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Förord 
Lekarbetspedagogik är ett område som gett oss stor nyfikenhet och kunskap om barns och 
pedagogers olika resurser. Det har varit mycket intressant och spännande att få insikt i en 
yrkesroll som är så pedagogiskt viktig och vars helhet underbyggs av något för barnen lika 
betydelsefullt – leken och hälsan. Vi vill tacka våra informanter som har varit hjälpsamma och 
tillmötesgående och som med intresse upplyst oss om litteratur och gett våra intervjuer vidare 
perspektiv till tänkvärda diskussioner. Vi vill även visa vår tacksamhet till handledaren Lisbeth 
Claeson som med sin erfarenhet gett oss stöd och vägledning i vårt examensarbete. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att lyfta fram och försöka förstå lekarbetspedagogers kunskap, 
förhållningssätt och erfarenheter som genom lekarbete påverkar barns hälsoresurser. I 
bakgrunden presenteras lekens betydelse för barns hälsa och utveckling, samt pedagogisk 
grundsyn som är av betydelse för uppfattningar om lekens pedagogiska värde. 
Undersökningen genomfördes enligt den narrativa traditionen. Metoden som använts är 
intervjuer där berättelse står i fokus. Urvalsgruppen bestod av fyra lekarbetspedagoger med 
olika erfarenhet inom praktiskt lekarbete. Resultatet utföll i berättelsen om Lekarbets-
pedagogers förhållningssätt till barns hälsa. Berättelsen skildrar olika teman som tar upp 
barns lek, hälsoresurser, utveckling och lärande samt erfarenheter. Analysen har utgått från 
pedagogisk grundsyn samt utifrån den narrativa teorins tredimensionella fält som innefattar 
den personliga - och sociala interaktionen, närvaron och förhållandet till lekarbetet. Analysen 
av berättelsen förevisade den humanistiska människosynen där medmänsklighet, tillit och 
lyhördhet är framträdande förhållningssätt inom det pedagogiska lekarbetet. Vidare framhåller 
lekarbetspedagogerna att lek har en betydelsefull pedagogisk roll för barns lärande, 
utveckling, och därmed även för barns hälsa.  
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1. Inledning  
I denna studie står barns hälsa i fokus då vi har valt att undersöka hur lek genom lekarbete kan 
förebygga barns ohälsa. Intresset för ämnet till denna uppsats väcktes då vi båda har erfarenhet av 
att arbeta med barn i behov av stöd och assistans. Lek kan användas för att främja barns lärande 
och därmed även barns hälsa, genom att lek är en naturlig väg till utveckling, självständighet och 
självinsikt där barn kan uttrycka det de har varit med om. Lek har under lång tid framgångsrikt 
använts inom psykologin för att främja barns individuella hälsa. Enligt Regeringsproposition 
(2001/02:14) ökar barns psykiska, sociala och psykosomatiska problem. Därför vill vi genom det 
här arbetet lyfta fram den pedagogiska kunskap som ligger till grund för användning av lek i 
arbete för att förebygga barns ohälsa.  

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet (www.fhi.se, målområde 3). 

I de arenor där man arbetar med barn såsom i förskolor, skolor, sjukhus och inom socialtjänstens 
verksamheter har man möjlighet att påverka barns hälsa. Under uppväxten händer mycket både i 
barnets utveckling samt i dess omgivning. Många intryck och känslor kan behöva bearbetas och 
uttryckas. Barn behöver få stöd och vägledning för att förstå sammanhang som gör deras situation 
begripbar vilket är betydelsefullt för lärande, social kompetens och hälsa (Regeringsproposition 
2001/02:14).  
 
I den här studien kommer vi att fokusera på lekarbete, vilket är en pedagogisk metod som 
fokuserar på barnets inneboende resurser. För att arbeta med lekarbete krävs att man är utbildad i 
lekarbetspedagogik. Utbildningen ges exempelvis på Malmö Högskola (2009) samt på Umeå 
Universitet (2009). 
 
Som hälsopedagoger menar vi att det är viktigt att uppmuntra barn till lek då leken är en 
grundläggande aspekt för barns utveckling och välmående. Barns hälsa kan främjas genom 
lekarbete då det kan användas som resurs för att öka förståelse, mening och sammanhang hos 
barnet. För att få ökad insikt om den pedagogiska kunskap som finns inom lekens betydelse 
kommer vi att undersöka detta genom lekarbetspedagogers berättelser inom den narrativa 
traditionen.  
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2. Bakgrund  
Inledande i bakgrunden ges en beskrivning av den pedagogiska grundsynens påverkan på 
uppfattningar om barns lek och lärande. Därefter kommer definitioner som är av betydelse för 
studien att presenteras. Vidare förklaras lekens betydelse för barns hälsa och lärande, samt 
tidigare forskning som visar lekens innebörd för hälsa och utveckling. Då det humanistiska 
synsättet inom samhällsvetenskapen har stor vikt bland samhällets pedagogiska verksamheters 
styrdokument har vi valt att fokusera det perspektivet. 

2.1 Pedagogisk grundsyn i lek och lärande 
En pedagogisk grundsyn innefattar de värderingar och ideologiska förankringar som pedagogen 
har (Lillemyr, 1990). Det vill säga pedagogens människosyn, samhällssyn, kunskapssyn och 
livssyn. Grundsynen har stor betydelse för hur barns lek uppfattas och huruvida leken anses vara 
användbar och meningsfull som pedagogiskt verktyg. Vidare menar Lillemyr att pedagogens 
inställningar och ståndpunkter, grundat på grundsynen, i sin tur utgör en lekteori. En lekteori 
baseras ofta på olika pedagogiska och psykologiska riktningar, alltså hur pedagogen anser att 
barnet lär sig och utvecklas. Inom den humanistiska teorin ses barnet som en aktiv individ, som 
kan bestämma över sig själv och sina val (ibid.). Uppmärksamheten fästs vid positiva mänskliga 
egenskaper såsom öppenhet, spontanitet och självständighet (Leino, 1987). Inom den 
humanvetenskapliga inriktningen betonas även den individuella relationen mellan barnet och 
pedagogen, mötet och dialogen dem emellan har stor betydelse. Den humanistiska inriktningen 
kan även till stor del kopplas samman med dialogpedagogiken, där jämlikhet och frihet i 
relationen mellan lärare och elev står i fokus. Inom dialogpedagogiken är kommunikationen 
(verbal och icke-verbal) mellan pedagogen och barnet det centrala för kunskapsbringandet (ibid.). 
 

Folkbildningen i Sverige har sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn vilken betonar 
människan som en skapande och aktiv varelse med inneboende förmåga att forma sitt eget liv 
(Wenestam & Rosendahl, 2005). I grundskolans läroplan (Lpo 94) framställs de värderingar som 
ska ligga till grund för skolans verksamhet. Dessa grundläggande värderingar ska överensstämma 
med den västerländska humanismen samt den kristna traditionen;  

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94. s. 3). 

Enligt humanismen formas människan genom interaktion med omvärlden och personerna i den. 
Människan är en skapande såväl som en utvecklande varelse med inneboende medel som formar 
dess liv, och hon ingår i ett sammanhang där det går att påverka sig själv och omvärlden 
(Wenestam, et al., 2005). Det som karaktäriserar humanismen är främst dess människosyn, som 
betonar alla människors lika värde, samt dess strävan att nå biologiskt fullkomliga och utvecklade 
människor (Bråkenhielm, Grenholm, Koskinen & Thorsén, 1991). Det vill säga att det är livets 
innehåll som gör det värt att leva och inte livet i sig. Bland humanister finns även vissa 
gemensamma tolkningar om egenvärden. Ett egenvärde uppfattas ha ett värde i sig själv trots att 
det inte kan mätas (ibid.). Enligt Ahlberg (1951) är humanismen en tro på människan. Människan 
är humanismens grundvärde, och endast de handlingar som ökar människans möjligheter och gör 
livet rikare är goda och utvecklande. Följaktligen ska även samhället vara till för människans 
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skull och inte tvärtom (ibid.). Kunskap har även ett egenvärde inom humanismen eftersom 
kunskap kan göra människan fullkomlig (Bråkenhielm et al., 1991). Vidare poängterar 
Bråkenhielm et al. att även människovärdesprincipen är framträdande hos humanisterna, vilka 
anser att alla människor har lika värde och är fria och lika enligt naturen.  

2.2 Kunskap av betydelse för pedagogisk kompetens 
Kunskap kan definieras som en föreställning som någon har och som denne anser vara sann. 
Epistemologi är den pedagogiska grundsyn som behandlar kunskapens natur och villkor, det vill 
säga, hur kunskap uppstår, vad kunskap är och hur människan tillägnar sig kunskap (Sohlberg, 
2002). Epistemologin kan indelas i olika traditioner som skiljer sig åt beträffande hur säker 
kunskap kan identifieras. Empirismen anser att kunskap bildas genom erfarenheter. Genom 
sinnena samlar människan intryck och fakta vilka genom systematiskt och kritiskt tolkande leder 
till hållbar kunskap. Människan föds som ett ”tomt blad” och kunskap och vetskap utvinns genom 
erfarenhet av omgivningen. Enligt rationalismen skapas kunskap genom logik, förnuft och 
tänkande. Observationer och sinnesintryck är inte lika viktiga inom denna tradition (ibid.). 
Nordenfelt (1982) menar att de humanistiska, liksom även natur- och samhällsvetenskaperna, är 
grundade på den empiriska kunskapssynen. Inom dessa vetenskaper är alltså människans 
erfarenheter den primära kunskapskällan, men det som särskiljer humanismen är objektet som 
studeras. Kunskapsobjektet inom humanismen är ökad förståelse för människan och dess 
verksamhet som andlig och kulturell varelse (ibid.). Syftet med kunskapssökandet skiljer sig även 
mellan naturvetenskapen och humanismen (Gustavsson, 2002). Syftet med naturvetenskap är att 
förklara samband och förlopp, medan humanvetenskapens syfte är att få ökad förståelse för 
fenomenen (ibid.). 

Pedagogens yrkeskompetens och tyst kunskap 

Som pedagog krävs yrkeskompetens, vilket förutom formell utbildning även innebär personlig 
kompetens (Törnqvist, 2004). Med kompetens sker utveckling och förändringar. Kompetens kan 
ses som kvalifikationer och kan med det betraktas som en del av kunskap, arbete och inlärda 
färdigheter. Kvalifikationer handlar om att ha kunskap om hur en specifik arbetsuppgift ska 
utföras, och kompetens handlar om att vara förberedd på olika tänkbara arbetsuppgifter. När man 
arbetar med människor krävs formell kompetens, utbildning och personlig kompetens. Den 
personliga kompetensen handlar om emotionell- och ansvarsförmåga. Den emotionella förmågan 
består bland annat av empati, öppenhet, medmänsklighet, tillmötesgående, människokännedom 
och att tycka om människor, medan ansvarsförmåga handlar om ärlighet, konsekvenstänkande 
och förtroendegivande. Yrkeskompetens fordrar ett socialt engagemang och handlar om 
professionella relationer (ibid.). 
 
Tyst kunskap kan vara svår att förklara i ord (Andersson, 2000). Kunskapen är således kunskap 
som inte har sin bas i språkliga formuleringar utan i görandet (ibid.). Gustavsson (2002) jämför 
den tysta kunskapen med färdighetskunskap vilka båda är knutna till reflektion över det personen 
vet och kan. Om en individ har vetskap om något eller kan utföra något praktiskt, samt sätta ord 
på kunskapen så är den inte tyst. Denna kunskap är enligt Gustavsson (2002) färdighetskunskap. 
Wenestam et al. (2005) kallar i stället den kunskap som kan uttryckas för påståendekunskap men 
liksom Gustavsson (2002) benämner de den tysta kunskapen som förtrogenhetskunskap. Den 
tysta kunskapen kan även delas upp i två traditioner. I den ena traditionen finns två dimensioner 
av kunskap, en verbal och en icke-verbal som nämnts ovan. I den andra traditionen är inte 
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gränserna lika fasta utan den tysta kunskapen kan komma att uttryckas i ord om individen 
reflekterar och analyserar den. Den tysta kunskapen är då inte längre tyst (ibid.). Gustavsson 
menar dock att språk inte endast är verbalt utan språk kan även vara kroppsspråk och konstnärligt 
språk, vilket likaså medför att den tysta kunskapen inte längre är tyst.  

