bidra till att 

de arbetar med leken som medel. Utifrån deras uppfattningar av begreppet lekfullhet upplever 

författarna att det begreppet inte är välbekant men att arbetssättet är inom ramen för lekfullhet till en 

viss del. De använder det mer som ett redskap och arbetar inte direkt med lekfullheten.  

  

Att få barnet lekfullt under arbetsterapin 
Resultatet visade en nytta av att använda lekfullhet i arbetsterapin. Ett lekfullt tillfälle bidrog till att det 

avledde från arbetsterapin, ökade barns motivation, medverkan och skapade glädje. Enligt Solomon och 

O’Brien (2006) kan lekfullhet bidra till att barn blir mer engagerad i leken och vill utforska och upptäcka 

sin omvärld. Författarna tolkar att eftersom deltagare gör arbetsterapin mer lekfull kan det leda till att 

barn bli mer engagerade. Vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten på arbetsterapin blir bättre och barnen 

får en större möjlighet att utveckla deras aktivitetsförmåga och färdigheter. Lekfullheten är en viktig del 

för barns utveckling och det sociala välbefinnandet (Solomon & O’Brien, 2006) och genom en lekfull 

inställning kan barn hantera och lösa problem på ett enklare sätt (Bundy, 1993). Det tolkar författarna 

att det är en viktig del att ha med i arbetsterapin med barn eftersom det har en effekt. Även om deltagares 

syfte att använda lekfullhet är att få barnet mer motiverat och engagerad i arbetsterapin skulle det kunna 

leda till att de få möjlighet att öva på att vara lekfulla. Om barnen får möjlighet att öva skulle det kunna 

leda till att barnets förmåga att vara lekfull förbättras. Deltagare beskrev att lekfullheten skulle kunna 

användas mer och bättre. För att kunna arbeta mer med lekfullheten anser författarna att deltagare 

behöver mer kunskap om området än vad de har i nuläget, vilket Solomon och O’Brien (2006) menade 

att det är viktigt för att kunna arbeta med lekfullheten. I studien visade det att deltagare har olika 



19 
 

strategier för att få barnet mer lekfullt under arbetsterapin. Första var att anpassa sig efter barnets nivå 

som innebar att deltagare utgick från barnets ålder, utvecklingsnivå, förutsättningar och förmågor för 

att skapa möjligheten till ett lekfullt tillfälle. Genom att förändra kraven på uppgiften och anpassa sig på 

rätt nivå och att barnen lyckas, kan bidra till förbättrad lekfullhet (Solomon & O’Brien, 2006). 

Litteraturen menar på att anpassa sig efter barnet kan förbättra lekfullheten medan deltagare enbart 

nämner att det skapa möjligheten att göra arbetsterapin lekfull. Det kan tolkas som att när deltagare 

anpassar sig efter barnets nivå kan det även leda till att barns lekfullhet förbättras. 

  

En annan metod för att få barnet lekfullt var att locka fram det genom att utgå från barnets intresse och 

vilja, då barnen oftast var blyga och försiktiga. Det saknas studier på denna specifika metod som 

deltagarna använder. Författarna anser att det går att dra en koppling till Kielhofners (2012) begrepp 

viljekraft vilket speglar barnets intresse och vilja. Med hjälp av viljekraften kan barn utveckla sina 

färdigheter genom att engagera sig i meningsfulla aktiviteter (Kielhofner, 2012) samt att det kan bidra 

till en mer lekfull arbetsterapi. Genom att hitta barnens intressen och vilja anser författarna kan bidra 

till en lekfull arbetsterapi som kan främja eller förbättra barns utveckling. I resultatet framkom det att 

för att locka fram lekfullheten var arbetsterapeuten en förebild för lekfullhet, vilket Miller-Kuhaneck et 

al. (2010) uttrycker är viktigt för att få barnet engagerad i terapin. Det finns likheter mellan deltagares 

erfarenheter och vad som finns beskrivet i litteraturen om att genom att vara lekfull själv som 

arbetsterapeut kan det leda till att barn blir mer lekfulla. Resultatet visade att miljön kan påverka barns 

lekfullhet och är en viktig del för att kunna vara lekfull, vilket Parham och Fazio (2008) påpekade. Rigby 

och Gaik (2007) beskrev även att platsen barnet befann sig på kunde påverka lekfullheten. Deltagare 

beskrev att de försökte skapa en miljö som var trygg, inspirerande, glädjefyllt och anpassad efter barnet 

för att få det lekfullt, vilket Solomon och O’Brien (2006) menade uppmuntrar lekfullheten. En trygg 

miljö var det flera av deltagarna som beskrev var en viktig del för att få barnet lekfullt, Bundy et al. 

