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Förord 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) ska barn som är anhöriga uppmärksammas och ha rätt till 
information, stöd och råd. Sedan ett flertal år tillbaka har jag engagerat mig i hur barn som är anhöriga till 
svårt sjuka familjemedlemmar kan få bättre stöd. År 2010 var jag med och skapade den ideella föreningen 
Vissla som tillverkar material till stöd för barn och ungdomar som har någon i familjen som är svårt sjuk. 
Under min utbildning inom Beteendevetenskap har jag även praktiserat på en forskarenhet som bland 
annat formulerar riktlinjer för barn som anhöriga. I mitt val av kandidatuppsats kändes det därför 
naturligt att inom pedagogikämnet undersöka en pedagogisk verksamhet inom vården – lekterapin. 
Lekterapin möter barn som är somatiskt (fysiskt) sjuka och i vissa fall anhöriga barn till sjuka 
familjemedlemmar.  
 
Slutligen, till sjukvårdspersonalen, tack alla ni som gjorde det möjligt för mig att stiga in i era världar. 
 
Bettina Edgren 
Stockholm den 5 juni 2017 
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Abstrakt 
Syftet med studien var att belysa sjukvårdspersonals uppfattningar om anhöriga barns behov av 
lekterapi på sjukhus, för att få en förståelse för hur det kan utveckla lekterapin som verksamhet.  
Metoden var kvalitativ ansats med fenomenografisk inriktning och studien genomfördes via 
intervjuer med sex personer som hade fem olika yrkesroller inom sjukvården. Resultaten framhöll en 
hel del variationer, dock uppfattade sjukvårdspersonalen att anhöriga barn har behov av lekterapi 
och att känna delaktighet och kontroll i traumatiska situationer. Studiens beskrivningskategorier 
visade på fem olika variationer som alla relaterar till fenomenet anhöriga barns behov av lekterapi. 
Diskussionen framhåller ur sociokulturellt perspektiv att lärandet i lekterapin skedde på individuell 
nivå eller i gemenskap. Vissa uppfattade inte att lärandet skiljde sig åt om barnet var anhörigt eller 
sjukt. Dessutom framkom uppfattningen att det skulle behövas en bra kommunikation mellan 
avdelningar och lekterapin för förbättrad tillgänglighet. Det framkom även att sjukvårdspersonalen 
ansåg att lekterapin med hjälp av anhöriga barns kunskap skulle kunna utvecklas som verksamhet. 
Genom att uppmärksamma barns lek och samtal i en sociokulturell kontext, skulle man kunna 
påverka och bidra till att fler får tillgång till lekterapin.  

 
 
 
Nyckelord: anhöriga barn, fenomenografi, lekterapi, lärande, sjukhus 
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Introduktion 
 
Inledning 
Denna uppsats belyser sjukvårdspersonals uppfattningar om anhöriga barns behov av lekterapi på 
sjukhus, för att få en förståelse för hur det kan utveckla lekterapin som verksamhet.  Forskning inom 
ämnet ”anhöriga barns behov av lekterapi” har varit svårt att finna. Konsekvenserna av att inte 
uppmärksamma sjuka familjemedlemmars anhöriga barn kan i förlängningen innebära att barnet mår 
sämre på grund av uteblivet stöd i en svår livssituation (Carlsson, 2007). I en lekterapi lär sig sjuka 
barn främst att hantera och förbereda sin egen behandling genom att t.ex. ta sprutor på dockor och 
gosedjur (Ljungström & Olsson, 2008). Däremot genomgår inte anhöriga barn någon egen behandling 
men ser sin familjemedlem få dropp, sprutor etc. Lekterapin skulle kunna fungera som ett andrum 
där det anhöriga barnet kan leka med de pedagogiska leksakerna. Den närvarande lekterapeuten 
skulle kunna förklara hur familjemedlemmens behandling fungerar, vad som ska hända och när. 
Därför kan det vara intressant att undersöka vad olika yrkesroller inom sjukvårdspersonalen anser 
om anhöriga barns behov av lekterapi, och i så fall vad som behövs för att barnen ska ha tillgång till 
det som sker där. 

Definitionen av lekterapi är att den ska vara öppen för alla. Ljungström och Olsson (2008) menar 
att barn kan: ”läka genom leken” (s.21). De antyder även att lekterapi kan ha flera kulturella 
förgreningar på sjukhus som animation, berättande, filmskapande, musik med mera. Lekterapi har 
sakta vuxit fram i Sverige, och år 1912 började sjukhus med aktiv sysselsättning för barn och på 1950-
talet kom det en ”lektant” på besök. Numera finns det lekterapi och lekterapeuter på de flesta sjukhus 
i Sverige, och deras huvuduppgift är att ta fram det friska hos de sjuka barnen. Lekterapeuter 
förbereder sjuka barn på hur deras behandling ska gå till, som röntgen, operation eller andra 
behandlingar. Det kan antingen ske i lekterapins lokaler eller på en avdelning ihop med 
vårdpersonalen. Lekterapeuter stöter ofta på barns rädsla och här menar Ljungström & Olsson (2008) 
att genom lekterapi kan rädslan överkommas genom att ta del av information från ett flertal sinnen 
samtidigt, auditivt, visuellt och taktilt. Enligt Sveriges Lekterapeuter (2017) finns lagar för barn som 
vistas inom vården. Lekterapi är en lagstadgad rättighet, enligt Skollagen kap. 24, 16 § under Särskilda 
utbildningsformer (SFS 2010:800) och Stockholms län och landsting (2016) menar att vården har som 
utmaning att stärka barnets rättigheter. Om ett sjukt barn vårdas på sjukhus eller någon annan 
institution, ska huvudmannen för institutionen svara för att barnet får tillfälle att delta i utbildning 
som så långt som möjligt motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem. När det 
gäller lekterapi på sjukhus finns även stöd från: FN-konventionen om barns rättigheter (Unicef, u.å.), 
Nobabs standard som arbetar för barn och ungas rättigheter i vården (Nobab, 2016) och Patientlagen 
(Patientlag, 2014:821).  

Hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) utökades med tillägget 2 g § som innebar att hälso- och 
sjukvården ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon 
annan vuxen som barnet varaktigt bor hos lider av:  

1. Psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning 
2. Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada 
3. Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

Detsamma gäller om barnets förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 
oväntat avlider. 
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Bakgrund 
Synen på det anhöriga barnets behov har ändrats genom åren. Idag finns ett annat perspektiv att ta 
till vara på barnens behov i svåra situationer på ett helt annat sätt än under 1900-talet. 
Litteraturöversikten nämner barns behov av lek och fantasi under förälders sjukdomsperiod, barns 
lärande, samt deras kunskap och inflytande på pedagogisk verksamhet. Som teoretisk utgångspunkt 
bidrar det sociokulturella perspektivet till att lyfta leken och lärandets betydelse i en social 
gemenskap som i lekterapin. 