2.3 Centrala riktlinjer av betydelse för barns hälsa 
För att få en inblick i lekens betydelse för barns hälsa bör centrala riktlinjer tas upp, vilket 
presenteras under följande rubriker.  
 
Barnkonventionens riktlinjer för barns hälsa  
Barnkonventionen omfattar fyra huvudsakliga principer vilka innebär att alla barn har samma 
rättigheter, barnets bästa alltid ska prioriteras, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla 
barn skall få utrycka sin åsikt och få den respekterad. 

Enligt Barnkonventionen (Artikel 3) om barnets rättigheter ska alltid barnets bästa prioriteras vid 
alla åtgärder som rör barn inom olika institutioner, myndigheter och lagstiftande organ. Barnet 
skall alltid tillförsäkras omvårdnad och skydd av konventionsstaterna, med hänsyn till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer de personer som har lagligt ansvar för barnet. 
Konventionsstaterna ska även garantera att institutioner och inrättningar som ansvarar för skydd 
eller vård av barn uppfyller de fastställda regler och lagar som finns gällande hälsa, säkerhet, 
tillsyn, personalens antal och lämplighet (www.unicef.se/barnkonventionen). 

Riktlinjer för hälsa  

Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt ett flertal definitioner av begreppet hälsa. 
Den vanligaste definitionen av hälsa kommer från WHO: s konstitution från 1948 och lyder; 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott 
frånvaro av sjukdom eller handikapp (Medin & Alexanderson, 2000).  
 
En annan definition av hälsa är följande; ”Hälsa ses inte bara som en bristvara lika med död, 
sjukdom och vårdutnyttjande utan också som en tillgång, en resurs och en styrka som omfattar 
såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter” (Köhler, 1993, s.91).  
 
Dessa definitioner bör gälla såväl vuxna som barns hälsa.  

2.4 Det kompetenta barnet 
Barn lär sig och utvecklas spontant genom upplevelser samt genom samspel med omgivningen 
(Doverborg, Pramling & Qvarsell, 1987). Barns miljö och personer i dess närhet formar barns 
tankar då de relaterar till tidigare erfarenheter. De kunskaper barn får bildar uppfattningar om 
omvärlden, och ligger till grund för hur barn tyder och förstår nya erfarenheter. Följaktligen utgör 
uppfattningarna grunden till barns inlärning. Genom att reflektera och förstå omvärlden utvecklar 
barnet kompetenser inom olika områden, såsom socialt, emotionellt, motoriskt och intellektuellt. 
Lek och meningsskapande aktiviteter stödjer barnets kompetensutveckling på ett naturligt sätt, 
genom reflektion, bearbetning och ökad förståelse. Som pedagog är det således angeläget att 
möta barnet i dess föreställningar så att barnet ges möjlighet att reflektera och utvecklas (ibid.). 
Enligt Johansson, Pramling och Samuelsson (2006) är barns kreativitet och fantasi en källa till 
utveckling och lärande. Genom att fantisera och skapa olika möjligheter i leken kan barnet 
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reflektera över tidigare erfarenheter och skapa mening. Det är därför av vikt att i rollen som 
pedagog uppmuntra barns kreativitet då det är en viktig aspekt i lärandet (ibid.). Tullgren (2004) 
menar att om barn får utrymme att bestämma och konstitueras som lärande subjekt blir 
ojämlikheten mellan barn och vuxna mer balanserad, vilket främjar barnets lärande och förmåga 
att leda andra och se andras behov (ibid.).   

2.5 Lekarbete - en pedagogisk metod 
Lekarbete är en pedagogisk metod där man tar vara på barnets egen kompetens och resurser och 
skapar en positiv verkan på barnets utveckling (Sandén, 2005). Sedan Gildebrand utvecklade 
metoden 1976, är det barn med viss problematik som har erhållit lekarbete. För barn som är 
otrygga, bekymrade och okoncentrerade, bär på sorg, har en negativ självuppfattning samt barn 
som är stimulistyrda har metoden haft en avgörande betydelse för barnets framsteg (ibid.). 

 
Målet för pedagogiken är - att barnet skall utvecklas på de sätt som lekande befrämjar 
utveckling och lärande, dvs socialt, känslomässigt, språkligt och vad gäller tänkande, 
koncentration och självkänsla (www.lekarbetspedagogik.se ).  

  
Lekarbete är en insats för barn som behöver stöd i skola och förskola, som går ut på att en vuxen 
tillsammans med barnet skapar en lugn och trygg miljö där leken kan leda till lärande och 
utveckling. Den vuxnes roll i leken är som lekpartner på barnets villkor eller som observatör 
(ibid.). Enligt Sandén (2005) finns det omkring 700 utbildade lekpedagoger i Sverige. I hennes 
undersökning lek, hälsa och lärande där huvudsyftet var att undersöka om lekarbete har en 
positiv inverkan på barns utveckling kognitivt, socialt och emotionellt deltog 248 lekpedagoger i 
en enkätundersökning. Resultatet visar att lekarbetes betydelse är lika stor i de tre områdena. På 
frågeställningen varför lekarbete är en positiv metod för barn/elever med särskilt stöd gav 
lekpedagogerna följande svar i undersökningen; Lekarbete erbjuder trygghet och struktur, glädje 
och välbefinnande, bidrar till självkänsla, bearbetning och frigörelse, kamratrelationer, 
språkutveckling samt pedagogens egen utveckling (ibid.). 

2.6 Barn som sociala aktörer i lekens meningsskapande aktivitet 
Löfdahl (2002) uppfattar barn som sociala aktörer och genom det synsättet ser hon hur barnen 
genom sin lek använder innehållet i leken till ett meningsskapande. Barn skapar mening via leken 
genom att kombinera och strukturera erfarenheter, händelser, kompetenser och tankar. Lekens 
innehåll kan ses som det barn kan och förstår snarare än det barn inte kan och är rädda för (ibid.).  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1992) är leken paradoxal. Den är svår att beskriva i enkla termer, 
hon menar att ofta måste leken beskrivas i motsatser, som båda är sanna. Lek är något som både 
sker på riktigt och på låtsas i lekens ramar och innebär både närhet och distans, glädje och djupt 
allvar. Med lek som täckmantel kan man göra saker på riktigt, men även göra saker på lek fast det 
ser riktigt ut. Det kända behandlas som okänt i leken, exempelvis kan barnet låtsas att det aldrig 
varit i sitt hem tidigare och en annan okänd plats blir dess hem. Innanför lekens ramar sker leken 
på riktigt men uppfattas utanför att leken sker på låtsas. Enligt författaren är det erfarenheter och 
upplevelse av omgivningen som frambringar innehållet för leken. Föremål i den yttre världen 
som barnet stöter på väcker associationer och sätter igång ett fantasiarbete. Som kan framkalla 
händelser och skeende, miljöer och ting genom att utnyttja tidigare erfarenheter i helt nya 
versioner. Leksaker har förmågan att väcka fantasin till en skapande lek. Pedagogiken i leken är 
att möta barnen på deras nivå och hjälpa dem att göra sin lek och sitt skapande allt mer utvecklat 
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och utvecklande (ibid.). Knutsdotter Olofsson (1987) hävdar att med vuxna i leken lär barnen sig 
grunderna för social samvaro, ömsesidighet och turtagande. Norén (1995) menar att lek är en 
spegling av barns upplevelser, av vad barn vet om verkligheten. Leken är också ett forum för 
drömmar, funderingar och önskningar (ibid.). Barn som på något sätt avviker från det som 
vanligen betraktas som normal lek antas ha någon form av brist i utvecklingen eller 
personligheten (Tullgren, 2004). Dessa barn har leksvårigheter som kan leda till att barnet 
hamnar utanför leken, vilket i sin tur kan hämma utvecklingen. Genom att stötta och uppmuntra 
leken hos det aktiva barnet stärks barnets förmåga att hantera aggressioner och lösa konflikter 
utan att slåss. Barn lär sig även samhälleliga normer genom lek och kommunikation (ibid.).  
 
Löfdahl (2002) menar i sin tur att det är viktigt att komma ihåg att det måste vara tillåtet för barn 
att kunna vara svaga ibland. När barn uppfattas som sociala aktörer är det angeläget att inte se det 
som en norm som barn skall anpassas till. De måste även ges möjlighet att få vara liten och rädd 
genom att de får dra sig undan i vissa sammanhang. I det synsätt man ser barn som sociala 
aktörer gäller det att inte skapa en rädsla för svaghet, utan att vi i stället verkligen 
uppmärksammar vad det egentligen betyder (ibid). 

2.7 Leken aktiverar barns hälsa genom lärande 
Mycket av den forskning som bedrivits kring lekens betydelse för hälsan har genomförts inom 
den psykologiska vetenskapen. Det vi ämnar undersöka i den här studien är dock de pedagogiska 
aspekterna i samband med lekarbete samt att påvisa lekens betydelse för barnets hälsa.  
 
Knutsdotter Olofsson (1992) menar att med leken sker lärandet på många områden. I lek behövs 
koncentration och samarbete, barn lär sig lyssna till andra och samtidigt träna upp sitt eget språk 
och sin sociala samvaro. Genom lek övas kreativitet och påhittighet, planering och överblick. 
Barn tränar upp sin föreställningsförmåga och lär sig förstå att saker kan tolkas på flera olika sätt. 
Med leken lär sig barnet hantera känslor genom upprepningar, uttryck, samt att pröva och öva sig 
fram i leken. Norén-Björn (1995) hävdar att lek med flera nyanser i känsloutspelet med verklig, 
djup dramatik aldrig kan vara skadligt i sig. Om lek utspelar sig ur barnets egen verklighet och 
trygghet finns med i leken, kan barnet föra handlingen i leken till konstruktiva slut. Då är 
känslomässiga utspel riktigt berikande. Lärandet sker i leken när barn får möjligheter att pröva 
sin vilja och få uttryck för sin vitalitet då skapas deras kreativitet. För att barn ska kunna skapa 
sin egen inre ordning behövs kaos. Inlärningsförmågan hos barn kan minska på lång sikt om de 
får mycket kunskap för tidigt i livet. Genom att barn får lösa konflikter, bilda egna uppfattningar 
och vara aktiva gör de dem starka och livsdugliga (ibid.). 

 

Enligt Johansson, et al. (2006) är lust och vilja förutsättningar för barns lärande. Då leken är rolig 
och lustfylld lär sig även barnet genom den. Barnets sociala och kommunikativa förmåga 
utvecklas, och lärande genom lek utvecklar också barnets förståelse och meningsskapande för 
omgivningen (ibid.). Barn särskiljer inte lek från lärande utan sammankopplar leken och lärandet 
naturligt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).  I leken lär sig barn om sig själv och 
sin omvärld genom praktisk övning och rollspel.  En pedagog bör vara lyhörd och medveten om 
det egna och barnets perspektiv för att förmedla kunskap. De måste båda vara engagerade i 
processen samt kommunicera kring den. Det är då även viktigt att pedagogen ger barnet utrymme 
att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt. Vidare hävdar de att metakognitionen utvecklas hos 
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barn via leken genom att läraren är aktiv och uppmuntrar barnet att reflektera och uttrycka sina 
idéer och tankar (ibid.).  
 

Friberg och Hansson Sherman (2005) diskuterar att det i ett lärande är viktigt att skapa en relation 
till barnet som bygger på öppenhet och respekt, vilket gör att ansvaret ökar på både barnet och 
den yrkesverksamme. Man kan då bättre hitta en mening och på så sätt få en djupare förståelse 
för sin situation. De föreslår aktiv lek för hjälp till självhjälp då man kommit fram till att lärande 
genom leken hjälper individen att tillmötesgå sin egen situation. Ifall lärande ses som en 
förändring av ett beteende genom lek och leken i sin tur blir ett verktyg för hjälp till självhjälp 
behöver personal en reflekterande pedagogisk ståndpunkt för att uppnå sina arbetsmål. 
Pedagogisk kunskap är viktigt annars finns det risk att personal fastnar i traditionella beteenden 
(ibid.). 