(2001) menade att skapa en känsla av kontroll och säkerhet hos barnet är viktigt för att barnet ska kunna 

vara lekfull. Det visar på att miljön är en viktig faktor för lekfullhet och är en central del i arbetsterapin. 

Enligt Kielhofner (2012) kan miljön vara en begränsning eller resurs vid utförande av aktiviteter. Detta 

tolkar författarna som att genom att anpassa miljön kan det främja lekfullhet och 

aktivitetsutförandet.  Strategierna visade tydligt att deltagare tar hänsyn till barns viljekraft, vanor, 

utförandekapacitet och miljö som påverkar aktivitetsutförandet (Kielhofner, 2012) då de anpassar sig 

efter barnet och utgår från deras intressen, vilja och utvecklingsnivå. Författarna upplever att resultatet 

visar på att viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö interagerar tydligt med varandra och 

att det är viktigt att ta hänsyn till dem för att bidra till en god arbetsterapi. Författarna anser att 

strategierna att få barn lekfullt under arbetsterapin har en effekt på barnets förmågor och deltagande. 

Deltagare använder begreppet i sitt arbete men det kanske inte är något de uppmärksammar i sitt 

dagliga arbete utan det kommer per automatik. 

  

Bedömning och intervention för lekfullhet  
Enligt Brentnall et al. (2008) och Bundy et al. (2001) är TOP ett bedömningsinstrument för att bedöma 

barns lekfullhet. Enligt Rodger och Ziviani (2006) kan bedömningen av lekfullheten användas i 

kombination med lekbedömningen för att få en uppfattning om ett barns lekfullhet. Deltagarnas 

erfarenheter skiljer sig från vad som finns beskrivet i litteraturen. Resultatet visade att deltagare inte 

bedömer barns lekfullhet eller svårigheter att vara lekfulla och därav använde de inte något specifikt 

bedömningsinstrument. Genom att utföra bedömningar på barns lekfullhet kan det bidra till en 

uppfattning om hur ett barn hanterar stress, olika problem och situationer (Solomon & O’Brien, 2006). 

Enligt Kielhofner (2012) kan en bedömning bidra till en ökad förståelse vem individen är och vilka behov 

individen har. Författarna upplever att det finns möjlighet att bedöma lekfullheten och är en viktig del 

för att förstå barnet. Att inte bedömningsinstrumentet används tror författarna kan bero på att 

deltagarna inte upplever att det är deras ansvarsområde eller att det kanske inte vet att det finns 

bedömningsinstrument för lekfullheten samt att det inte finns översatt på svenska. Det framkom att i 

bedömningsinstrument AHA användes lekfullhet och lustfylldhet för att kunna genomföra en 

bedömning på ett barns handfunktion som bidrog till en rättvis och god bedömning. AHA bedömningen 

baseras på en lek aktivitet, ska vara spontant och innehålla lekfulla leksaker (Krumlinde‐Sundholm et 
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al., 2007). Det stämmer överens med deltagarnas erfarenheter dock påpekade deltagare mer på 

lekfullheten och inte enbart lekfulla leksaker.  
 

Utifrån resultatet framkom det att deltagare utförde ett fåtal interventioner som kunde leda till att 

barnet blev mer lekfullt. Det finns olika studier om interventioner inriktade mot att öka lekfullheten. 