 
Barns behov av lek och fantasi under förälderns sjukdomsperiod  
Carlsson (2007) menar att barns sorg ofta bagatelliserats genom åren och den allmänna bilden av 
denna situation är att barn har en påstådd förmåga att glömma bort. Detta kan bero på 
försvarsmekanismer, att sorgsna barn medför en känsla av hjälplöshet hos de vuxna. Carlsson 
nämner barnpsykologen Piaget som framhöll att barn saknar förmåga att sörja då de saknar 
objektsubstans, och att de inte förstår dödsbegreppet förrän senare i livet. Numera är kunskapen den 
att barn behöver känna kontinuitet och att livet fortsätter även om föräldern insjuknar. Här kan 
omgivningen hjälpa till att stötta samt bekräfta barnet. Samtidigt kan detta medföra ett stort problem 
och skuld hos föräldrarna om de inte orkar bibehålla rutiner och kontinuitet för det anhöriga barnet 
(Semple & McCance, 2010). När ett barn är på besök på sjukhus kan han eller hon uppmärksammas 
av avdelningen, lekterapin eller av personalen på sjukhusbiblioteket (Carlsson, 2007). I och med 
Hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) har vården ett ansvar att uppmärksamma barn till svårt sjuka 
föräldrar för att förebygga risk för psykisk ohälsa hos barnet. Lekterapi skulle kunna förmedla 
kunskap och vara en läkande process med sitt material och stöd till barn som både är sjuka och som 
är anhöriga till svårt sjuka familjemedlemmar. Ljungström och Olsson (2008) menar att lekterapin kan 
verka förebyggande om den låter barnet fantisera och leva ut sina känslor. Tack vare fantasin kan 
barnet ta till sig metoder och material som förmedlas via leken. Det vill säga, med kombinationen 
lärande och lek i estetiska ämnen menar psykologen Vygotskij (1995) att: ”På sätt och vis bygger alltid 
fantasin med hjälp av material som hämtas ur den givna verkligheten” (s.19) 
Vygotskij antyder här att de yttre och inre förnimmelserna bidrar till erfarenheter. Barnet samlar 
intryck vad de ser och hör och överför det i sitt skapande. Bearbetningsprocessen är därefter 
omfattande och omfattar begreppen dissociation och association. Dissociation innebär att denna 
helhet delas upp i små bitar som bevaras eller glöms bort i barnets minnesfunktion. Därefter, med 
hjälp av fantasins skapandeprocess, används association som sedan binder samman enskilda delar till 
en helhetsbild, som dock kan utgå från olika perspektiv eller utgångspunkter. Cirkeln sluts när 
fantasin tar sig i uttryck av yttre bilder.  

 
 
Barns lärande i ett socialt sammanhang 
Säljö (2000) menar att när ett barns intellekt mognar skapas förmågan till att tänka abstrakt. Härmed 
menas att barnet kan förstå konsekvenser av händelser utan att uppleva dessa. Barnen lär sig 
uppmärksamma och bli medvetna om världen genom ett sociokulturellt perspektiv. Genom samspel 
med andra och genom lek kan barnet förstå den värld som presenteras. Säljö visar på att lärandet inte 
behöver beskrivas på en nivå, utan på flera nivåer, som individuellt eller kollektivt. Barn som lär sig, 
t.ex. i en skolmiljö, får ta del av kunskaper och färdigheter, men också av problem vad det innebär att 
lära och förstå. Illeris (2007) framhåller att ibland vill inte det individuella barnet lära sig. Detta kan 
leda till att yttre impulser inte når fram till individens medvetande och då sker ett avvisande inom 
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lärprocessen. I det sociokulturella samhället finns det även lärprocesser som anses vara nedbrytande, 
som droger och miljöförstöring. Härmed menar Säljö (2000) att i ett sociokulturellt samhälle är det 
inte det viktigaste om individer lär sig, utan vad de lär sig inom sitt sammanhang. I en sociokulturell 
gemenskap agerar individer med utgångspunkt i egna erfarenheter och kunskaper, och detta kan lätt 
leda till en medveten eller omedveten konflikt. 
 

Barns kunskap och inflytande i verksamhet 
Inom verksamheten förskolan arbetar pedagoger med att stärka barns inflytande. Biteus och Engholm 
(2016) lyfter fördelarna med barns inflytande över verksamheten. Om barn kan bidra med kunskap 
kan det underlätta för pedagogerna att arbeta med att göra verksamheten mer tillgänglig och 
överskådlig, samt bli uppmärksammade på vad i lärmiljön som kan ändras eller utvecklas. Detta 
gäller särskilt inom material, som pyssel, spel, teknik m.m. Barns inflytande stärker även deras 
självförtroende och utveckling, samt att de får ett förtroende för sina medmänniskor. Enligt 
Folkhälsoguiden (2016) har barn rättigheter inom vården, som i sin tur ska arbeta utefter en 
handlingsplan som ska utgå ifrån barnkonventionen: ”Planen vill också inspirera alla medarbetare 
inom landstinget att bidra till att utveckla respekten och lyhördheten för barns synpunkter och att 
genom ett tydligt barnperspektiv verka för barns bästa i beslut och åtgärder” (s.4). Illeris (2007) menar 
att om ungdomar får vara med och bestämma aktivitetsformer i en verksamhet, så ökar det deras 
positiva inställning till lärprocessen. Dessutom påverkas deras motivation till lärandet om de har en 
känslomässig inställning till det. 

 

 

Sociokulturellt perspektiv 
I denna uppsats utgår jag från det sociokulturella som teoretisk utgångspunkt, där begrepp som 
redskap och artefakter har en viktig betydelse inom detta perspektiv. Säljö (2000) visar att de kan vara 
språkliga eller fysiska, materiella redskap som individer använder när de förstår omvärlden och hur 
de handlar i den. Språk och begrepp kan alltså också fungera som verbala redskap, individer kan till 
exempel med språkets hjälp meddela vilken aspekt i ett föremål som uppmärksammas. Med hjälp av 
språket kan man förklara sin bild av verkligheten. Detta är en viktig del i både det individuella och 
kollektiva lärandet och tack vare det kommunikativa redskapet kan individer analysera och utveckla 
tankar. Artefakter är detsamma som fysiska föremål som är skapade av individer. Sociokulturell teori 
utgår från hur vi använder resurser och kommunicerar interaktivt med vår omgivning. 
Appropriering innebär hur individer använder medierande redskap och hur dessa redskap agerar 
och bidrar till utveckling i en lärprocess.  Säljö menar även att människan utmärker sig genom att 
utveckla och använda sig av dessa redskap. Dessa kulturella redskap utgör en viktig del i våra liv. 
Vygotskij ansåg att inom begreppet ”proximal utvecklingszon” hjälper läraren eleven att nå sina 
studiemål eller optimala utveckling: den mest kompetente visar individen hur ett kulturellt redskap 
kan användas. Det kan även förekomma en indirekt mediering, då individer tar till sig lärande utan 
undervisning (Säljö, 2014). Detta kan ske i en verksamhet, exempelvis i skola eller lekterapi, 
exempelvis via lek eller rörelse, oavsett om det förekommer i direkt eller indirekt samspel.  
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Tidigare forskning  
Det produceras en hel del forskning, artiklar och internationella avhandlingar som handlar om 
lekterapi i hemmet eller i skolmiljö. Däremot har jag inte funnit så många undersökningar om den 
kliniska lekterapin på sjukhus. Jag har inte heller funnit undersökningar inom pedagogik som tar upp 
anhöriga barns behov till sjukhusets lekterapi och inte heller om hur deras kunskap om 
anhörigperspektivet kan bidra till utveckling av lekterapin som verksamhet. Klinisk lekterapi har 
dock behandlats i kandidatuppsatser, särskilt ur medicinskt och psykologiskt perspektiv. 
 