2.8 Lekens uttryck ger möjlighet till barns välmående 
Leken är en förutsättning för liv och utveckling (Lindqvist, 1993). Om barn inte får utrymme för 
lek hindras de därmed att utveckla andra delar av sitt liv och riskerar att stanna i sin 
känslomässiga utveckling. I leken bearbetar barnet fortlöpande alla de sinnesintryck och all den 
information som hela tiden strömmar barnet tillmötes. Allt som förblir obearbetat ligger kvar som 
hinder för fortsatt mognad (ibid.). Enligt Lindberg (2004) kan barn via lek uttrycka sig och 
bearbeta oro, sorg och ilska genom att symbolisera och iscensätta händelser och känslor. 
Lekarbete minskar barns ängslighet och oro och förmågan att uttrycka känslor och bearbeta sorg 
ökar. Om ett barn inte ges möjlighet att uttrycka sig och leva ut sina känslor är det lätt att barnet 
undantränger och förnekar den problemfyllda tillvaron (ibid.).  
 
Psykoanalytikern Donald W Winnicott (1995) menar att lek särskilt är användbart i observerbara 
situationer när ett barn ska uttrycka sig och kommunicera. Han hävdar att leken främjar 
utvecklingen och därmed även hälsan hos barnet. Lek leder till relationer och har även ett värde i 
sig självt. Leken hjälper barnet strukturera, förstå och sammanföra sin inre verklighet med 
omvärldens verklighet (ibid.). Lindberg (2004) påpekar betydelsen av att bearbeta svåra 
händelser och sorg i ett tidigt skede, då det underlättar att finna orsaker till känslorna och 
identifiera dem.  

Truneckova och Vinley (2006) beskriver en undersökning där syftet var att genom lekarbete 
hjälpa en femårig flicka bearbeta sorgen över sin pappas död. Lekarbetet pågick 1 timme i veckan 
under 10 månader. Sammanlagt träffades de 19 gånger. Vid första mötet var behandlarens roll att 
få en bra relation och uppmuntra flickan till lek viktigare än att försöka tyda hennes lek, språk 
och handling. Under mötena kunde flickan känna mer tillit och genom sin lek och sitt språk få en 
ytterligare förståelse för sin pappas död. Lekarbetet gav henne också ökad kapacitet för lärande 
av andra uppgifter såsom matematik, dessutom har hon blivit mer självständig, påhittig och 
utvecklat ett starkt kompisskap (ibid.). 

Carroll (2002) har undersökt lekbehandling ur barns perspektiv. I undersökningen deltog 14 barn, 
11-14 år. Undersökningen visar att barnen tycker aktiviteten var hjälpfull men de hade svårt att 
förklara på vilket sätt de blivit hjälpta. Både barn och behandlare uppmärksammade leken som ett 
sätt att få distans till problem som många gånger är smärtsamma att svara på. Lindberg (2009) 
menar att lek kan ge många barn lindring i sin ångest. Barn kan genom leken på ett ickeverbalt 
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sätt gestalta sina erfarenheter och på så sätt dela dem med en annan människa. Vid svåra 
erfarenheter som följs av apati krävs lyhördhet och professionell hjälp under en längre period då 
risken annars är stor att det drabbas av starka känslor som är destruktiva för den fortsatta 
utvecklingen. Genom att samma tema upprepas gång på gång i leken lär sig barn bemästra sina 
svårigheter. Lösningen är inte att bli fri från sina känslor utan att kunna hantera de känslor och 
maktlöshet som är kopplade till händelsen. Barn bär inte på sorg hela tiden utan de kan skratta 
och leka däremellan. De har ofta en kraftfull förmåga att gå ut och in i svåra saker (ibid.). 

Sammanfattande bakgrundsbeskrivning 
Lekens betydelse för hälsan och lärandet har beskrivits i bakgrunden, samt den pedagogiska 
grundsynens betydelse för uppfattningar om barns lek och lärande. Barn särskiljer sällan leken 
från lärandet utan ser lek i lärandet och lärande i leken (Pramling Samuelsson et al., 2008). 
Genom lek utvecklas den kommunikativa förmågan, den sociala kompetensen och 
meningsskapandet hos barnet (Knutsdotter Olofsson, 1992). Friberg et al. (2005) menar att lek är 
användbart som hjälp till självhjälp eftersom lek underlättar för individen att tillmötesgå sin egen 
situation. Barnet bearbetar känslor, händelser och erfarenheter via leken och skapar på så sätt 
mening och förståelse för omvärlden, vilket i sin tur främjar såväl hälsan som utvecklingen på 
sikt (Lindberg, 2009). Enligt Tullgren (2004) kan barn som har svårt för att leka bli hämmade i 
utvecklingen och lärandet. I lekarbete kan barn som bär på sorg, oro och har negativ 
självuppfattning få hjälp att bearbeta känslor samt få ökad förståelse för omgivningen (Sandén, 
2005). Lekarbete bidrar således till välbefinnande, trygghet och en grund för vidare lärande och 
utveckling (ibid.). Vidare påverkar pedagogens grundsyn hur barns lek uppfattas, och (Pramling 
Samuelsson et al., 2008) menar att det är viktigt att pedagogen ger barnet utrymme och är lyhörd 
för barnets perspektiv. I (Lpo 94) understryks vikten av att varje individ skall ges frihet och 
integritet, samt att skolan skall stötta utsatta och svaga elever i enlighet med humanistiska värden.  

3. Problemområde och syfte 

Problemområde 
Leken i barns liv ger en pedagogisk dimension till barns hälsa. I bakgrunden ges en bild av 
lekarbete som i Sverige är en relativt ny metod att arbeta med för att förebygga barns ohälsa. 
Inom psykologin har lek framgångsrikt använts som hjälpmedel under lång tid. Lek är mer än en 
naturlig och roande aktivitet. Lek är utvecklande och lärande och med ökad kunskap kan lek 
användas i hälsofrämjande syfte. Genom att försöka förstå och lyfta den kunskap som finns inom 
området kan leken få en ökad pedagogisk roll och öka barns möjlighet till kommunikation och 
uttryck genom lek inom samhällets omsorg och andra pedagogiska verksamheter. Genom 
förebyggande och hälsofrämjande lekverksamheter inom samhällets omsorg betonas hälsofostran 
(Olsson, 1997). Som hälsopedagog omfattas kompetensen att påverka medborgarnas kunskaper 
och insikter, samt klargöra befintliga stödåtgärder i form av upplysning, vilket gäller alla åldrar 
och då även barns möjligheter till förebyggande verksamhet. Utifrån detta anser vi som 
hälsopedagoger att det är intressant att undersöka lekarbetspedagogik som en pedagogisk och 
hälsofrämjande metod. 

Hur kan lek som pedagogisk metod användas inom samhällets omsorger, så barns utveckling och 
meningsskapande främjas och barns ohälsa förebyggas? 
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Studiens syfte 
Syftet med undersökningen är att lyfta fram och försöka förstå lekarbetspedagogers kunskap, 
förhållningssätt och erfarenheter som genom lekarbete påverkar barns hälsoresurser. 

Med lekarbete avser vi den pedagogiska och meningsskapande aktivitet som utförs genom 
planerat lekarbete, och inte de i större utsträckning fria lekar som barn spontant ägnar sig åt.  

Syftesfrågor 

 Vilka förhållningssätt används i lekarbete? 
 Hur påverkar erfarenhet lekarbetet? Med erfarenhet avser vi både livserfarenhet samt 

yrkeserfarenhet. 
 Vilken pedagogisk kunskap och personlig kompetens har lekarbetspedagoger? 
 Hur påverkas barns lärande och utveckling genom lekarbete? 
 Hur påverkas barns hälsa genom lekarbete? 

 

4. Metodiska överväganden 
Under denna rubrik kommer val av ansats, metod, urvalsgrupp, tillvägagångssätt, etiska aspekter 
samt tillförlitlighet och giltighet av betydelse för studien att presenteras.  

4.1 Studiens narrativa inriktning 
Den ansats vi valt för vår undersökning är narrativ teori. Valet grundas på att vi vill få ökad 
förståelse för lekarbetspedagogers förhållningssätt och kunskap om lekens betydelse för hälsan. 
Inom det narrativa forskningsfältet studeras berättande och berättelse. Genom att använda 
narrativ teori i studien kan vi få en vidare insikt om informanternas tankar och kunskap, vilket är 
positivt då vi genom denna undersökning vill få förståelse för informanternas erfarenheter, 
uppfattningar och förhållningssätt (Webster & Mertova, 2007). Berättelsen används som ett 
redskap för att skapa mening samt för att förmedla kunskap och erfarenheter (Hydén, 2007).  
 
Enligt Clandinin (2006) utgörs en narrativ undersökning inom ett tredimensionellt fält som består 
av den personliga och sociala interaktionen som den första dimensionen, tidsspektrat som den 
andra dimensionen och slutligen situationen som sådan som den tredje dimensionen. Det innebär 
att informantens uppfattningar och kunskaper under lång tid förs fram samt det som påverkat 
personens erfarenheter under denna tid. Även omgivningens och undersökningens påverkan på 
informanten blir en del av den narrativa undersökningen (ibid.). En berättelse kan vidare studeras 
utifrån referensramar och kronologisk ordning, utifrån olika strukturer i berättelsen samt genom 
fokusering på berättelsens betydelse i olika sammanhang (Johansson, 2005). För att skapa 
mening och innehåll måste berättelsen relateras och kopplas samman med sammanhanget och 
omgivningen etc. Meningsskapandet sker genom någon form av handling, som utgår från ett eller 
flera teman, där olika mönster och orsakssamband relateras till helheten (Hydén, 2007).   
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4.2 Val av metod 
I vår undersökning använder vi oss av intervjuer som aktiverar berättandet. Genom en dialog kan 
vi försöka få förståelse för hur informanten upplever fenomenet utifrån dennes berättande 
perspektiv (Johansson, 2005). Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa intervjun kan fånga 
erfarenheter och innebörder ur informanternas vardagsvärld. Eftersom vi med vår studie vill få 
förståelse för vilka tankar och erfarenheter som ligger till grund för fenomenet ur ett pedagogiskt 
perspektiv, så kommer vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Denna metod innebär 
att intervjuaren utgår från ett eller flera olika ämnen och frågor som skall besvaras, men fokus 
ligger på att informanten utvecklar sina berättelser och idéer (Denscombe, 2000). Trost (2005) 
menar att det i en narrativ intervju är viktigt att inte avbryta eller styra, utan intervjuaren bör 
uppmuntrande lyssna till personens egen berättelse. Gillham (2008) hävdar dock att människan 
som social varelse tenderar att forma det den berättar så att struktur skapas, och sålla bort sådant 
som denne inte anser vara relevant i den givna situationen. Detta innebär att den berättelse som 
informanten skildrar är formad av intervjuarens val av frågor och teman för intervjun, trots 
intervjuarens strävan att inte påverka berättelsen. Det är däremot ändå av betydelse att strukturera 
intervjun till viss del, då intervjun annars riskerar leda till oanalyserbara resultat (ibid.).   

4.3 Urvalsgrupp 
Urvalsgrupp för vår studie är fyra kvinnor vars profession är lekarbetspedagoger. Valet av grupp 
baseras på studiens syfte att undersöka förhållningssätt och kunskap bakom lekens betydelse för 
barns hälsa. Anledningen att vi valt lekarbetspedagoger är att ge undersökningen en påtaglig 
pedagogisk riktning och för att de har en specifik utbildning inom lekarbete för att främja barns 
hälsa. Lekarbetspedagogerna arbetar inom olika verksamheter såsom skola, kommun och ideell 
verksamhet, och har alla utbildat sig till lekarbetspedagoger. Utbildningen består av en 15 
högskolepoängs kurs som syftar till fördjupade kunskaper kring olika lekteorier, samt kunskap 
om den lekarbetspedagogiska metoden och dess förhållningssätt. Lekarbetspedagogerna arbetar 
utefter samma mål och riktlinjer, vilket innebär att de aldrig tolkar barnets handlingar utan enbart 
bekräftar dessa. De ifrågasätter eller värderar inte heller barnets lek, utan använder leken som en 
metod för att befrämja barnets inneboende hälsoresurser. Informanternas namn är fingerade i 
studien. 
 