Det var interventioner som involverade en legorobot (Ríos-Rincón et al., 2006), virtuellt tv-spel (Reid, 

2004) eller olika material på en lekplats (Bundy et al., 2008). Interventioner som syftade till att öka 

lekfullheten kunde även leda till att barns färdigheter förbättrades (O’Brien et al., 2000). Resultat visade 

att deltagare inte inriktade sina interventioner direkt på lekfullheten utan fokus låg på exempel att 

förbättra handfunktion eller öka tillgängligheten. De interventioner som utfördes gav barnen större 

möjligheter att vara lekfulla i sin vardag. O’Brien et al. (2000) beskrev att arbetsterapi oftast fokuserar 

på att förbättra utförandet i aktiviteter och inte att förbättra själva lekfullheten. Författarna tolkar 

resultatet som att begreppet ändå finns med i vissa interventioner men det är inget fokus på lekfullheten 

utan det är enbart en bonus att det kan förbättra eller öka möjligheten till lekfullhet. Precis som O´Brien 

et al. (2000) nämner så har även deltagarna i examensarbetet fokus främst på att förbättra 

aktivitetsutförandet och inte på lekfullhet, vilket författarna anser kan bero på att de inte anser att det 

är deras ansvarsområde. Att anpassa miljön och hjälpmedel för att få till ett bra sittande var åtgärder 

som kunde möjliggöra lekfullhet (Solomon och O’Brien, 2006) och det var även åtgärder som framkom 

i resultatet. Resultatet visade att anpassa sittandet med hjälpmedel kunde bidra till att barnet kom intill 

leken som i sin tur kunde leda till lekfullhet. Det framkom att det fanns olika uppfattningar kring 

bostadsanpassningar. Vissa menade att det var för att öka framkomligheten och andra att det kunde 

leda till att barn blev mer lekfulla. Författarna upplever att det kan bero på deltagarnas uppfattningar 

av lekfullhet som kan ha påverkat deras tankesätt om bostadsanpassningar. Barn med 

funktionsnedsättningar kan bli mer självständiga i sin vardag om den fysiska miljön anpassas (Eliasson 

et al., 2016). Kielhofner (2012) menar att en stödjande miljö kan bidra till att individen kan utföra 

aktiviteter trots nedsatt utförandekapacitet. Det kan tolkas som om barn får en väl anpassad miljö kan 

det bidra till en möjlighet att vara lekfulla. Genom att anpassa miljön kan barnet fortfarande trots sin 

nedsatta utförandekapacitet vara delaktig i lek och kan vara lekfull. Anpassning av miljön och 

hjälpmedel upplevde deltagare kunde bidra till att barn blir mer delaktig och få möjlighet att leka med 

andra. Vilket författarna tolkar som att barnet får möjlighet att leka med andra barn och lära sig ramarna 

i leken (Solomon & O’Brien, 2006) för att kunna vara lekfull. Enligt Kielhofner (2012) är delaktighet en 

individs engagemang i aktiviteter. Delaktigheten är en viktig del för att individer ska kunna utveckla sina 

färdigheter, känna samhörighet med andra och uppleva meningsfullhet (Law, 2002). Författarna 

upplever att även om anpassningen inte är riktat mot själva lekfullheten utan delaktighet och 

tillgänglighet kan det leda till att barn får möjligheten att vara mer lekfulla.   
 

Det framkom att ge information och råd till föräldrar och personal var interventioner som deltagare 

genomförde som kunde bidra till lekfulla stunder. Det var exempelvis handledning, ge tips på leksaker, 

miljöns utformning och att ge tid samt möjlighet för lekfulla stunder. Författarna upplever att ge 

information kan leda till att barn få en förbättrad lekfullhet då Kielhofner (2012) beskriver att rådgivning 

är en behandlingsstrategi som stödjer individens aktivitetsengagemang. En central del av 

arbetsterapeutens arbetsuppgift på habiliteringen är att informera och undervisa barnet, närstående och 

personal. Utifrån barnets utvecklingsnivå ska arbetsterapeuter anpassa information, instruktioner, 

rekommendationer, råd och stöd (Eliasson et al., 2016). Författarna upplever att det saknas studier och 

litteratur på hur information och råd kan påverka barns lekfullhet. Deltagare var även förebilder för 

närstående som kunde leda till lekfulla stunder i barnets vardag. Att vara lekfull och en förebild för 

barnet menar Miller-Kuhaneck et al. (2010) är viktigt för att få en bra arbetsterapi. De nämner att vara 

förebild för barnet men inte för närstående vilket skiljer sig från resultatet. Författarna anser att det 

saknas studier av hur en arbetsterapeut kan vara förebild för närstående och vad det kan ha för inverkan 

på barnet. Genom att få en ökad förståelse om att vara en förebild för närstående kan det bidra till att 

fler tänker på att det är viktigt att vara en förebild för lekfullhet. Författarna upplever att det finns 

skillnader och likheter på vad deltagarna har för erfarenheter av att arbeta med begreppet och vad som 

finns beskrivet i litteratur. 
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Betydelse för arbetsterapi 