Lekterapi och barns lärande 
Lekterapi ska vara en lärande organisation, enligt Föreningen Sveriges lekterapeuter (Ljungström & 
Olsson, 2008). Bratton och Ray (2000) har gjort en utförlig översikt över lekterapin de senaste 60 åren 
och deras forskningsresultat visar att tack vare lekterapin har många sjuka barn lärt sig hantera 
situationer och ändra sitt beteende, oavsett om problemen varit stora eller små. Översikten visar även 
att filial terapi varit effektiv. Filial terapi innebär att föräldrarna är delaktiga i barnets lek. Carlson och 
Arthur (1999) visar att barn kan utvecklas med lekterapi och läka då de varit med om emotionella och 
traumatiska upplevelser. Genom den naturliga leken kan de lärande gå igenom en process, leka av 
sig och på så sätt komma förbi sina psykiskt upplevda trauman Synder (1997) menar att lekterapi 
innehåller olika kreativa moment som kan gynna individers välmående. Inom konstterapi kan barn 
lära sig att skapa sin egen värld, och denna lekmetod är användbar då det ter sig naturligt för barnen 
att uttrycka sig i skapandet till skillnad från att uttrycka sig verbalt. Barn lär sig på ett naturligt sätt 
via lekterapin, anpassat efter deras olika utvecklingsnivåer inom sociala, fysiska, intellektuella och 
emotionella egenskaper. Dessutom kan klinisk lekterapi uppmuntra barnen till att fortsätta med sitt 
lekintresse på hemmaplan. Detta visar även Snow, Hudspeth, Gore och Seales (2007) studie om 
lekterapi. Här lär sig barn lekterapi som även utvecklas i hemmet. Tack vare kombinationen av 
kodade lekteman och CBCL (ett rapporteringsformulär vars frågor mäter barnets emotionella 
beteendeproblem), så kom undersökningen fram till olika mönster i barns beteendeförändring.  
 

Anhöriga barn till svårt sjuk familjemedlem 
Den 1 januari 2010 publicerades Hälso- och sjukvårdslagens tillägg 2g §, och i och med detta tillägg 
producerades en hel del artiklar och avhandlingar kring ämnet barn som anhöriga till sjuka 
familjemedlemmar (Nka, 2013). Unga som är anhöriga till cancersjuka föräldrar försöker ofta hitta 
strategier för att kunna hantera den nya situationen. En studie som gjordes på unga mellan 13-17 år 
visade bland annat på att när en förälder får cancer uppstår en situation där den unga är tillräckligt 
stor för att förstå allvaret, men är samtidigt beroende av föräldrarnas omsorg. Dessa unga tror att 
inga andra kan förstå dem, samt känner sig svikna om de inte får information om föräldrarnas 
sjukdom (Bartfai Jansson & Anderzén - Carlsson, 2016). Syskon till cancersjuka barn önskar vara 
delaktiga i vårdprocessen och denna process är även önskvärd efter eventuell förlust av syskonet. 
Resultatet från Lövgren, Bylund - Grenklo, Jalmsell, Eilegård Wallin och Kreicbergs (2016) studie 
visar på att de anhöriga syskonen önskar ärlighet och realistiskt resonemang från sjukvårdspersonal, 
och att de förklarar de psykosociala aspekterna av den drabbade familjens situation.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning kommit fram till att barn lär sig hantera traumatiska 
situationer i lekterapi och att de läker under själva lekprocessen. Om sjukvårdspersonalen 
uppmärksammar barnen kan deras beteende ändras, och de kan lättare hantera sina rädslor. 
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Forskning visar även att anhöriga barn och unga vill ha information och kunskap om familjens 
situation och lära sig känna delaktiga i vårdprocessen. Det sociokulturella perspektivet kommer att 
behandlas i diskussionsdelen, i relation till studiens resultat och litteraturöversikt. 

 
 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa sjukvårdspersonals uppfattningar om anhöriga barns behov 
av lekterapi på sjukhus, för att få en förståelse för hur det kan utveckla lekterapin som verksamhet.  
 
Med hjälp av intervjuer med sjukhuspersonal, lyfts deras uppfattningar fram gällande anhöriga barns 
behov till lekterapi. I anslutning till syftet så har följande fråga formulerats: 
 

• Vilka olika uppfattningar finns hos sjukvårdspersonal om anhöriga barns behov av 
lekterapi? 
 

 
Denna studie har en hel del avgränsningar. Definition av ordet familjemedlem gäller främst föräldrar 
och syskon, men kan även innefatta bonusföräldrar och bonussyskon som tillhör barnets nära familj i 
vardagen. Här syftas enbart på barnets familjemedlem som är inlagd på sjukhus för somatisk svår 
sjukdom. Ibland finns det givetvis somatiska sjukdomar som orsakas missbruk, alkohol och psykisk 
ohälsa men detta perspektiv nämns inte i studien. Fokus ligger på klinisk lekterapi, dvs. inom 
sjukhusmiljö, därmed görs en avgränsning från lekterapi i skolor, förskolor. Här omfattar 
målgruppen barn och unga, från förskoleålder till tonår. I studiens undersökning utesluts frågor om 
ekonomiska faktorer som indirekt berör barns behov av sjukhusets lekterapi. 
 
 

 

 

Metod 
Kvalitativ ansats med fenomenografisk utgångspunkt 
Kvalitativ forskning tar hänsyn till de sociala sammanhangen i empiriska undersökningar. Här 
uppfattas människors känslor och tolkningar, och här anser kvalitativa forskningen att den 
kvantitativa brister då den via mätinstrument och mätprocesser visar en annan bild av verkligheten 
(Bryman, 2011). Uppsatsen hade en fenomenografisk utgångspunkt, det innebar att fenomenografin 
var en del av den kvalitativa undersökningsansatsen. Det empiriska materialet arbetades fram utan 
bestämd tolkningsteori, för att här var intervjuerna det viktigaste för att förstå det underförstådda 
innehållet och innebörden. De teoretiska antagande inom fenomenografin handlar om inlärning, och 
inlärningen kan därmed beskrivas med sitt speciella innehåll (Larsson, 2011). Fenomenografiskt 
tillvägagångssätt kan variera, men ofta finns en turordning att följa. Metodens tillvägagångssätt 
innebar att beskrivning av mönster, skapande av beskrivningskategorier och utfallsrum. 
Förkunskaper och fördomar om ämnet kunde ställa till det genom att söka bekräftelse till det man 
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redan har kunskap om, men kan tack vare fenomenografin se nya vinklar, liknelser och skillnader i 
det skapade utfallsrummet. Essensen inom denna metod var att söka variation och skillnader i 
individers uppfattningar om fenomenet. Ordet uppfattning kunde definieras som något som är 
underförstått, det ingår i vår referensram som utgör grunden för våra resonemang som bygger på 
kunskap. Om det insamlande materialet är för stort, kan analysen bli för ytligt på grund av för lite 
utvärderingstid. Är det för ytligt, försvinner meningen med undersökningen (Larsson, 2011). 
Alexandersson (1994) nämner att triangulering kan användas i fenomenografin för att undersöka ett 
och samma fenomen fast med olika metoder. Ett exempel på detta kan vara att använda 
videoinspelning och efterintervju med intervjupersonerna, för att få ytterligare djup i 
undersökningsmetoden. Men detta arbetssätt är vanligare i större och mer avancerade arbeten, som 
exempelvis avhandlingar. Därför genomfördes denna studie utan triangulering.  
 