Anna har lågstadie- och speciallärare utbildning i grunden, och har sedan 1978 utbildat 
lekarbetspedagoger parallellt med praktiskt lekarbete inom kommunen och inom ideell 
verksamhet. Hon har arbetat med lekarbete i 33 år.  
Berit är utbildad förskollärare och speciallärare i grunden. Hon har arbetat med 
lekarbetspedagogik i ett år. Hon arbetar med lekarbete inom skolan. 
Cissi började med att utbilda sig till småskollärare för att sedan utbilda sig till speciallärare. Hon 
har arbetat med lekarbetspedagogik i 26 år inom lågstadiet.  
Diana är förskollärare och kurator i grunden, och har arbetat med lekarbetspedagogik i fyra år.    
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4.4 Etiska överväganden 
Inom all forskning är etiska överväganden av stor vikt, och bör finnas i åtanke under hela 
undersökningen (Trost, 2005). Informanterna har alltid rätt till sin integritet och som 
undersökningsansvarig bör eventuella följder som studien kan medföra beaktas, exempelvis kan 
känsliga minnen dyka upp under intervjuer vilket man som undersökare bör kunna hantera (ibid.). 
Forskningsetiska rådet inom humanistisk och samhällsvetenskapligforskning har riktlinjer för hur 
forskning skall granskas samt ger vägledning för hur forskning skall bedrivas ur ett etiskt 
perspektiv (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa riktlinjer består av fyra huvudkrav; informantions-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att tillgodose dessa krav 
har vi i vår studie gjort följande; 
 

Informationskravet: Via e-post samt missivbrev (se bilaga 1) delgavs information om uppsatsens 
syfte, undersökningsansvariga samt metod för studien till informanterna. Vidare meddelades att 
materialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast för studiesyfte. Även information om 
att deltagandet är frivilligt samt rätten att utan några konsekvenser avbryta medverkan 
framfördes.  
Samtyckeskravet: Innan intervjuerna genomfördes skrev informanterna under samtycke till 
deltagande på missivbervet. Inför intervjun tillfrågades de likaså om tillåtelse för användning av 
diktafon. 
Konfidentialitetskravet: För att informanternas identitet skall skyddas kodas namnen i resultatet. 
Av samma skäl nämns inte arbetsort och arbetsplats i studien.  
Nyttjandekravet: Endast författarna och handledaren har haft tillgång till materialet, och efter 
bearbetning förvaras det enligt fastställda krav. Bandupptagningarna avkodas och förvaras inlåsta 
på Högskolan i Gävle under två år innan de förstörs. Studiens material kommer endast nyttjas till 
denna enskilda undersökning.  

4.5 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis tog vi kontakt med en av lekarbetspedagogerna genom e-post via 
lekarbetspedagogernas officiella hemsida. Hon fick en förfrågan om att delta i vår studie, vilken 
hon antog. Vidare gav hon förslag på lekarbetspedagoger hon utbildat som kunde vara intressanta 
för oss att intervjua. Via mail och telefon kontaktade vi dessa och fick positiva svar om 
deltagande i vår undersökning. Inför intervjuerna skickades missivbrev (se bilaga 1) ut till 
respondenterna via mail där information angående undersökningen gavs. Därefter bestämdes 
enligt överenskommelse tid och plats för fyra enskilda intervjuer. Intervjuerna genomfördes i 
enlighet med Johansson (2005) med föreställningen att få berättande intervjuer om 
lekarbetspedagogers kunskap och förhållningssätt kring lekarbetspedagogik.  
 
Intervjuerna genomfördes avskilt på respektive informants arbetsplatser med undantag för en 
intervju som utfördes på Högskolan i Gävle. Intervjuerna grundades på en intervjuguide (se 
bilaga 2) som bestod av övergripande frågor vilka kategoriserats utifrån studiens syfte; Bakgrund, 
Kunskap/Erfarenhet, Förhållningssätt samt Mening/Betydelse. Detta medför att lekarbets-
pedagogerna till stor del kan uttrycka sig fritt inom de förbestämda kategorierna, vilket skapar 
utrymme för vidare upptäckter, men även möjliggör att analys utifrån likheter och skillnader 
mellan informanterna (Gillham, 2008). Varje intervju varade cirka en till två timmar och 
intervjuerna spelades, med medgivande från informanterna, in på band. Fördelarna med att banda 
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intervjuerna är enligt Repstad (2007) att intervjuaren kan fokusera på det informanten säger, 
vilket underlättar uppfångandet av lösa trådar och tonfall. Gillham (2008) hävdar även att det kan 
vara svårt att anteckna alla väsentliga delar i en intervju och risken är att mycket av materialet 
kan förloras i anteckningar, medan risken minskas vid bandinspelningar.  
 
Då intervjuerna var genomförda transkriberades de ordagrant, vilket resulterade i cirka 50 sidor 
text som sedan kategoriserades utifrån studiens syfte. Den transkriberade texten analyserades 
sedan utifrån ett del -innehåll perspektiv, samt utifrån den narrativa teorins tredimensionella fält 
(Johansson, 2005; Clandinin, 2006).  

4.6 Validitet och reliabilitet 
Johanssons (2005) tolkning av validitet är om resultaten stämmer med verkligheten och studerar 
undersökaren det som avses studeras. Reliabiliteten i sin tur visar pålitligheten i studien. 
Thomsson (2002) hävdar att om en undersökning har validitet, det vill säga ett välgrundat och 
hållbart resultat håller det för en kritisk granskning. En aspekt som visar på validiteten i en studie 
är förfaringssättet. Intervjumetod och urvalsfrågor bör utformas så undersökningen verkligen 
klarlägger det som den syftar till (ibid.).  
 
Enligt Cohen, Manion och Morrison (2000) ökar reliabiliteten med en väl strukturerad intervju 
där varje intervju utgår från samma frågeställningar och varje informant ges samma formulering 
på frågorna. Det är även av stor vikt att varje informant uppfattar och förstår frågornas innebörd 
på samma sätt (ibid.). Inom den narrativa forskningen är validiteten till stor utsträckning kopplad 
till om undersökningen är väl genomförd och kan stödjas av tidigare forskning (Webster et al., 
2007). Resultat från narrativa studier förklarar inte generella företeelser. Reliabiliteten i narrativa 
studier grundar sig inte heller till lika stor del på pålitligheten av mätningen som sådan, utan i 
större utsträckning på ärligheten hos informanten samt trovärdigheten i intervjuarens 
anteckningar och tolkningar av dessa (ibid.).  

4.7 Narrativ bearbetning och analys 
Transkribering av intervjumaterialet har skett genom en grovtranskribering det vill säga en 
ordagrann utskrift av hela intervjuer och vissa av samtalets tydliga kännetecken som skratt, 
kroppsspråk. Vidare har en fin transkribering utförts då vi letat efter teman i texten för att sedan 
få en berättande text under dessa teman. Resultatet har sedan analyserats utifrån ett del-innehålls 
perspektiv (Johansson, 2005). Detta innebär att delar av berättelsen som är relaterade till syftet 
lyfts fram och analyseras och grupperas.  
 
Vi kan genom att analysera berättelsen utifrån detta perspektiv tolka utvalda delar samt få insikt 
om och urskilja olika mönster, förhållningssätt, ståndpunkter samt bakomliggande teorier till 
lekens pedagogiska värde. Genom att synliggöra och få kunskap om hur informanterna förhåller 
sig och tänker kring dessa valda teman kan vi få ökad förståelse samt finna eventuella 
orsakssamband för det fenomen vi vill studera.  
 
Kring de valda teman som vi analyserat fram ur texten ska vi sedan göra en teoretisk analys. 
Detta innebär att vi genom tolkning och reflektion försöker få fördjupad förståelse för dessa 
temans innebörd (ibid.). I undersökningen kommer vi att utgå från ett humanistiskt och 
pedagogiskt perspektiv, vilket innebär att vi kommer att analysera de teman som lyfts fram ur 
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detta perspektiv. Kvale (1997) skriver; ”Analytikerns teoretiska syn på ämnet inverkar på hur hon 
analyserar intervjuerna. Analysen av intervjuerna kan utgöra en del av teoriskapandet, likaväl 
som en tillämpning eller prövning av teorierna.”(s.187). Genom att tyda berättelsens olika delar 
ur vårt valda perspektiv kommer vi att skapa mening och insikt i fenomenet utifrån vårt valda 
teoretiska perspektiv. Analysen kan även skapa ytterligare frågor om teorierna kring fenomenet 
(ibid.).  
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5. Resultat 
Här redovisas insamlad data från de fyra intervjuerna. Resultatet presenteras i berättande form 
med olika teman. Undersökningsmaterialet bygger på fyra lekarbetspedagogers berättelser vilka 
sammanställts till en berättelse i resultatredovisningen. Citat från de enskilda berättelserna 
tillfogas för att synliggöra giltigheten i berättelsernas utformning. Den övergripande ”Berättelsen 
om lekarbetspedagogers förhållningssätt till barns hälsa” handlar om följande teman: Barnens 
inställning till lekarbetet, Barnens lek, Utveckling och lärande, Barnets resurser, Barnens hälsa 
och Pedagogens erfarenhet av eget lärande. 
 
Informanterna 
De fyra informanterna som deltagit i undersökningen har pedagogisk utbildning och 
vidareutbildning i lekarbetspedagogik samt arbetar med lekarbete inom olika verksamheter. 
Namnen på informanterna är fingerade i resultatpresentationen. 
 
Målgrupp för lekarbete  
Målgruppen för lekarbetet är barn i förskole- och skolklasser men även barn från andra instanser 
som kommer med remisser från landsting, socialförvaltningar och hälso- och 
sjukvårdsinrättningar. Barnen är i åldern fyra år och ända upp i tonåren, men största andelen barn 
är mellan 7-9 år inom skolan, medan i andra verksamheter arbetar man även med yngre och äldre 
barn. Även barn som inte har det svenska språket. De anledningar som barn har för att komma 
kan vara koncentrationssvårigheter, familjeproblem, skilsmässor, sorg, dålig självkänsla, 
traumatiska händelser som exempelvis krig eller mindre allvarliga bekymmer som svårt att 
samspela, tystlåtenhet och utanförskap.  
 

Berättelsen om lekarbetspedagogers förhållningssätt till barns hälsa 
Som lekarbetspedagog är det av vikt att förmedla trygghet och skapa ömsesidig respekt mellan 
barnet och pedagogen. I leken är det barnet som bestämmer, och det finns inga krav på hur och 
vad barnet skall leka. Lekarbetspedagogen finns bara med och bekräftar, observerar eller leker 
med barnet på barnets villkor. Under lekarbetet försöker pedagogen undvika negativa tillsägelser, 
och istället använda sig av konstruktiv kritik om barnet börjar gå utanför lekarbetets ramar, vilket 
innebär att inte skada varandra eller sig själv. Barnet får inte heller förstöra något i rummet, eller 
ta med sig något till eller från lekarbetsrummet. De berättas att det oftast inte är några problem 
eftersom barnet är införstått med vad som gäller under leken.  
 

Så jag får egentligen inte varken säga bu eller bä va utan jag ska va väldigt neutral. Om jag inte blir 
inbjuden i leken, för då måste jag leka. (Cissi) 
 
Och jag behöver inte säga nej och jag behöver inte säga förbud… All tillsägelse kan ske positivt. Hur det 
ska fungera och hur det ska vara, och barn lyssnar absolut. (Diana) 

 
Berättelsen handlar om att det enskilda mötet med barnet är en central aspekt, och leken sker till 
stor del på barnets villkor. Anna menar att det är viktigt att inte ta ifrån barnet initiativet i leken, 
det handlar om ömsesidig respekt. 
 