 
Deltagarna i examensarbetet visade ett intresse och uppskattning att en studie om lekfullhet och barn 

genomfördes och beskrev att det finns ett behov av studier kring barn och arbetsterapi. Resultatet från 

studien har bidragit till omfattad information om vad arbetsterapeuter har för erfarenheter av att arbeta 

med lekfullhet på habiliteringen. Författarna upplever att begreppet har uppmärksammats genom 

examensarbetet och att arbetsterapeuter kan få en ökad förståelse av hur de kan arbeta med lekfullhet 

men att de tänker mer på det i sitt arbete. Att öka kunskapen om detta hos arbetsterapeuter skulle kunna 

leda till att barn blir aktiva och delaktiga i terapin samt att deras förmågor och lekfullhet kan förbättras. 

Arbetsterapeuten använder främst lekfullheten som ett redskap vid behandlingar och bedömningar som 

resulterar i att barn medverkar bättre under arbetsterapin. Det skulle kunna bidra till att andra 

arbetsterapeuter inser betydelsen av att använda det i sin arbetsterapi, då det finns fördelar med det. 

Utifrån resultatet finns det möjligheter av att arbeta med lekfullhet inom arbetsterapin och är ett område 

arbetsterapeuten kan arbeta med (Solomon & O’Brien, 2006). Arbetsterapeuter skulle kunna använda 

sig utav de olika strategierna för att få barn lekfulla under arbetsterapin. Att anpassa sig efter barnets 

nivå, utgå från barnens intressen och vilja och tänka på hur miljön kan utformas för att kunna skapa 

lekfullhet. Författarna upplever att arbetsterapeuter kan arbeta mer med att förbättra lekfullheten och 

inte enbart som ett redskap. Examensarbetet var inriktad mot arbetsterapeuter på habiliteringen men 

författarna anser att kunskapen om hur arbetsterapeuten kan arbeta med lekfullhet kan användas på 

andra verksamheter. Kunskapen om detta behöver inte enbart användas för barn med 

funktionsnedsättningar utan arbetssättet skulle kunna tillämpas även hos barn utan 

funktionsnedsättningar eftersom det är en viktig del i ett barns utveckling (Solomon & O’Brien, 2006). 

Fortsatt forskning  

 
Författarna anser att examensarbetet har uppmärksammat begreppet lekfullhet men att det behövs 

fortsatt forskning inom området. Examensarbetet var en liten studie och det finns behov av att utföra 

en större studie som kan vara representativt för en större population. En studie på andra verksamheter 

skulle kunna genomföras för att få en förståelse hur arbetsterapeuter arbetar med lekfullhet i Sverige 

och om arbetssättet skiljer sig exempelvis mellan patientgrupper. I litteratursökningen framkom det att 

det saknas studier hur begreppet används i Sverige. Det skulle behövas fler studier som inriktar sig mot 

lekfullhet i Sverige och det vore intressant att veta varför begreppet inte är uppmärksammats. 
Det finns få studier som beskriver varför begreppet är viktigt men det finns behov av mer evidens inom 

området. Genom att utföra fler studier på området kan det skapa mer evidens och ger möjlighet för 

arbetsterapeuter att arbeta mer evidensbaserat (Taylor, 2007). Om det finns fler studier som styrker 

lekfullhetens betydelse kan det leda till att flera arbetsterapeuter använder sig av det. Flera studier på 

vilka interventioner som kan främja och förbättra barns lekfullhet ser författarna ett behov av då det 

finns enbart ett fåtal studier och litteratur som beskriver det. Författarna anser att det behövs en studie 

som beskrev generellt hur arbetsterapeuter kan använda sig av lekfullhet inom arbetsterapin med såväl 

yngre som äldre med funktionsnedsättningar, vilket kan vara till nytta för arbetsterapeuter och 

individer. En lekfull inställning är speciellt viktigt för personer med funktionsnedsättningar för att lösa 

problem i vardagen (Bundy et al, 2001).  
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Slutsatser 