 

Urval 
I den empiriska studien valdes målinriktat urval för att hitta lämpliga personer för denna studie. I 
kvalitativ forskning kan ett målinriktat urval användas vid intervjuer (Bryman, 2011). Likväl i denna 
studie användes målinriktat urval för att med yrkesrollerna skulle bidra till en god blandning av 
variation och nyanser kring samma fenomen, och samtidigt kunna relatera till studiens syfte. Inom 
fenomenografin borde två aspekter beaktas gällande antal personer i urvalet; hur ser analysens djup 
ut och hur många uppfattningar ska få chansen att delta i studien (Larsson, 2011).  

Urvalsgruppen omfattade enbart kvinnor eftersom det var svårt att hitta män i denna yrkesgrupp. 
Samma gällde ålder, inom urvalet förekom det enbart kvinnor i medelåldern. För att då bidra till en 
variation inom urvalet valdes fem olika yrkesroller inom sjukvårdsyrket, med syftet att få en bred 
helhetsbild av fenomenet ”Anhöriga barns behov av lekterapi”. Urvalsgruppen hade kunskap om 
anhöriga barns situation och om lekterapi som verksamhet, fast ur olika perspektiv och olika 
yrkesroller. Till slut blev det en intervju per yrkesroll inom sjukvårdspersonalen: sjuksköterska, 
kurator, chef för lekterapi. syskonstödjare (stödperson som arbetar med sjuka barns syskon på 
sjukhus). Dessutom deltog två lekterapeuter i undersökningen för att bidra med större variation. 
Intervjupersonernas anonymitet respekterades i denna studie och därför nämndes enbart deras 
yrkesroller.  
 
 

Procedur 
I uppsatsens förstadium gjordes en research med hjälp av Internets sökmotorer. Researchen handlade 
om att få fram information om olika sjukhus och anhörigföreningar, därefter specificerades sökningen 
till att gälla personer som arbetade med anhöriga barn och lekterapi på sjukhus. Mejl och 
informationsbrev skickades ut till sex handplockade personer. Inom kort svarade alla att de ville delta 
i undersökningen. Intervjuerna kom att äga rum på deras arbetsplatser eller närliggande café. En 
deltagare intervjuades per telefon, med inspelningsfunktion som teknisk hjälp. Skälet till att intervjun 
hölls på telefon var ett för stort avstånd mellan våra städer. En forskningsfråga formulerades och 
denna fråga relaterade till syftesformuleringen. Forskningsfrågan formulerades som en ingångsfråga 
och utgick från undersökningens valda fenomen. Därifrån utvecklades relaterade frågor som berörde 
lekterapi: anhöriga barns behov, lärande och kunskap. Intervjuguiden innehöll semistrukturerade 
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frågor enligt fenomenografisk struktur (se bilaga 1). Planerad intervjutid var ca 45 min - 1 timme per 
samtal. Innan intervjun började informerades intervjupersonerna om de etiska reglerna, och studiens 
fenomen (anhöriga barns behov av lekterapi). Under intervjun antecknades stödord samt egna 
noteringar som eventuellt skulle kunna bidra till ett djup i undersökningen. Samma dag som 
intervjun ägt rum påbörjade den ordagranna transkriberingen, detta för att intervjun skulle ligga 
färskt i minnet. 
 

Instrument 
För att fram det empiriska materialet författades ett informationsbrev med en förfrågan om den valda 
sjukvårdspersonalen ville delta i en undersökning om anhöriga barns behov av lekterapi på sjukhus. I 
informationsbrevet nämndes att studien genomfördes för att det saknades forskning inom anhöriga 
barns situation som besöker en familjemedlem som är inlagda på sjukhus, och därför skulle det vara 
intressant att få deras individuella uppfattning om anhöriga barns behov av lekterapin. Därefter 
förklarades de etiska aspekterna och information om det eventuella mötet. En intervjuguide 
producerades (bilaga 1) och frågorna handlade om anhöriga barns behov av lekterapi. Frågorna 
delades in i tre grupper med utefter anhöriga barns behov, lärande och kunskap. Detta för att sedan 
kunna göra en sammanfattning av hur sjukvårdspersonalen uppfattade fenomenet i relation med 
lekterapi som verksamhet. 
 
 

Etiska aspekter 
Uppsatsens framtagna uppgifter användes inte för kommersiella bruk eller för andra icke-
vetenskapliga syften. Behandling av intervjupersonernas personuppgifter var konfidentiella enligt 
konfidentialitetskravet och PUL, personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. I urval 
definierades urvalsgruppen enbart medelålders, för att inte beskriva personernas identitet allt för 
detaljerat. Under intervjuerna framkom information vilket skulle kunna leda till igenkännbara 
situationer för intervjupersonerna och deras miljöer. Denna information kodades eller gallrades bort 
under databearbetningen. Pappersanteckningarna från intervjuerna blev kodade med bokstäver och 
siffror, det vill säga att inga namn, sjukhus eller städer nämndes i texterna. Samma gällde de 
transkriberade intervjuerna på datafilerna. Forskningsarbetet var sekretessbelagt, samt tystnadsplikt 
rådde. Samtyckekravet innebar att intervjupersonerna hade rätt att bestämma över deltagandet. 
Samtliga valde att vara med i denna studie, deltagandet var frivilligt och de informerades om rätten 
att avbryta intervjun när de ville. Innan intervjuerna startade framgick att uppgifterna enbart skulle 
används för ändamålet inom forskningen enligt Nyttjandekravet, dessutom blev de informerade om 
syftet med undersökningen utifrån Informationskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). De 
etiska aspekterna nämndes även i informationsbrevet som de fick vid förfrågan att delta i 
undersökningen (bilaga 2).   
 

Fenomenografisk analysmetod 
Valet av fenomenografisk analysmetod gav möjlighet att fokusera på sjukvårdspersonalens 
uppfattningar kring fenomenet. Fenomenografisk analys innebar att kunna se ett tankemönster i det 
empiriska materialet som kunde kopplas till studiens fenomen. Fenomenet i studien var ”Anhöriga 
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barns behov av lekterapi” och definierades med begrepp som kallades ”första ordningen”. I 
begreppet ”andra ordningen” beskrevs sjukvårdspersonalens uppfattningar om fenomenet och sedan 
hur deras uppfattningar relaterade till varandra (Alexandersson, 1994).   

   För att se tankemönster i det empiriska materialet behövdes många igenomläsningar av 
intervjuerna. Därefter skapades ca tolv till femton mönstergrupper. Under denna process 
uppmärksammades likheter och skillnader i materialet. Därefter samordnades dessa mönster till färre 
grupper som kallades beskrivningskategorier, som till en början enbart var löst beskrivna ord. När 
kategorierna var etablerade var deras tema tydligt åtskiljda, så att de inte överlappade varandra. 
Sedan placerades de relevanta citaten in under varje beskrivningskategori så att resonemanget kunde 
följas (Larsson, 2011). Studiens huvudresultat visades i ett utfallsrum, där beskrivningskategorierna 
inbördes relation och bakomliggande struktur beskrevs, därtill presenterades under varje rubrik i 
beskrivningskategorierna de främsta skillnaderna mellan intervjupersonernas uppfattningar. 
 