… och jag stänger dörren och drar för gardinerna för att man inte ska känna sig störd… Och så berättar 
jag om mig själv förstås, vem jag är och hela leken, därför att det ska känna sig trygg med mig… 
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Tryggheten, och att jag lyssnar jättemycket… Att man orkar sitta och lyssna, det får ta tid. Jag har inte 
bråttom. Vi blir inte avbrutna... Det är viktigt. (Diana) 
 
Då brukar jag berätta. Det här är lekrummet. Så här ser det ut och där finns det och där finns det och 
allting. Så går vi runt och tittar så att alla saker är kända… och i lekrummet då låser vi, så att vi ska få 
vara ifred, eller sätter upp en lapp- lekarbete pågår, och det är jätteviktigt…  Det handlar väldigt mycket 
om tilltro till mig som lekarbetare. Att jag måste finnas där som stöd, men aldrig något annat… här 
handlar det om att vara totalt koncentrerad på den här eleven eller det här barnet, och jag är ingen 
annan stans. (Cissi) 

 

Citaten ger exempel på betydelsen av att barnen ges den tid och närvaro de behöver för att känna 
sig trygga i lekrummet och med pedagogen. I berättelsen framkommer även betydelsefulla 
egenskaper som är viktiga i arbetet med barnen. Pedagogerna berättar att det är viktigt att vara 
lyhörd, engagerad och känna tilltro till leken och dess betydelse. Att vara intresserad av 
människor är även grundläggande och att vara empatisk men ändå kunna hålla viss distans, dels 
genom att hålla sig till yrkesrollen och dels kunna behärska sina egna reaktioner och känslor så 
att inte barnet och leken påverkas av ens egna tankar. I berättelsen framhålls betydelsen av att 
vara positiv till leken och till mötet med det enskilda barnet.  
 

Låt dom få leka i fred ge dom ett utrymme där de kan få va ifred och leka färdigt och inte bli avbruten det 
var jag inne på förut vad som är lek och lek definieras ju olika men för mig är lek utifrån barnets 
upplevelse, att inte lägga till rätta eller försöka bidra med nåt, de får leka sin egen upplevelse. (Berit) 

 
Tålamod, respekt lyhördhet, det låter så positivt allt det där med empati, att kunna sätta sig i och 
samtidigt också att förmå att hålla distans. (Anna)  

 
Vidare poängterar lekarbetspedagogerna att de inte tolkar barnets lek utan enbart bekräftar och 
observerar barnet i leken. De understryker att lekarbetet enbart är en pedagogisk metod, och inte 
någon form av terapi. 

 
… vi har den inte som en metod att få reda på vad som har hänt, utan en metod att hjälpa barnet till en 
läkande kraft. Det är alltid målet. (Diana) 
 
Jag tror det är jätte jätteviktigt för barn att de fått bearbeta sina erfarenheter även om det är vardagliga, 
det enkla. Det behöver inte vara bekymmer utan de får jobba med det på sitt sätt. Och att vi inte tolkar så 
mycket vad de gör utan de får vara vad det är just här och nu och man är med och ser vad som händer… 
bekräfta handlingen och inte gå ett steg till oftast behöver man inte säga heller man kan nicka eller 
humma (Berit) 
 
… det är ju ingenting som skadar någon på något sätt va, eftersom vi tolkar ju ingenting, utan det enda vi 
tolkar det är ju när det inte fungerar. Då tolkar vi så att det fungerar ju inte det här också lämnar vi över. 
I övrigt så sitter ju inte vi och tolkar varför gör han såhär och varför gjorde han inte så… Så tänker ju 
inte jag då, utan jag bara noterar det och berättar det för barnet… Utan det här sker, så att säga 
läkandet, den läkande leken, den sker i det barnet gör samtidigt som jag då talar om vad den gör, sätter 
ord på det hela. (Cissi) 

 
Cissi förklarar i ovanstående citat att i de fall lekarbetet inte uppfyller barnens behov eller 
fungerar, så kontaktas annan lämplig aktör.  
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Berättelsen om barnens inställning till lekarbetet 

I intervjuerna framgår tydligt att barnen uppskattar lekarbetet. Lekarbetspedagogerna berättar att 
barnet längtar till den dag i veckan när de ska få komma till lekrummet för att leka. Cissi talar om 
att en del barn lär sig veckodagarna tidigt så att de vet när de ska ha lekarbete. Vissa barn skyndar 
sig från den lektion de har innan så att de ska hinna leka så länge som möjligt och en del barn 
frågar ständigt lärarna när lekarbetspedagogen skall komma för att hämta barnet från lektionen.  
 

… det finns ett enormt sug, det går aldrig över... jag har en liten pojke som är han gör vad som helst för 
att vi ska ha det här lekarbetet. Han har gympa precis den här tiden när jag kommer och han skyndar sig 
och är med lite på gympan… och han sliter med det där liksom för att hinna, så det är så viktigt, enormt 
viktigt. (Cissi)  
 

Ett annat sätt att se barnens uppskattning, menar Anna är att många av de barn som kommer från 
ett annat land och varit med om traumatiska händelser, ofta vill bli läkare eller tandläkare när de 
blir stora. Barnen menar att de har fått hjälp och vill då även kunna hjälpa andra. Berit märker att 
det är många barn även äldre som har behov och skulle vilja komma in och leka men inte vågar 
för vad kompisarna ska tycka; 
 

I stort sett alla som jag intervjuat som vuxna har kommit ihåg det här väldigt positivt och de har känt sig 
att de dög under den här stunden och att de inte skulle prestera någonting och att de var ok precis som de 
var (Anna) 

 

Anna förklarar med citatet att det som barnen kommer ihåg som vuxna är att de fick känna sig 
värdefulla och dugliga under lekarbetet. 
 

Berättelsen om barnens lek, utveckling och lärande 

Lekarbetspedagogerna berättar om lekens betydelse för både utvecklingen och lärandet inom 
olika områden. Diana uttrycker oro för att många av de barn som växer upp i dagens samhälle 
tvingas bli ”stora” och ”mogna” i tidig ålder. Vidare anser hon att det kan medföra att många 
barn hoppar över olika faser i utvecklingen. En del barn har aldrig lärt sig krypa, aldrig fått leka i 
sanden och undersökt omvärlden för att få erfarenhet och kunskap. Diana understryker att leken 
betyder väldigt mycket för att barn ska kunna tillgodogöra sig alla faser i lärandeprocessen. Om 
barnet inte leker utan i stället tillägnar mycket tid vid datorer och tv förändras leken och mycket 
av lärandet försvinner, men genom lekarbetet kan barnet kompensera delar i utvecklingen som 
det missat.  
 

… en del utav momenten både i sanden och turtagning och ömsesidighet är ju ett led i det tidiga barnets 
utveckling… För det har med lärandeprocessen att man har gått igenom sin utvecklingsfas… Det måste 
experimenteras för att man ska förstå. (Diana) 
 
… det är ju det här att leken är en förutsättning för att barn ska lära sig saker och ändå försöker vi gena 
och lära barn på förskolan att de ska lära sig läsa och räkna osv. Och inget ont i det om det sker inom 
lekens ramar, ja. (Anna) 
 
… jag tror inte de leker i den åldern, inte på det här sättet. Klart de leker hoppar och springer men det 
här att gå in i lekens värld när allting är borta det tror jag inte, i alla fall mindre än förut – den magiska 
leken (Berit) 
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Barnens språk kan utvecklas genom lekarbete och lärandet sker till stor del på grund av 
bekräftandet som barnen får menar lekarbetspedagogerna. Barnen lyssnar till 
lekarbetspedagogerna samtidigt som de handlar i leken och kan på så sätt utöka ordförråd, och 
skapa mening.  

 
Jag kan säga såhär att de autistiska barn som jag har haft har ju utvecklat språket väldigt mycket i och 
med att jag sätter ord på. Så då hör man liksom när de gör saker sen när de pratar själva, så hör man ju 
nästan ekot av det man själv har sagt. Så att jag tror ju att den språkliga förmågan ökar också hos 
barnet… Så det här är ju strålande för invandrarbarn, det är perfekt för dem. Det är väldigt bra för 
autistiska barn, det har jag också haft… och på det viset så tror ju jag att själva leken i sig va att få lite 
ordning, att få strukturera och sen då att någon annan talar om hur jag har gjort. Det måste ju vara 
väldigt bra, och sen så kanske man lär sig någonting då, jaha, så här heter det här, och så här kan jag 
säga om det här. (Cissi) 
 

Berättelsen handlar om att barnen lär sig av att spegla känslouttryck och kroppsspråk i lekarbetet. 
Vissa barn har inte lärt sig sociala koder och andra har inte ”lärt sig” leka. Genom lekarbetet ges 
barnet möjlighet att ta igen den kunskapen via det samspel som sker mellan pedagogen och 
barnet. Berit hävdar att det sociala samspelet tränas både med det material som används men 
även när de bjuder in henne i leken. Anna hävdar att man vet av forskning idag att de barn som 
kan de här lek-koderna kan gestalta. De lär sig lösa konflikter utan att använda våld, och det är 
viktigt.   
 

… det är en spegling också många gånger för de här barnen, för de vet inte riktigt hur man gör. Och just 
nu så har jag en sådan pojke, som inte vet hur man gör och hans ögon är så stora när vi leker när han 
tittar på mig och hela mitt kroppsspråk måste han ju lära sig, och mina ögon och allting som händer är 
han så oerhört intresserad av. Och det beror på att han har inte riktigt det där klart. (Cissi) 
 
… jag märker att barn har kollat av mot mig liksom hur min värld har varit va – brukar din pappa supa 
så att han inte kan stå på benen och sånt där, liksom pejla hur normalt det är va. (Anna) 

 
Ovanstående citat berättar om hur barnen använder lekarbetet för att spegla känslor, upplevelser 
och kroppsspråk. 
 

Berättelsen om barnets resurser 

Alla barn har inneboende resurser och kompetenser hävdar lekarbetspedagogerna. Anna 
framhåller att barn har en otrolig läkningsförmåga om de ges chans och stöd att gestalta det som 
tynger dem. Barn gestaltar det de har behov av att bearbeta och använder leken som uttryck. 
Vidare berättar Anna att barn har en otrolig förmåga att leka sådant som de tycker är svårt, 
eftersom leken är på låtsas vågar barnet via leken närma sig det svåra. Ibland händer det till och 
med att barnet skräms av sin egen lek. Barnet backar då lite grann, vilar och tar sats, för att vid 
nästa lektillfälle fortsätta leken. Berit menar att barn har en naturlig drivkraft. Det kan ses hos de 
barn som inte har de bästa förutsättningarna, men ändå klarar sig bra. Cissi uttrycker sig som 
följer om barns latenta kraft; 

 
Så det som finns inuti själva barnet, och det vet vi ju sen förut, maskrosbarn vet ju alla liksom. Det är ju 
samma sak egentligen det här. De överlever ändå, fast de är tilltufsade. Så att det tror jag liksom, den 
kraften finns hos barna. Men det är ju så sällan som de får använda den på något sätt tycker jag. (Cissi) 
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Genom leken kan barnen uttrycka sig, och på så sätt bearbeta svåra och tyngande erfarenheter 
och tankar. Diana uttrycker sig på följande sätt; 
 

… för många barn som har varit med om upplevelser och händelser som är tabubelagt och som är 
förbjudet. Man står nästan i symbios med vad som har hänt och som man absolut inte kan nämna, och så 
öppnar sig den här möjligheten att leka, och så är det helt giltigt. Man behöver inte säga någonting, man 
kan bara göra det. Man kan handla. (Diana) 
 

Vidare berättar Diana om ett barn, vars storasyster har dött. Barnet började varje lek med att 
gräva ner dockor i sanden, två på ett ställe och en docka på ett annat, vilket symboliserade systern 
och två mor/far föräldrar. Barnet gjorde detta utan att säga någonting, men upprepade samma sak 
om och om igen. Systerns död var väldigt smärtsam för barnet, och genom att utföra denna 
procedur med att gräva ner dockorna så öppnade sig möjligheten att till slut kunna prata om det 
smärtsamma som hänt.  
 
Cissi och Anna menar att det verbala språket inte är en nödvändighet för att mötas, utan mötet 
kan ske ändå. För barnen är det viktigast att få förståelse och ordning i sin tillvaro. Att uttrycka 
upplevelser och erfarenheter i ord kommer i andra hand. Berit beskriver sin erfarenhet om barns 
verbala och icke verbala språk på följande sätt: 

 
… det händer ofta att barn sitter här och inte resonerar så mycket, men ger mig mycket kunskaper. Man 
kan se vad de håller på, vad de gör, man kan nästan ana sig hur tankar kan gå… vi har en sådan otrolig 
tilltro till det verbala, vi ska prata om allt, vi ska resonera om allt. Det är klart vi ska prata med 
varandra, men vi ska inte tro att det är det enda sättet. När det gäller barn är det absolut inte det bästa 
sättet heller i alla lägen. (Berit) 

 
Sammanfattningsvis syftar citatet på att det verbala språket inte är en förutsättning för 
kommunikation. 
 