Syftet med examensarbetet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med lekfullhet 

inom barnhabiliteringen. Deltagarnas erfarenheter av att arbeta med lekfullhet anser författarna kan ha 

påverkats av att en del deltagare upplevde att lekfullheten och leken var specialpedagogens 

område.  Erfarenheter av att arbeta med lekfullhet varierade men de flesta använde lekfullheten som ett 

redskap i arbetsterapin och vid användning av lek försökte deltagarna få med lekfullheten. Deltagare 

använde strategier för att få arbetsterapin och barnet lekfullt, vilket kunde öka barnets engagemang och 

medverkan. Det genomfördes inga bedömningar på lekfullheten, men de interventioner som utfördes 

kunde ge barn möjlighet till att vara lekfulla. Interventionerna var inte riktade mot lekfullheten utan 

fokuserade i första hand på att kompensera eller förbättra andra funktioner. Författarna upplever att 

området inte är tillräckligt uppmärksammat men deltagares arbetssätt är till viss del inom ramen av 

lekfullhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Förfrågan om kontaktuppgifter till arbetsterapeut 
 

Hej! 

Vi är två studenter från arbetsterapeututbildningen på hälsohögskolan, Jönköping university, 

som går sista terminen och är i full gång med att skriva vår c-uppsats. Syftet med vår c-uppsats 

är att beskriva arbetsterapeuter erfarenhet att arbeta med lekfullhet inom barnhabiliteringen. Vi 

vill få reda på hur arbetsterapeuter arbetar med barns lekfullhet och om bedömningar och 

interventioner används. Det finns få studier om hur arbetsterapeuter arbetar med lekfullhet. 

Därför finner vi ett intresse av att undersöka området.  

 

Vår studie innebär att vi behöver intervjua arbetsterapeuter för att få reda på deras erfarenheter 

av lekfullhet. Intervjuerna beräknas att ta ca 30–45 minuter och planeras att utföras mellan 

vecka 14 - 16. Studien utgår ifrån de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet.  

 

Vi kontaktar nu dig som verksamhetschef / habiliteringschef i hopp om att du kan hjälpa oss få 

kontakt med arbetsterapeuter som jobbar på barnhabiliteringen. Skulle du vilja skicka deras 

kontaktuppgifter (namn, mailadress och telefonnummer) till någon av mailadresserna nedan. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

 

Tack i förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Petersson           peid1491@student.ju.se            xxx-xxxxxxx 

Sanna Björell          bjsa1417@student.ju.se             xxx-xxxxxxx 

 

 

Handledare 

Sandra Rosell          Sandra.Rosell@ju.se   xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2  
 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Hej! 

Vi är två studenter från arbetsterapeututbildningen på hälsohögskolan, Jönköping university, 

som går sista terminen och i full gång med att skriva vår c-uppsats.  

 

Genom litteratur och forskning har vi fördjupat oss i ämnet om lekfullhet kopplat till 

arbetsterapi. Begreppet lekfullhet har beskrivits som en viktig del i lek och vi har identifierat 

att barn med någon form av funktionsnedsättning har en minskad lekfullhet. Syftet med vår c-

uppsats är att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med lekfullhet inom 

barnhabiliteringen. Vi vill få reda på hur du som arbetsterapeut arbetar med barns lekfullhet 

och om det används bedömningar och interventioner. Det finns få studier om hur 

arbetsterapeuter arbetar med lekfullhet och därför finner vi ett intresse av att undersöka 

området.  

 

Därmed vill vi intervjua dig, som har arbetat inom barnhabilitering minst ett år som kan vara 

till hjälp för vår studie. Intervjun kommer att spelas in och kommer att bestå av öppna frågor 

med följdfrågor. Den kommer att pågå under cirka 30–45 minuter och planeras att utföras 

mellan vecka 14 - 16.  

 

Vi kommer ta hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska principer vid intervjun. Ditt 

deltagande i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

skäl. All din information och uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart 

att användas till forskningsändamålet. Materialet kommer att förvaras på ett usb som enbart vi 

och handledaren kommer att ha tillgång till. Citat kan förekomma i presentationen av resultatet 

men kommer inte kunna härledas till någon av deltagarna i studien. Resultatet av studien 

kommer att redovisas muntligt och skriftligt för lärare och studenter på hälsohögskolan, 

Jönköping University. Vill du ta del av resultatet meddelar du det i samband med intervjun 

alternativt ta kontakt med oss i efterhand (kontaktuppgifter nedan).  