Validitet och reliabilitet 
Inom kvalitativ undersökning ger kriterierna validitet och reliabilitet en slags kvalitetsstämpling för 
studien. Validitet innebär att man mäter det man avser. Extern validitet eller överförbarhet innebär 
om resultatet kan tillämpas i andra sammanhang. I denna uppsats har intervjufrågorna relation till 
forskningsfrågan och uppsatsens syfte och skulle därför kunna ha validitet. Bryman (2008) menar 
också att den externa validiteten skulle kunna generaliseras till andra sociala miljöer, men då skulle 
det bli ett annat resultat eftersom denna studie skildrar variationer inom uppfattningar. Intern 
validitet innebär hur resultatet överensstämmer med dess verklighet dvs. att det finns koppling 
mellan intervjuerna och teoretiska begrepp som utvecklats. Uppsatsens urval inkluderade personer 
som har kunskap om barn som anhöriga. Datainsamling har skett via intervjuer och analysprocessen 
har baserat sig på intervjupersonernas uppfattningar och sedan relaterat resultaten till de teoretiska 
idéerna.  

Reliabilitet är detsamma som pålitlighet och tar hänsyn till ständiga förändringar, och innebär att 
mätinstrumentet ska vara tillförlitligt över tid (Bryman, 2008). Beskrivningskategoriernas 
kommunicerbarhet är en relevant aspekt inom trovärdighet och giltighet, inom kvalitativ ansats 
kallas detta för extern reliabilitet. I denna studie kommunicerade alla fem beskrivningskategorier 
med varandra, vilket visade sig med anknytningslinjer. Inom fenomenografin innebär noggrannhet, 
giltighet och trovärdighet först och främst hur beskrivningskategorierna relaterar till 
intervjupersonernas uppfattningar, och därmed utskiljs vad som var intervjupersonernas 
uppfattningar och vad som var mina ståndpunkter. Sammanfattningsvis var beskrivningarna av 
undersökningsresultatet viktiga, vilket beskrevs i uppsatsens resultatsammanfattning. Detta kan med 
fördel göras av en oberoende medbedömare och därefter skulle graden av samstämmighet kunna 
bedömas (Alexandersson, 1994). I denna studie har jag utgått från Kroksmark (2007) som hävdar att 
en medbedömare oftast är överflödig: ”Analysen skall ske i anslutning till utsagor som är gestaltade i 
en innehållsligt relevant situation och som är meningsbärande inom det studerade innehållet. Detta 
krav borde räcka för att forskaren själv ska kunna identifiera det kategorisystem som skall beskriva 
det totala utfallsrummet” (s.3) 
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Metoddiskussion 
Den fenomenografiska metoden användes i studien, och att ta till sig den var en riktig svår utmaning. 
Tack vare variationen av fenomenografisk litteratur (Alexandersson, 1994; Henricson, 2012; 
Kroksmark, 2007; Larsson, 2011) så gick det att ta sig fram och förstå den fenomenografiska 
metodbeskrivningen. Studiens empiriska materialinsamling grundade sig på intervjuer. Beslutet att 
höja antalet intervjupersoner från fem till sex personer var fördelaktigt, även om det innebar mer 
transkribering så blev innehållet rikare och innehöll fler variationer bland utsagorna. Till en början 
upplevdes några av sjukvårdspersonalen något stressade, vilket eventuellt skulle kunna leda till 
kortare intervjuer. De flesta intervjuer slutade dock ungefär inom samma tidsspann. Eftersom det låg 
ett påsklov mitt i intervjuperiodens början kunde inte vissa individer ställa upp på intervju, därmed 
sköts det fram till veckan efter. När intervjuperioden väl startade fördes de flesta samtal i avskilda 
rum på sjukhusen så det förekom inga störningsmoment. Den intervju som skedde via telefon 
fortlöpte utan avbrott. En intervju gjordes på ett bokcafé, men det var ett lugnt ställe och dessutom 
satt vi relativt avskilda långt ifrån de andra gästerna.  

När det empiriska materialet skulle analyseras lästes det om och om igen, och nya mönster och 
beskrivningskategorier reviderades under tidens gång. Första mönsteranalysen mynnade ut i 13 
mönster (mönsteranalyserna förekom bara som en del av arbetsprocessen och redovisas inte här) och 
slutligen hamnade antalet på fem mönster som bildade beskrivningskategorier. Denna process var 
väldigt kreativ men det gick att få fram ett resultat trots tidspress. Alexandersson (1994) menade att 
språket i studien skulle kunna analyseras lingvistiskt, men här har jag helt enkelt fokuserat på den 
kvalitativa analysen i resultatdelen vilket omfattade ”vad” och ”hur” uppfattningarna upplevdes. I 
Utfallsrummet gällde det sedan att se kommunicerbarhet mellan beskrivningskategorierna. Här låg 
huvudfokus på anhöriga barns behov av lekterapi, men alla kategorier hade en någon slags koppling 
till varandra (se bild 1) och utgjorde tillsammans en helhetskommunikation. Två av 
beskrivningskategorierna Den o-/tillgängliga lekterapin och Barn i mitten av ett trauma skulle kunna 
uppfattas vara kategorier i ytterkant, men dessa lyftes i det empiriska resultatet som kommunicerbara 
med de övriga kategorierna och därmed fick de anknytningslinjer i samma nivå. Inom 
fenomenografin skulle skillnader och likheter uppmärksammas. I resultatet bildades därav en rubrik 
som kallades för Skillnader, trots att det nämndes ett par likheter mellan utsagorna. Detta var en 
medveten strategi, då jag ansåg att likheterna utgjorde en grund för att se skillnaderna.  
 
 
 
 

Resultat 
Beskrivningskategorierna har utformats av sjukvårdspersonalens individuella uppfattningar och 
tankemönster utifrån studiens fenomen. I tabellen nedan (tabell 1.1) beskrivs inom de olika 
kategorierna ”vad” gruppen anser, därefter ”hur” deras uppfattningar formuleras. I resultatet visas 
sjukvårdpersonalens uppfattningar i form av citat som börjar med narrativa beskrivningar. 
Intervjupersonernas svar kan formuleras på olika sätt, här valde jag att utgå från Larssons (2011) 
beskrivning vilket innebar att direkta meningar skrevs ut. Intervjupersonerna definierades enbart 
efter yrkesroll.  
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Beskrivningskategorier  
Utifrån det empiriska materialet har olika mönstren nu formats till fem olika beskrivningskategorier. 
Här beskrivs även kortfattat vad dessa kategorier förmedlar, samt hur dessa tagit sig i uttryck i 
materialets resultat. 
 
Beskrivningskategorier        Vad                     Hur 
Anhöriga barns behov av 
lekterapin 

Anhöriga barns 
behov av 
lekterapin på 
sjukhuset? 

Huvudfokus är på uppfattningar om anhöriga 
barns behov av lekterapi. Ledord är 
uppmärksamhet, lek, samtal och det långsiktiga 
stödet 

Lärandet i lekterapin Hur ser lärandet 
ut för barn i 
lekterapin? 