Berättelsen om barnens hälsa 

Gemensamt hävdar lekarbetspedagogerna att lekarbetet är av stor vikt för barns hälsa eftersom 
låtsasleken hjälper barnet att bearbeta och uttrycka sina erfarenheter, vare sig det är vardagliga 
bekymmer eller svåra upplevelser. De understryker även lekarbetets positiva inverkan på 
självkänslan och självförtroendet. Barnet blir bekräftat och uppmärksammat, och får känna att det 
duger som det är. Diana berättar att det är viktigt att barnet får möjlighet att se sig själv som en 
egen individ, en egen person. Att barnen har möjligheter och kan klara saker själva, det är då de 
stärker sin självkänsla. 

 
Det tror jag alltså, det är egentligen klon i det här på något sätt, det är alltså det som är det viktigaste i 
läkandet tror jag. Att barnet på något sätt får den totala uppmärksamheten från en person och sen får 
liksom blomma ut i det hejdlöst. Och det tror jag att många skulle må bra av. Därför att det som händer 
med dem det är ju att de får ett bättre självförtroende, de får en bättre självbild kan man väl säga tycker 
jag. (Cissi) 

 

… har man som jag jobbat väldigt, väldigt länge och suttit och tittat på barn och ser både kommunikation 
mellan barn och ser vad lek kan vara helande. Vad lek kan leda till att man går igenom processer, 
situationer man har upplevt att leken är lika som medicin, läkande. (Diana) 
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Vidare i berättelsen kommer det fram att genom lekarbete skapar barnen struktur och mening i 
tillvaron. Barnet kan få ordning på det kaos som finns runt dem genom den bearbetning och den 
möjlighet till självinsikt som lekarbetet ger. Lekarbetet medför även enligt lekarbetspedagogerna 
att barnen blir lugna, tillfreds och mindre oroliga. Anna beskriver lekarbetet som livsavgörande 
och anser att det är av stor vikt att barnet får dela upplevelser och intryck med en vuxen. Vidare 
menar Anna att barn som får uttrycka hemska upplevelser genom dramatiska lekar utan att någon 
värderar dem, kan gå vidare i livet och lägga erfarenheten till sin kunskapsvärld. Diana berättar 
att barnen frigörs från det som tynger dem och är med här och nu i rummet de släpper sin oro och 
sina funderingar. 
 

Men det funkar alltså som någon slags ordning i kaoset… För barn måste ha, de måste få ordning och 
reda på det som man tycker är kaotiskt, som man inte förstår och som man inte kan gripa… Och har man 
då inte någon erfarenhet sedan tidigare, hur ska man då kunna sortera. Så mycket av det här tror jag 
beror på att man aldrig någonsin går på djupet med någonting, utan det bara blir fragment liksom. 
(Cissi) 
 

 
                              … men går de ut med en annan känsla än när de kom in, då har jag gjort något bra, eller jag, då har det hänt 

något bra i rummet ska jag säga. Det är jag helt övertygad om att det sker (Berit) 

 
Lekarbetspedagogerna berättar om olika situationer där de fått uppleva att leken lett till självhjälp 
hos barnen. De menar att det är barnets inneboende resurser som via leken hjälper barnet att 
bearbeta och uttrycka det som tynger dem. Cissi hade lekarbete med ett autistiskt barn under två 
års tid. Barnet var till en början väldigt slutet och pratade inte med andra, utan satt mest för sig 
själv och donade med sitt. Under lekarbetets gång så bekräftade informanten barnet om vad det 
gjorde och så småningom började barnet öppna sig allt mer, och började få mer struktur och 
ordning på tillvaron. Barnet började prata, och i slutet av lekarbetsperioden hade barnet utvecklat 
språket och levt upp väldigt mycket. Cissi berättar vidare; 

 
Och han hade ju inom sig naturligtvis en massa visioner av händelser liksom som, man liksom såg hur 
han, det bara liksom flödade i honom på något sätt va. Och när han satte igång och jag började berätta 
vad han gjorde, då fick han alltså någon form utav ordning på det… Och hela tiden så pratade alltså han, 
så jag hann inte prata han beskrev själv allting han gjorde. … ett sådant barn blommade ut något oerhört 
mycket, och mådde ju fantastiskt bra i det här. Och fick alltså ett riktigt språk. (Cissi) 
 

Anna beskriver lekarbete med ett apatiskt barn, där de första mötena fick ske i hemmet, eftersom 
barnet var i så pass dåligt skick. Med tiden började barnet må bättre och föräldrarna bekräftade 
även det genom att barnet sov bättre, kissade inte i sängen längre, hade inte så svåra mardrömmar 
och skrattade och sjöng ibland. Mamman sa att den här metoden är guds gåva till barnen. Efter en 
längre tid, när barnet blivit starkare, kunde lekarbetet ske i lekrummet. Barnet kunde även efter 
en tids lekarbete börja i förskola och blev ett glatt skolbarn.  
 

Och jag vill ju påstå att hade inte barnet fått möjlighet att uttrycka sig, och det var inte jag, det var 
gestaltandet, så tror jag inte att han hade klarat av det. Jag tror han hade lagt sig helt och hållet och med 
de konsekvenser som blir med det. (Anna)  

 
Vidare förklarar Anna att ett sätt att förebygga psykisk ohälsa är att hitta lekens läkande förmåga, 
att tillåta lek och då även de mörka lekarna. 
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Berättelsen om pedagogens erfarenhet av eget lärande 

Gemensamt anser lekarbetspedagogerna att det är viktigt att ha någon att bolla tankar och 
erfarenheter med om sitt arbete. Oavsett om man får handledning eller handleder andra menar de 
att de lär sig mycket utav att utbyta erfarenheter av varandra. De anser att det är viktigt att 
reflektera över sitt arbete och sin roll i lekarbetet eftersom lärandet sker hela tiden. 
 

När man jobbar med barn som ibland man befarar far illa så behöver man helt enkelt få prata med någon 
sen händer det ju också att man måste göra anmälningar till socialtjänsten och den kommunikationen ska 
ju också fungera. (Anna) 
 
Så att kunskapen tycker jag att vi får av varandra. Det handlar om väldigt individuella barn, det är bara 
individer allihopa, och de är inte lika. Det finns inga generella sätt att leka till exempel, det är väldigt 
olika… För att det är så fundamentala känslor som man hanterar här både hos sig själv och hos barnet 
så att det blir ingen skillnad, för vi är människor innerst inne och det är den människan som är framme 
här va. (Cissi) 

 
Vidare i berättelsen framkommer det att lekarbetspedagogerna lär sig mest av att utbyta 
erfarenheter med andra. Det sker däremot under olika förutsättningar. Två av 
lekarbetspedagogerna handleder andra yrkesverksamma lekarbetspedagoger inom området, för 
övrigt sker utbyte av erfarenheter och funderingar kring lekarbetet med arbetskamrater som har 
samma utbildning. Utöver det har samtliga lekarbetspedagoger nätverksträffar med föreläsningar 
och erfarenhetsutbyte. 
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Resultatsammanfattning 
I resultatberättelsen framkommer att leken i lekarbetet sker på barnets initiativ. Pedagogens roll i 
lekarbetet är att observera och bekräfta barnets handlingar samt leka med barnet om pedagogen 
blir inbjuden i leken. Leken sker dock alltid på barnets villkor. Ömsesidig respekt och tillit 
mellan pedagogen och barnet har även stor betydelse. Som lekarbetspedagog är förhållningssättet 
till barnet och leken grundläggande. Berättelsen beskriver väsentliga egenskaper hos pedagogen 
såsom att vara engagerad, lyhörd och empatisk (se figur 1). Vidare framgår att 
lekarbetspedagogerna anser leken som en betydelsefull aspekt i barns förutsättning till utveckling 
och lärande. De menar att barnet genom leken kan tillgodogöra sig lärandeprocessens olika faser 
och barnets meningsskapande utvecklas. Ytterligare framgår i lekarbetspedagogernas berättelser 
att leken ökar barnets självinsikt samt barnets språkliga och sociala förmåga. Då 
lekarbetspedagogerna inte påverkar barnet i leken menar de att det är barnets inneboende resurser 
som leder till lekens läkande kraft genom att barnet gestaltar det denne har behov av att gestalta. 
Leken förebygger ohälsa då barnet bearbetar och uttrycker erfarenheter och skapar mening.   
 
 
 

 
 
 

Figur 1: Förhållningssätt av betydelse för lekarbetspedagogik.  
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6. Narrativ analys av undersökningsmaterialet  
Berättelsens narrativa utfall analyseras med hänsyn till det narrativa tredimensionella fältet enligt 
Clandinin (2006) som klargörs i metoddelen. Analysen bygger härigenom på den narrativa 
kommunikationens personliga och sociala interaktion i lekarbetet, tidsspektrat som i detta fall blir 
barnets/pedagogens närvaro i lekarbetet och de olika skeden som sker i lekarbetet, samt 
leksituationen och förhållningssätt till leken. Den narrativa strukturens analys relaterar till 
kunskapssyn och livssyn.  

Pedagogisk grundsyn för barns lek 
Berättelsen om lekarbetspedagogers förhållningssätt visar på att barnet utvecklar språket vid varje 
lekarbetstillfälle, genom att lekarbetspedagogen bekräftar och namnger barnets deltagande i 
leken. Barnet både hör och ser bekräftelsen genom pedagogens ord och kroppsspråk. I samband 
med att barnet ofta upprepar sin lek och sina handlingar tolkar vi att kunskapsbringandet sker i 
enlighet med den empiriska kunskapssynen, vilket även överensstämmer med Sohlberg (2002) 
genom att empirisk kunskap insamlas via sinnena. Vidare reflekterar vi över att när barnet 
uttrycker sig genom gestaltandet i leken upphör den tysta kunskapen, då barnet har gett uttryck 
för sin erfarenhet och kunskap som pedagogen kan hantera, denna förståelse omfattar utifrån 
Gustavsson (2002) färdighetskunskap. Med det underbyggs att när kunskapen kan utföras 
praktiskt eller formuleras i ord inte längre är tyst kunskap.   

Friberg et al. (2005) föreslår aktiv hjälp till självhjälp via lek, då det visat sig att leken hjälper 
barnet att tillmötesgå sin egen situation. Det framförs i berättelsen att barnen får ordning på det 
kaos som finns i deras omgivning då leken hjälper barnen att bearbeta erfarenheter och ger dem 
möjlighet till självinsikt. Det blir således ett naturligt lärande eftersom barnet inte särskiljer lek 
och lärande. Leken är alltså utifrån vår förståelse ett medel som hjälper barnet att utnyttja sina 
inre kompetenser. Denna förståelse leder vidare till en fråga; Är det i första hand leken som 
hjälper barnet utvecklas, eller är det pedagogens stöd och uppmärksamhet?  

 
Vid flera tillfällen i berättelsens utfall framhåller lekarbetspedagogerna att barnet lär sig genom 
erfarenheter, och intryck från omgivningen, vilket vi relaterar till den empiriska kunskapssynen. I 
berättelsen påpekas vikten av erfarenhet för förståelsen, meningsskapandet och 
kunskapsbringandet. När det gäller pedagogernas eget lärande kan det även sammankopplas med 
empirismen och humanismen då de anser att de erfarenheter de får under lekarbetet samt utbyter 
under handledning har stor betydelse för deras personliga utveckling. Enligt humanismen är 
människan en utvecklande och skapande individ som ingår i ett sammanhang och formas genom 
interaktion med sin omgivning och de människor som finns i den (Wenestam et al. 2005).  
 
Barnets sociala förmåga samt barnets förståelse och meningsskapande utvecklas via leken 
(Löfdahl, 2002). Knutsdotter Olofsson (1987) bekräftar i sin tur indirekt berättelserna med att 
barnen lär sig grunden till social samvaro, ömsesidighet och turtagande i samspel med vuxna i 
leken. I berättelsen förståelse framkommer att barnens sociala samspel tränas upp både med det 
material som barnet använder, men även när de vuxna bjuds in i leken. De barn som i leken kan 
gestalta upplevelser och erfarenheter lär sig lösa konflikter utan att använda våld. De reflektioner 
som väcks är att när barnet leker exempelvis med dockskåp och gestaltar upplevelser via 
dockorna i huset tränas deras sociala förmåga upp genom rollspel med dockorna. Bjuder barnet 
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dessutom in pedagogen i leken förmodas det bidra till barnets sociala utveckling både via lekens 
sociala uttryck och via det verkliga samspelet med pedagogen. 
 