 

Om du väljer att delta i studien, var vänligen signera samtyckesblanketten och skicka tillbaka 

det till oss via e-post eller brev. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att 

kontakta oss för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ida Petersson           peid1491@student.ju.se            xxx-xxxxxxx 

Sanna Björell          bjsa1417@student.ju.se             xxx-xxxxxxx 

 

Handledare 

Sandra Rosell          Sandra.Rosell@ju.se   xxx-xxxxxxx 
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mailto:bjsa1417@student.ju.se
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Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

  

Nedan ger du ditt samtycke att medverka i studien som syftar till att beskriva 

arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med lekfullhet inom barnhabiliteringen. Ditt 

deltagande i studien är frivillig och du kan avsluta din medverkan i studien när som helst utan 

anledning och vilket inte leder till en konsekvens för dig. All information som samlas in 

kommer att endast användas till aktuell studie. Vid intresse att delta i studien, var vänligen 

fyll i uppgifterna nedan och skicka sedan tillbaka samtycket via e-post eller brev till oss.  

  

  

Jag har tagit del av missivbrevet och ger här mitt samtycke att medverka i intervjustudien.  

  

Namn:_____________________________________________ 

Telefon:____________________________________________ 

E- post:____________________________________________ 

  

Ort och datum _____________________________________________________ 

  

Signatur __________________________________________________________ 

  

Ida Petersson           peid1491@student.ju.se            xxx-xxxxxxx 

 

Sanna Björell          bjsa1417@student.ju.se             xxx-xxxxxxx 

  

Via brev skicka till adressen: 

Ida Petersson     

xxxx 

xxxx 
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Bilaga 4 
  

 Intervjuguide  

 
Inledning 
“Syftet med studien är att få arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med lekfullhet. Lekfullhet har 

översatts i studien från begreppet playfulness. Jag kommer att ställa frågor som rör studiens syfte och 

du väljer själv vad du vill berätta för mig. Intervjun kommer att spelas in och du kan när som helst be 

om paus eller avbryta din medverkan i intervjun utan att förklara varför. Det kommer inte att bli några 

konsekvenser för dig. Det du berättar under intervjun kommer inte att spridas vidare till obehöriga 

och det insamlade materialet kommer att vara avidentifierat. Ska vi börja?” 

  

Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen? 

• Vilken patientgrupp arbetar du med? 

- Åldersgrupp?  

- Funktionsnedsättning? 

- Playfulness? 

  

Intervjufrågor 

• Beskriv vad lekfullhet är enligt dig?  

• Hur arbetar du med lekfullhet i ditt arbete? 

• Hur upplever du att barn med funktionsnedsättningar har svårigheter med att vara lekfulla? 

• Vad är det som kan begränsa barnets lekfullhet? 

• Hur bedömer du barnets lekfullhet eller svårigheter med lekfullheten? 

- Bedömningsinstrument? 

- Miljö? 

• Hur arbetar du med att främja och förbättra barns lekfullhet? 

- Interventioner? 

- Hur engagerar du barnet i interventionen? 

• Hur upplever du att miljön påverkar barns lekfullhet? 

- Vilka miljöer främjar barns lekfullhet?  

- Hur skapar du en anpassad miljö för deras lekfullhet? Exempel? 

- Hur upplever du att miljön påverka bedömning/interventionen? 

• På vilket sätt involverar du föräldrar/närstående? 

- Intervention/bedömning? 

  

Frågor vid svar att de inte jobbar med lekfullhet:  

• Vad beror det på att du inte arbetar med lekfullhet? 

• Anser du att det finns ett behov av att arbeta med lekfullhet? 

- Ja: På vilket sätt? 

- Nej: varför inte? 

• Arbetar du något med lek? 

- Eftersom ni arbetar med lek, varför berör ni inte lekfullhet? 

  

Jag uppfattar det som att vi börjar närma oss slutet på den här intervjun. Finns det något mer du 

önskar att tillägga?  