Huvudfokus är på anhöriga och sjuka barns 
lärande, och lärande i gemenskap. Ledord är 
information, delaktighet, kontroll och sorg.  

Barns kunskap till lekterapin 
 

Kan barns 
kunskap tillföra 
något för 
lekterapins 
verksamhet? 

Huvudfokus är på anhöriga barns kunskap. 
Ledord är Lekterapins utveckling, barns 
inflytande och kunskap. 
 

Den o-/tillgängliga 
lekterapin 

Vad avgör 
tillgängligheten 
till lekterapin? 
Finns det hinder? 

Huvudfokus är på anhöriga barns tillgång till 
lekterapin. Ledord är information, 
initiativtagande, kommunikation, tillgänglighet 
och otillgänglighet. 
 

Barn i mitten av ett trauma Hur reagerar 
barn i 
traumatiska 
situationer? 

Huvudfokus är på anhöriga barns i en situation 
med svårt sjuka familjemedlemmar. Ledord är 
känsla av maktlöshet, brist på kontroll, rädsla. 
Behov av delaktighet och rutiner 

 
Tabell 1.1     En tabell över studiens beskrivningskategorier med relaterande begrepp 

 
 
 

Anhöriga barns behov av lekterapi 
Denna beskrivningskategori har upp sjukvårdspersonalens uppfattningar om anhöriga barns behov 
av lekterapin. Citaten handlar om speciella lekar, lekens magi och att tillgång till lekterapin kan 
gynna barnen på lång sikt. 
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Syskonstödjaren:  
Det sjuka barnet får jättemycket uppmärksamhet. Det är ju oftast inte bara 
uppmärksamhet utan det märks att de är sjuka, att de får mycket omvårdnad. 
Det är också uppmärksamhet i form av presenter… mycket fokus liksom helt 
och hållet på det sjuka barnet. /…/ Därför ser jag hos syskonet vilket behov de 
har, att få vara i full fokus. Ibland kan det också vara så att: (imiterar barnet): 
Nu gör vi någonting roligt! Jag är inte alls sugen på att prata om mitt sjuka 
syskon, utan nu handlar det om mig, nu får jag en stund… men här vad jag får 
göra någonting roligt.  

 

Exemplet visar att det anhöriga syskonet till det sjuka barnet har stort behov av uppmärksamhet och 
att göra något kul. Nästa citat stärker denna uppfattning genom att lyfta behovet av leken och dess 
magi. 
 
                             Sjuksköterskan: 

Hennes pappa har varit sjuk hela hennes liv och då till exempel när man 
kommer så…(imiterar barnet): Kan du göra handskar… kan du göra 
handskballonger? Och blåsa upp ballongen så knyta ihop den… och sen ska 
man rita då… Rita pappa. 

  /…/ Genom leken kan de ha kontroll över vad som händer i situationen:  
Och då slutade det här… då fick pappan inte ont längre. Eller de  
kan ju använda sin magi i leken så att allting ordnar sig. 

 
  
Nästa citat beskriver lekterapeutens sätt att närma sig anhöriga tonåringar. Där närmande kan skilja 
sig från att möta yngre barn (som i exemplet här ovan). 

 
                             Lekterapeut 2: 

   Tonåringar som är svåra, ganska svåra att få upp. När man säger att man 
jobbar i lekterapin så får man ju vara lite försiktig. Då säger tonåringarna att 
de behöver ingen terapeut, men talar man om att man har så mycket teknik 
som vi har så är det lite spännande…  
Man måste anpassa allt material till åldersanpassat… 

 
Lekterapeutens uppfattning stärks av Kuratorns bild, som tar upp tonåringars behov av lekterapin 
lekar: 
 

Kuratorn: 
Du vet att jag har haft barn mellan 7-18 år, och de är likadana allihop i olika 
konstellationer. Man kan tro att 17-åringar, när man frågar: ”Ska vi leka 
kurragömma eller ska vi leka kull” Man tänker att det här kommer inte 
gå…Men ojojoj, de blir som 6-åringar, det tycker att det är jättekul, man kan 
släppa och sjunka ganska lågt i ålder, släppa tanken (imitation av barnen): 
”Oj, man ska vara vuxen, man ska tänka, man ska prata, och man ska göra 
allting, så man får degradera totalt. Det är skrattet som behövs, och 
frigörande, och det säger många, liksom de här. 
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Slutligen tar Lekterapeuten upp behovet av lekterapi för anhöriga barn, att det kan gynna barnet i det 
långa perspektivet: 
 

Lekterapeut 2: 
Har vi då skapat kontakten till de sjuka anhöriga som vi hade under några år 
som var jätte, jättebra, då känner de redan oss. För ibland får vi reda på ett 
tidigt stadium att den här mamman eller pappan kommer inte överleva och 
det finns ingen hjälp. Då är det så att dessa barn har vi haft på lekterapin och 
sjukhusskolan, och vi har då haft möjligheten till att snabbt kunna springa 
bort med barnen för det är jättejobbigt för barnen att sitta hos den döende 
föräldern. 

 
 
 

Lärandet i lekterapin 
Denna beskrivningskategori nämner sjukvårdspersonalens uppfattningar om barns lärande i 
lekterapin. Här nämner de både anhöriga barn och sjuka barn. Uppfattningarna tyder på att barns 
intag av kunskap har samband med viljan av kontroll och delaktighet.  
 

Kuratorn: 
”Anhöriga barn är mer att de behöver ha kunskap … att de behöver få vara med, 
behöver en delaktighet…” 
 
Sjuksköterskan: 
”… enligt följande lag så är ju vi skyldiga till att informera och se till att barnen 
blir delaktiga” 

 
 
Exemplen nedan visar att barns lärande sker i leken. Oavsett om barnet är sjuk eller 
Anhörig till sjuk familjemedlem, så leker de att de ger nallar eller personal låtsassprutor etc., 
och därmed lär sig barnet kontroll och delaktighet. Nästa citat från Syskonstödjaren stärker de  
ovannämnda svaren. 
 
  Syskonstödjaren: 

De säger till mig (imiterar barnet): ”Nu har du ont… det här gör ont  
att göra det här eller nu kommer det göra ont en stund, men sen gör jag det här och då 
kommer det att kännas bättre”. Så att i leken är det väldigt insatta beroende på hur 
delaktiga de har varit, varit med på rummet. Det är inte alltid det går till så, för ett syskon 
som är närvarande och delaktig, tycker jag tar in. 

 
Men det finns även uppfattningar om det individuella lärandet, om att varje barn är unikt och 
att lärande i lekterapin skiljer sig åt:  
 
  Chef för lekterapi: 

”Men jag tror med syskon, syskon som verkligen vill titta, förstå, prova själv /…./  
till syskon som inte alls vill göra det. Båda delarna måste vara ok”. 
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Nedan, menar kuratorn att ibland finns det ingen ork för intag av kunskap, och det är 
sjukvårdpersonalens över lag generella uppfattningar att detta gäller både svårt sjuka, lindrigt sjuka 
och anhöriga barn. 
 