I den narrativa kommunikationen genom berättelsen uttrycks förståelse till att barnet skapar 
struktur och ordning i sin omvärld genom lekarbetet. Ordningsskapandet sker via pedagogens 
bekräftande i lekarbetet och via barnets upprepningar av leken. I helhetsberättelsen 
Lekarbetspedagogers förhållningssätt till barns hälsa understryks vikten av att barnet får ordning 
på sitt inre kaos för att gå vidare i utvecklingen. Doverborg et al. (1987) menar att barns 
kunskapsinhämtning bildar uppfattningar om omvärlden, vilka ligger till grund för hur barn tyder 
och förstår nya lärdomar. Det kan antas att när barn får uttrycka sina upplevelser genom 
gestaltning i leken, samtidigt som de får utlopp för känslomässiga uttryck sker en ordning och 
förståelse hos barnet för det som händer under leken. Barnet skapar förståelse och struktur för 
upplevelserna genom de nya erfarenheterna, och kan därmed vidareutvecklas.  

Berättelsens livssyn förstås ytterligare genom Tullgrens (2004) diskussion att ojämlikheten 
mellan pedagogen och barnet jämnas ut om pedagogen uppfattar barnet som lärande subjekt. I 
berättelsens kommunikation uppfattas barnet av lekarbetspedagogerna som en egen kompetent 
individ, med latenta hälsoresurser och otrolig förmåga att inhämta kunskap. Alltså tolkar vi att 
barnet uppfattas som lärande subjekt. Vidare kan vi i analysen förstå en humanistisk 
människosyn i lekarbetspedagogerna bemötande då varje barns egenvärde framhålls. I berättelsen 
framkommer en stor tilltro till barnet som en utvecklande växande människa, vilket humanismens 
grundvärde utgår ifrån (Ahlberg, 1951). I analysen lyfter vi fram att lekarbetspedagogernas 
berättelser och tankar kring lekens betydelse för barnets utveckling och lärande tillskriver 
barnens lek ett egenvärde. Inom humanismen är ett egenvärde något som uppfattas ha ett värde i 
sig själv, trots att det är omätbart (Bråkenhielm et al., 1991). Lekarbetspedagogerna menar att 
leken är läkande, livsavgörande och en förutsättning för utveckling vilket innebär att lekarbetet 
anses vara en värdefull verksamhet. 

Personlig och social interaktion i lekarbetet 
I berättelsens analys framkommer att lekarbetspedagogerna ger barnet initiativet och de bemöter 
barnet med respekt och visar tillit till barnets förmåga och kompetens. Detta kan relateras till en 
humanistisk syn på människan genom att pedagogerna bemöter barnet som en egen kompetent 
individ, då den humanistiska inriktningen fokuserar människan som ett grundvärde (Ahlberg, 
1951). Vidare understryker berättelsen vikten av att vara positiv till barnet samt känna 
medmänsklighet inför barnet och dess behov, vilket ytterligare visar på det humanistiska 
perspektivet i förhållningssättet till barnet. Det kan alltså antas att en humanistisk syn på 
människan är en viktig och grundläggande aspekt i förhållningssättet hos lekarbetspedagogerna, 
då det i arbetssättet är av betydelse att fokusera barnet och se till barnets villkor. Vi tolkar att en 
människosyn där barnet uppfattas som en egen utvecklande individ och inte enbart som en liten 
människa utan egna kompetenser är en förutsättning för lekarbetspedagogiken.  
 
Personlig yrkeskompetens innefattar både emotionella aspekter och ansvarsförmågan (Törnqvist, 
2004). Dessa kompetenser klargörs hos lekarbetspedagogerna i berättelsen då de i vår tolkning 
ger grund till uttryckt empati, tillit och engagemang till barnet och lekarbetet. Den personliga 
yrkeskompetensen är således en avgörande betydelse inom lekarbete när det gäller 
hälsofrämjande arbete med nära relationer till barn. Det krävs följaktligen en bra relation och tillit 
för att kunna påbörja ett lekarbete. Ansvarsförmågan i den personliga yrkeskompetensen 
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innefattar konsekvenstänkandet. Hos lekarbetspedagogerna yttrar sig detta således genom att de 
håller distans till sina egna känslor och reaktioner för att inte påverka barnet känslomässigt i 
leken, då det eventuellt kan medföra konsekvenser för barnet. 

Närvaroaspekter i lekarbetet 
Den narrativa berättelsen omfattas av tidsprocessens progression som framkommer såväl i vår 
helhetsberättelse och i lekarbetets utveckling. I det tidsspektra som lekarbete utspelas startar alltid 
arbetet med att pedagogen visar det lekrum som lekarbetet har till förfogande. Barnet visas det 
material som finns till hands och barnet får bekanta sig med pedagogen så att lekarbetet får en bra 
utgångspunkt att börja med. Knutsdotter Olofsson (1992) menar att med skapande material och 
leksaker väcks barnens fantasi till utvecklande lek. I resultatberättelsen betonas vikten av det 
första mötet som en förutsättning för att barnet ska känna trygghet och förtroende för 
lekarbetspedagogen. Det är således viktigt att barnet känner lugn och nyfikenhet inför 
leksituationen för att barnet ska ges möjlighet till utveckling. Om detta inte visar sig i mötet med 
barnet är det lekarbetspedagogen som med sin kompetens överbrygger svårigheter som 
uppkommer. Vidare har det i berättelsen framkommit att barnet under flera lekarbetstillfällen ofta 
kan upprepa samma lek. Som vi tolkar detta är barnets upprepningar av lek under tidens 
progression ett sätt för dem att bearbeta sina upplevelser och strukturera sin omvärld. I 
berättelsens utfall framkommer vidare att barn som tidigare genomgått lekarbetspedagogik 
uttrycker att de vill hjälpa andra när de blir stora. Det kan möjligen ses som en följd av att barnet 
fått distans till sina egna upplevelser och stärkt sin självinsikt och utvecklat sin empatiska 
förmåga till andra människor genom lekarbetet.  
 
I berättelsetexten framkommer för läsaren att lekarbetspedagogerna fokuserar på barnet och dess 
handlingar under lekarbetet. Det är viktigt att barnet ges full uppmärksamhet och pedagogens 
närvaro under lekarbetet. Man kan anta att detta bidrar till barnets upplevda närvaro i leken och 
det bekräftande barnet får under leken. Detta främjar och grundlägger självförtroende och 
självkänsla, eftersom barnet ges möjlighet att uttrycka sig på sina villkor och utan att bli 
värderade i leken och bidrar det i sin tur att barnet får ro och trygghet i sin identitet.  

Förhållningssätt till lekarbetet 
Grundläggande och avgörande betydelse i berättelsens analys är att lekarbetspedagogerna är fullt 
närvarande i leken, på så sätt att de bekräftar barnet och leken utan värdering och tolkning. 
Pramling Samuelsson et al., (2008) menar dock att det är viktigt att pedagogen är aktiv i leken 
och uppmuntrar barnet att reflektera för att barnet ska utveckla sin metakognitiva förmåga. Som 
vi tolkar förståelsen av berättelsernas utfall är det däremot viktigt att inte påverka i lekarbetet och 
tolka barnets lek, utan enbart bekräfta barnets handlingar. Barnet har förmågan att själv reflektera 
sina egna handlingar genom att de ges möjlighet att fritt uttrycka sig i leken. Vidare i berättelsen 
uttalas betydelsen av att vara positiv samt ha tilltro till leken. Som vi uppfattar det är det alltså 
viktigt att ha erfarenhet av lekens innebörd, då vi förmodar att det är det som skapar tilltro till 
leken. Törnqvist (2004) menar likaså att yrkeskvalifikationer handlar om att vara förberedd på 
olika tänkbara arbetsuppgifter vilket kräver både kunskap och erfarenhet som här i relation till 
barns grundläggande behov av leken för deras kommunikation till hälsa.  
 
Beträffande barnens inställning till lekarbetet framkommer det i texten att skolbarnen med glädje 
och nyfikenhet går till lekrummet för att leka, och längtar till varje gång det är tid för lekarbete. 
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Även Sandén (2005) hävdar att lekarbetet erbjuder glädje och välbefinnande hos barnen. Detta är 
intressant ur motivationssynpunkt. Vad är det som motiverar barnen till lekarbetet? Kan det vara 
så att barnet anser det roligare att leka en stund än att delta i den ordinära lektionen, eller är det 
lekarbetspedagogens kompetens och kunskap som skapar motivationen? Det har kanske ingen 
betydelse vad som motiverar barnet, eftersom forskning visar att barnets utveckling och lärande 
stimuleras via lek, (Truneckova et al., 2006) och det är en del av lekarbetets syfte; att barn ges 
möjlighet till utveckling och god hälsa. 
 
Sammanfattningsvis visar den narrativa analysen av helhetsberättelsen Lekarbetspedagogers 
förhållningssätt till barns hälsa att lekarbetspedagogerna innehar en humanistisk människosyn, 
där barnet uppfattas som en egen skapande individ. Varje barns egenvärde samt lekens egenvärde 
framträder även i den narrativa analysen. Den empiriska kunskapssynen synliggörs även då 
lekarbetspedagogerna anser att barnen lär sig genom erfarenhet, upprepningar i leken samt via 
sinnesintryck. Genom lekens sociala uttryck samt via samspel med pedagogen tränas även 
barnens sociala förmåga. Barnen skapar också mening och struktur i tillvaron genom de 
upplevelser som lekarbetet ger, vilket främjar barnets vidareutveckling. Analysen visar även att 
barnens självinsikt och självkänsla utvecklas genom pedagogens bekräftelse av barnets 
handlingar i leken. Vi anser därmed att analysen har besvarat våra syftesfrågor om barns 
utveckling lärande och hälsa, samt lekarbetspedagogers kunskap, förhållningssätt och erfarenhet 
kring lekarbetspedagogik. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatberättelsens utfall att diskuteras i förhållande till hälsoaspekter som 
lekarbetet medför relaterat till tidigare forskning som presenterats i bakgrunden. Då lekarbetets 
påverkan på barns hälsa är en viktig aspekt i vår undersökning har vi valt att ta upp det till vidare 
diskussion. Förutom denna diskussion som relateras till resultatet diskuteras även metoden samt 
vidare forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 
I dagens samhälle är det allmänt känt att barns och ungdomars psykiska ohälsa ökar. Enligt 
Regeringspropositionen (2001/02:14) behöver barn få stöd och vägledning för att förstå 
sammanhang, vilket är av stor vikt för lärande, social kompetens och hälsa. Löfdahl (2002) menar 
att barn är sociala aktörer som via leken skapar mening genom strukturering av erfarenheter, 
kompetenser, händelser och tankar. Johansson et al (2006) menar att om barnen ges utrymme att 
fantisera och skapa olika möjligheter i leken kommer barnet att reflektera över tidigare 
erfarenheter och skapa mening. Då det framkommer i berättelsen att barnets inneboende resurser 
är den faktor som till stor del hjälper barnet att skapa mening kan det då antas att barnet själv kan 
leka fritt och bearbeta de händelser som tynger. Det som skiljer den fria leken från det 
pedagogiska lekarbetet är pedagogens närvaro och bekräftande av barnets handlingar. Det är 
alltså betydelsefullt att barn i tidig ålder, tillsammans med en vuxen ges möjlighet att skapa en 
förmåga att strukturera och bearbeta intryck från omvärlden. Lindberg (2004) understryker även 
vikten av att bearbeta svåra erfarenheter i ett tidigt skede då det underlättar identifieringen av 
känslorna samt finna orsakssamband. Lekarbetspedagogik är således en del av den hälsofostran 
som förebygger barns ohälsa.  
 