Kuratorn: 
Om jag ser till de barn som har sorg och följer deras /…/ 
så finns ju ett lärande och intag av kunskap eller... Alltså kommunikationen  
över huvudtaget som kan vara begränsad för att man inte har orken till att ta  
emot för det finns ett annat fokus…och då är det ju inte lärandet, för man orkar 
inte. 

 
 
Slutligen nämner två yrkesroller lärandet i en gemenskap, om friska och sjuka leker ihop, eller 
separat. Lekterapeuten nämner först gemenskapen som anhöriga barn finner med varandra och att 
det som sjukvårdspersonal gäller att känna in situationen om hur barnet och familjen vill ha det då 
de kommer till lekterapin. Därefter menar Chef för lekterapin att lärandet och leken sker oftast inom 
familjen, och det är ovanligt med lek med andra barn. Sjuka tonåringar lider av sitt tillstånd, och att 
integreras med andra skulle skapa otrygghet. 
 

  
 
 
   Lekterapeut 1: 

De behövde bara berätta det hela. Så kan det vara. Så kan det vara på sjukhus. Och 
bara få bekräftelse liksom. /…/ de hade det jobbigt i sina relationer och sen behövde 
de bara leka och laja. 

   /…/ 
   Behöver de leka tillsammans [familjen], behöver man få in leken tillsammans med 

dem så det gäller verkligen att känna in… eller behöver man vara med och leka? 

 
 

   Chef för Lekterapin: 
   De leker i sin egen bubbla… beror lite på vilken ålder /…/ i lekterapin där leker 

barn förhållandevis väldigt sällan med varandra. Vi har inrett lokalen som att det 
är lek-öar, man kan leka över gränserna, men det är inte så ofta man ser det. Man 
leker ofta med sin mamma, pappa, anhörig som man har med sig. 

                                /…/ För många tonåringar är det enormt jobbigt att visa att man är exempelvis  
kortisonsvullen, man har tappat håret, ja någonting annat än det syns att man är sjuk, 
kanske går med droppställning, infart, eller sådana saker.  
Då säger de: ”De bara glor på mig när jag kommer” om jag tänkte att det skulle vara en 
massa andra ungdomar så som man inte har en relation till, tror jag skulle vara direkt 
olämpligt i dessa fall, skapar en otrygghet. 
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Den o-/ tillgängliga lekterapin 
Denna beskrivningskategori handlar om anhöriga barns faktiska tillgång till lekterapin. Hur  
sjukvårdspersonalen uppfattar tillgängligheten och om det finns hinder att nå lekterapins lokaler. 
 

Lekterapeut 1: 
                             Är de på rummen då informerar jag mig att de är välkomna att komma ned. Beror ju på om 

det är fler föräldrar på sjukhuset eller om det är en, för de kan ju inte lämna dem ensamma 
liksom. 

 
Intervjuare:  
Men om de är tillräckligt gamla - får de komma hit själva? 
 
Lekterapeut 1: 
Helst inte faktiskt, för det är ju sån annorlunda miljö. Det kan komma någon med 
droppställning med blod, eller att någon har konstig hudsjukdom som ser konstig ut… eller 
luktar illa. 

 
Exemplet visar att lekterapeuten behöver gå till olika avdelningar på sjukhuset för att hämta anhöriga 
barn. För sjukhuset är ingen bra miljö på barn att springa runt på. Därför är det bra om personalen 
runtomkring samarbetar, nästa citat stärker denna uppfattning. 
 
     Lekterapeut 2: 

Får vi inte med oss personalen så är det jätte svårt. Jag kan inte bryta mig in, jag måste ha 
tillgång och måste få… behöver inte speciellt mycket… utan (imiterar sjukvårdspersonal): Här 
har jag barn som är mellan 2 och 5 år som har tråkigt hos sin mamma och inte mår så bra. 

 
Dock skiljer sig uppfattningarna åt om tillgången till lekterapin. Nästa uppfattning formuleras av en 
kurator som vill ta med anhöriga barn från en vuxenavdelning till lekterapin, men det är inte helt lätt. 
 
                        Kuratorn: 

Jag har ringt och frågat om jag får komma in bara en stund. Så det är ju det att 
jag är med dem där, det kan ju inte vara så att jag har lämnat dem där till 
lekterapeuterna. För syftet är ju inte att mina patienter ska vara där. Då har jag 
varit där. 

                             /…/  Jag skulle önska att lekterapin var till för alla sjukhusets barn, vare det är 
                            för närstående eller… 

 
 
Sista citatet handlar det om vilka hinder som anhöriga barn kan stöta på när det gäller tillgång till 
lekterapin. 
 

Chef för lekterapi: 
Om man ska vara på en liten enhet, då skulle jag kunna tänka mig att skulle 
man ha många patienter inne, så skulle kanske ett sjukt barn med stor 
syskonskara, då kanske man … prio ett… ja, det kan man säga att prio ett är att 
våra inneliggande barn kommer först.  Ähm, så det är väl ett hinder. /…/ Vi 
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lånar ju ut material till avdelningar, just det till patienter, inte till syskon, sen 
leker ju de förstås tillsammans. Men det skulle inte resurserna räcka till, att ta 
hand om alla anhöriga. 

 
  
 

Barns kunskap om lekterapin  
Här handlar det om sjukvårdspersonalens uppfattningar om anhöriga barn kan tillföra kunskap till 
lekterapin som verksamhet. Leken kan bidra till kunskap om barnets beteende.  
 

 
Sjuksköterskan: 
Det enda som kan belägga det är ju forskning, att forska och utvärdera. Att 
man går in och tittar på vad händer med barn som får vara med om leken, vad 
ser man där? Jag tror att om man koncentrerar sig där på en given plats, så kan 
man få kunskap som man sen kan plocka ut utanför lekterapin t ex när man 
vet att skolan, förskola, idrotts-vad-det-nu-är är platsen där barnet kommer att 
vara allra mest. Om man vet vilken typ av lek barnet behöver som går igen ett 
trauma eller en svår tid, så är det ju ovärderlig kunskap. 

 
 
Lekterapeut 1: 
Absolut! Jag tror att man skulle kunna utveckla lekterapin att uppifrån, att från 
styrelsen… vad ska man säga…organisationsmässigt, att alla som arbetar med 
”barn som anhöriga” skulle absolut ha glädje av lekterapi. Men jag tror inte att 
de två lekterapeuter som finns, tror inte att det skulle räcka, på lekterapin, 
”nämen ni jobbar här… kan ni ta hand om det här barnet” Men med någon. 
Absolut. 
Skulle de kunna ändra, jag tror… alltså skulle fler fråga och uppmärksamma 
behovet så skulle de barnen…absolut kunna ändra synsätt, att lekterapin 
skulle ha en större betydelse. 

 
Exemplen ovan visar uppfattningarna att anhöriga barns kunskap kan påverka lekterapins utveckling, 
framförallt lekterapin betydelse. Dessutom forskningens betydelse, om man lyckas fånga upp barns 
kunskap om dess behov från olika platser i deras vardag. Däremot visar kommande citat att när det 
gäller barns kunskap och påverkan på lekterapin, är det viktigt att arbeta utifrån barnens perspektiv på 
sjukhus och se alla barns likheter och utgå från det friska. 
 