Enligt barnkonventionens riktlinjer har alla barn rätt till god hälsa, utveckling och omvårdnad 
(www.unicef.se/barnkonventionen).  I berättelsen om barnens hälsa understryks vikten av att 
barnet genom lekarbetet ges möjlighet att uppfatta sig själv som en egen individ. Att de har 
möjligheter och kan klara saker själva. I studien framhålls vikten av att barnet får den totala 
uppmärksamheten för att sen blomma ut i det hejdlöst. Lösningen är inte att bli fri från känslorna 
utan att ges möjlighet att hantera dem (Lindberg, 2009). Vidare beskrivs i studien att en del barn 
skräms av sina egna lekar och backar för att vila och ta sats för att fortsätta leken vid nästa 
lekarbetstillfälle. Detta visar att barnen i lekarbetet upprepar lekarna så att de kan förstå och 
hantera känslorna kring sin situation. Vilket därmed påvisar att lekarbetspedagogiken är en 
hälsofrämjande verksamhet som uppfyller många av de målsättningar som barnkonventionen 
fastställt. Vi anser därför att lekarbetspedagogik är en verksamhet som i större utsträckning bör 
prioriteras.  
 
Enligt Carroll (2002) kan lek hjälpa barn att få distans till problem som kan vara smärtsamma att 
prata om. Lindberg (2009) anser att barnen genom lek gestaltar erfarenheter på ett ickeverbalt sätt 
och på så sätt ges lindring i sin ångest. I studiens berättelse framhålls även att upplevelser som är 
förbjudna och tabubelagda att tala om, kan uttryckas genom gestaltning i leken. I berättelsen 
framkom vidare att det verbala språket inte är en nödvändighet för att mötas. I leken sker mötet 
ändå och det viktigaste för barnen är att få förståelse och ordning i sin tillvaro. Att uttrycka sig i 
ord kommer i andra hand. Ett första steg för barnets hälsoutveckling är alltså att gestalta 
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erfarenheter och känslor samt få dessa bekräftade av lekarbetspedagogen, för att så småningom 
kunna uttrycka sig verbalt.  
 
I berättelsens utfall uttrycks att lekarbetet inte är skadligt på något sätt då leken sker på barnets 
villkor och inom lekarbetets ramar. Norén-Björn (1995) argumenterar i överensstämmelse med 
detta då hon anser att lek aldrig kan vara skadligt i sig om leken sker utifrån barnets verklighet, 
och trygghet finns med i leken, för då kan barnet föra handlingen i leken till positiva slut, och 
leken blir känslomässigt givande. Med andra ord är det viktigt för barns känslomässiga 
utveckling att de även tillåts leka och gestalta dramatiska och mörka lekar. Vår uppfattning är att 
denna variant av lekar ofta hämmas av vuxna, då de anses vara tabu att skilja sig från normen där 
lekar ska vara glädjefulla och positiva. De mörka lekarna kan även vara svåra att hantera som 
vuxen. I texten framkommer även att barnet inte leker sådant som är alltför skrämmande och ej 
hanterbart, utan de backar då och tar sats för att kunna bearbeta upplevelsen ytterligare. 
Följaktligen kan barnet själv ta ansvar för sin egen lek. Lindberg (2009) menar också att barn har 
en stark förmåga att pendla mellan svåra och lättare känslor. Således kan barnet även hantera 
känslor på ett naturligt sätt.  
 
Att lekarbetet sker utifrån barnets villkor är något som poängteras i resultatberättelsen. Barnet 
behöver inte agera eller uttrycka sig under lekarbetet om det inte tar initiativ till det. Löfdahl 
(2002) anser att barn måste ges möjlighet och tillåtelse att vara svaga och dra sig undan ibland, 
utan att det värderas. Det är viktigt att inte skapa rädsla för svaghet, utan barnet bör känna att det 
duger som det är. I studiens berättelse framhävs att vuxna som erhållit lekarbete som barn 
uttrycker att det mest positiva var att de fick känna sig dugliga och att de inte behövde prestera 
något. Således är den kravlösa aspekten i lekarbetspedagogiken av stor betydelse för utveckling 
av självkänsla och självförtroende hos barnet. I lekarbetet får barnet möjlighet att finna sin 
identitet utan värderingar. I relation till skolans målstyrda verksamhet, där kraven på att prestera 
är stora ger lekarbetet barnet en kravlös närvaro.  
 
Vi hävdar att lekarbetspedagogik är en hälsofrämjande pedagogisk insats då barnet genom 
lekarbetet kan bearbeta känslomässiga och svåra upplevelser samt utveckla sina sociala, 
emotionella och kognitiva förmågor. I studien framkommer att barn har en fantastisk förmåga att 
leka sådant som de tycker är svårt och eftersom leken sker på låtsas vågar barnet närma sig det 
svåra. Enligt Sandén (2005) och Tullgren (2004) har lekarbete en positiv inverkan på otrygga, 
bekymrade och okoncentrerade barns utveckling samt dess förmåga att bearbeta tankar och 
erfarenheter. Följaktligen är lekarbetet en hälsofrämjande resurs eftersom barnet i leken vågar 
gestalta svåra upplevelser. Det medför meningsskapande, förståelse och distans till sin omvärld.  

7.2 Metoddiskussion 
Valet av ansats och metod har varit bra utgångspunkter för vårt arbete. Genom att utgå från den 
narrativa teorin och använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår undersökning har vi fått 
insikt i lekarbetspedagogernas tankar och erfarenheter kring förhållningssätt, lek och barns 
hälsoresurser. Då intervjuerna baserades på en intervjuguide med övergripande frågeställningar 
kunde informanterna till stor del berätta fritt utifrån de kategorier som var förbestämda i 
intervjuguiden. Antalet informanter för intervjuerna anser vi även vara skäligt då vi genom 
resultatberättelsen besvarade våra syftesfrågor. Enligt Kvale (1997) så är även syftet det som 
avgör hur många informanter som krävs. Valet av metod utgörs även utifrån syftet och då vi var 
intresserade av förståelse för informanternas tankar och åsikter var berättande intervjuer det mest 
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användbara. Hade vi valt enkät som metod kan det ha inneburit för lite underlag då Trost (2007) 
menar att öppna frågor och följdfrågor bör undvikas i enkätundersökningar. Kännedom om 
informanternas uppfattningar och förhållningssätt gentemot lekarbete, barns utveckling och hälsa 
hade alltså varit svårt att uppnå via en enkätundersökning. Genom observationer hade vi däremot 
kunnat få en mer välgrundad förståelse för lekarbetspedagogernas förhållningssätt gentemot 
barnet och lekarbetet då Kvale (1997) menar att observationer ger en mer trovärdig kunskap om 
beteenden än enbart intervju. Men med hänsyn till etiska aspekter valde vi enbart intervjuer då 
observationer hade varit känsligt eftersom barn och föräldrar befinner sig i en utsatt situation.  
 
Efter transkriberingen av de insamlade intervjuberättelserna har de kategoriserats och grupperats 
utifrån olika teman. Detta medför att delar av berättelserna har reducerats utifrån de teman 
studien syftar till att få förståelse för. Hur berättelsen tolkas, samt hur troget berättelsen återges 
menar Gillham (2008) har betydelse för studiens validitet. Då vi valt att återge citat i 
resultatberättelsen ökar studiens validitet, men vi är dock medvetna om att berättelsen påverkas 
av vårt syfte och våra tolkningar. Kvale (1997) beskriver fenomenet som snedvriden 
subjektivism, det vill säga då en undersökare ur det insamlade materialet enbart söker yttranden 
som stödjer de egna slutsatserna. Vi har emellertid strävat efter ett objektivt förhållningssätt till 
informanternas berättelser, men med hänsyn till vår ovana kan våra uppfattningar ändå ha 
påverkat berättelsens utfall. Enligt Webster et al. (2007) ökar validiteten inom den narrativa 
forskningen om resultatet stöds av tidigare forskning, vilket vår studie i stor utsträckning gör. 
Resultatet ger däremot inte några generella förklaringar.  

7.3 Allmän diskussion  
Denna studie har visat att lekarbetspedagogik är en pedagogisk metod som främjar barns 
utveckling, lärande och hälsa. Som hälsopedagoger anser vi att det är viktig att förebygga ohälsa i 
ett tidigt skede. Det är allmänt känt att det i samhället ställs höga krav på barn och ungdomar, och 
att ohälsan ökar bland dessa grupper. Enligt Folkhälsoinstitutet har förhållanden under 
uppväxtåren betydelse för barns och ungdomars hälsa under hela livet (www.fhi.se). I 
Regeringsproposition (2001/02:14) uttrycks även att barn behöver stöd och vägledning för att få 
förståelse för omvärlden, vilket är av stor vikt för barns hälsa och utveckling. Lekarbete är en 
pedagogisk metod som arbetar efter dessa förslag och mål. Genom att lyfta den kunskap och det 
förhållningssätt som lekarbetspedagogiken innebär, bör den i större utsträckning kunna nyttjas 
inom förskolan och grundskolans verksamheter. Metoden motsvarar även de värderingar som 
skolan enligt läroplanen (Lpo 94) ska förmedla och gestalta gällande okränkbarhet, frihet och 
integritet. En hälsofrämjande åtgärd skulle därmed kunna vara att belysa lekens pedagogiska och 
hälsofrämjande värde, genom att införa lekarbetspedagogik i lärarutbildningarna. På sikt kan det 
förhoppningsvis även medföra en förbättrad folkhälsa.  

7.4 Framtida undersökning 
I denna studie har lekarbetspedagogers kunskap, förhållningssätt och erfarenhet lyfts fram. Under 
arbetets gång har en ny frågeställning väckts kring undersökningsområdet. Ett perspektiv som 
skulle vara intressant att undersöka vidare är hur personer som erhållit lekarbete som barn 
upplevt den tiden och hur den påverkat personernas liv som vuxna.  
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Bilaga 1 

 

 
Vill du delta i en undersökning som handlar om lekens betydelse för att främja barns 

hälsa? 

 

Syftet med undersökningen är att lyfta fram lekarbetspedagogers kunskap och erfarenhet av 

lekarbete där barns inneboende hälsoresurser är i fokus. Med lekarbete avser vi 

meningsskapande aktiviteter som främjar barns hälsa.  

 

Om ni väljer att medverka i denna undersökning kommer ni att få delta i en intervju som 

beräknas ta 1 1/2 - 2 timmar. Intervjun kommer att spelas in på band. Inspelningen kommer 

att förvaras inlåst på Högskolan i Gävle under två år för att sedan kasseras. Materialet från 

denna undersökning kommer att behandlas konfidentiellt och endast i studiesyfte. Deltagandet 

i undersökningen är frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan när ni vill. 

Resultatet av studien kommer att resultera i en C-examination inom ämnet pedagogik på 

Hälsopedagogiska programmet. Studien kommer att finnas tillgänglig för allmänheten i 

biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Plats och tid för intervju sker enligt överenskommelse. Var vänlig kontakta Lena eller Linnea 

om du väljer att delta i studien. 

Tack på förhand! 

 

 

 

Datum   Underskrift 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna. 

 
Undersökningsansvariga 
Lena Jonsson  xxxxxx@xxxxx.xxx   Tel.xxx-xxx xx xx  
 
Linnea Hall     xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx   Tel.xxx-xxx xx xx  
 
Handledare 
Lisbeth Claeson, Vetenskaplig handledare  xxx@xxx.xx  

mailto:xxxxxx@xxxxx.xxx
mailto:xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
mailto:xxx@xxx.xx


Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund  

Berätta övergripande om ditt arbete och utbildning?  

Kunskap och erfarenhet 

Berätta om din personliga erfarenhet av lekarbete och hur den förändrats över tid? 

Hur ser du på lekarbete för att främja barns hälsa? 

Berätta hur du uppfattar att du kan påverka barnets utveckling genom leken 

Vad är din uppfattning om barns lärandeprocesser?  

Förhållningssätt 

Berätta hur du konkret uppmärksammar barnets känslor, tankar och handlingar i leken samt 

hur du hjälper barnet vidare. 

Hur tänker du kring barnets inneboende resurser? 

Berätta om egenskaper och förhållningssätt du anser vara särskilt viktiga i ditt arbete. 

Mening och betydelse 

Berätta om vilken betydelse och mening du tror lekarbetet har för barn. 

Berätta om vilken betydelse och mening lekarbetet har för dig som pedagog. 

Avslut 

Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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