 

Chef för lekterapi: 
Genom att bara vara där, varje enskilt barn som kommer kan signalera 
någonting som vi kan dra erfarenhet av det man säger eller på olika sätt kan ta 
intryck av. Men jag ser inte ”anhörig barnen” som en egen grupp i det. Sen kan 
man ju tänka att går det att göra särskilda intervjudelar där man går från 
barnperspektivet till barnens perspektiv på sjukhus, för det pratar vi om hur 
man ska göra det med patienter. 
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/…/ 
Nä men jag tycker alltså att de är lika. Barn är barn, och det har ju att göra med 
att vi inte försöker titta till sjukdomen… utan att ”ett barn” som kliver inför 
dörren. 

 

Barn i mitten av ett trauma 
Här är den sista beskrivningskategorin som tar upp sjukvårdspersonalens uppfattningar om barnet i 
centrum av ett trauma, som i detta fall svårt sjuka familjemedlemmar. De tar upp maktlöshet, att brist 
på kontroll skapar rädsla samt barns behov av rutiner. 
  
Sjuksköterskan och Lekterapeuten nämner anhöriga barnets dilemma vid svår sjukdom, som kan 
uttrycka sig i skuld och rädsla. 

 
 
Sjuksköterskan: 

                               (Imiterar barnet): ”Tänk om jag ändå inte sagt det där... Jag sa så där, men det 
blev så där i allefall”. Barnet har ju ingen kraft eller makt att påverka… så tror 
jag att det kan vara. 

 
Lekterapeut 1: 
Om man är mindre är det inte lika lätt att vara verbal, att man tar på sig skuld, 
eller att man själv är skyldig till sjukdomen. 
/…/ 
Barnrättsombud… /…/ … det är ju för att barn ska få möjlighet att förstå vad 
som händer runt om på sjukhus. För rädsla är brist på kontroll och har man 
inte kontroll på läget blir det katastrof faktiskt. Så här kan man få överblick 
och kontroll. 

 
Syskonstödjaren nämner tillfällen då anhöriga barn velat vara kvar på avdelningen och tackat nej till 
erbjudanden som att gå ut eller ned till lekterapin. Att barnet har svårt att släppa kontrollen och vill 
vara hos sitt inlagda syskon. Samtidigt menar Kuratorn att barn inte vet hur sjukdom och död kan se 
ut. 

 
 
Syskonstödjaren: 
Han ville vara nära familjen, nära syskonet… ja, som var svårt sjuk, det är ju 
en form av kontroll att vara i närheten, att vara nära. Det var ingenting han sa, 
men jag tänkte att det kan mycket väl vara så… 

 
Kuratorn: 
De tänker blod och allt möjligt konstigt… de måste få en bild av det hela… 
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De sista uppfattningarna stärker tidigare påstående om det anhöriga barnet behov av kontroll, trygghet 
och rutin i ett trauma. Ibland kan det vara svårt om rutiner inte kan fortgå, som träffa kompisar, på 
grund av syskonets infektionskänslighet. 
  

Lekterapeut 1: 
Samtidigt det är bra att de får kontroll /…/ När vi har pratat om anhöriga, som 
är anhöriga till vuxna på sjukhuset, att de tyder ju all forskning att det är 
viktigt att fortsätta med sina vanliga rutiner, att man inte avviker. 

 
Sjuksköterskan: 
… om barnet inte känner att ”saker som inte är praktiskt löst för mig”, då 
bearbetas inte heller det svåra (imiterar barnet):”Vad kommer att hända med 
mig? Kommer vi bo kvar här? När mamma dör, vem ska hämta mig på 
onsdagar till kören.” Om de inte får veta detta klart, då bearbetar de inte detta 
heller. Det måste man ha löst först. 

 
Chef för lekterapi: 
… så infektionskänslig så att det sjuka barnet inte kan gå i skolan, syskonet 
kan inte träffa kompisar för man kan ej ta hem andra baskelusker… så det blir 
en väldig konstlad värld för hela familjen. 
/…/ 
Också en frustration hos det friska syskonet, för det får ju sin värld väldigt 
vingklippt. Man får inte göra saker, så blir man arg… och alla de här 
känslorna. 

 

Resultatsummering 
Det fenomenografiska utfallsrummet placeras i denna studie inom resultatsummeringen. Orsaken till 
denna placering är för att se en tydlig koppling mellan resultatet och beskrivningskategorierna, och 
deras inbördes relation. En fenomenografisk studie karaktäriseras främst av variationer mellan 
uppfattningar och genom att se dess skillnader, därför avslutas denna resultatdel med att ta upp 
skillnaderna mellan utsagorna i varje beskrivningskategori. 
 

Utfallsrum 
Beskrivning av utfallsrum, minsta gemensamma kvalitativa nämnare för att fenomenet ”Anhöriga 
barns behov av lekterapi” ska finnas.  I resultatet innebär den gemensamma nämnaren lek och lära 
sig, delaktighet och kontroll över situationen. 
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Bild 1. En modell över relationerna mellan metod och empiriska innehållet 

 
Utfallsrummet innehåller fem olika beskrivningskategorier och denna grafiska modell visar dess 
relation till varandra. Ur det empiriska materialet kretsar sjukvårdspersonalens uppfattningar kring 
dessa fem områden. Nedan anges de tre första beskrivningskategorierna som på fenomenografiskt 
sätt kopplas mot studiens syfte ihop med studiens forskningsfråga och problemformulering.  
 
Anhöriga barns behov av lekterapin   
Lärandet i lekterapin  
Barns kunskap om lekterapin 
 
 
De övriga underförstådda uppfattningarna framkom i ytterligare två beskrivningskategorier; 
anhöriga barns tillgång till lekterapin, och handlade om sjukvårdpersonalens uppfattningar om barn 
som går igenom ett trauma, med andra ord när en familjemedlem blir svårt sjuk. 
 
Den o-/tillgängliga lekterapin  
Barn i mitten av ett trauma 
 
Alla dessa fem beskrivningskategorier har relation till varandra på något sätt trots att de är tydligt 
avgränsade. Därför har det skapats anknytningslinjer (bild 1) så att alla kategorier möts på något sätt. 
De har alla någon form av relation till varandra och utgår alla från fenomenet ”Anhöriga barns behov 
av lekterapi”. I utfallsrummet möts alla beskrivningskategorierna och här är ett exempel på en tydlig 
kommunicerbarhet. Då alla möter alla kategorier och har samma inbördes relation är 
kommunicerbarheten ett försök att skapa trovärdighet och giltighet i studien (Alexanderson, 1994; 
Larsson, 2011). Beskrivningskategoriernas kommunicerbarhet och inbördes relation förklaras så här: 
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Anhöriga barns behov av lekterapi relaterar till deras behov till lärandet och leken då de är i trauma. 
De får leka om lekterapin på sjukhusen är tillgänglig för dem. Barns kunskap om vara anhörig kan 
eventuellt bidra till lekterapins utveckling etc. Alla dessa kategorier har samma inbördes relation. 
 
 

 

Skillnader 
Inom fenomenografisk analys rekommenderas att de mest väsentliga skillnader mellan 
sjukvårdspersonalens uppfattningar uttyds ur varje beskrivningskategori. I de flesta fall nämns även 
några likheter mellan utsagorna för att skillnaderna ska få en grund att förhålla sig till. 

 
Anhöriga barns behov av lekterapin   
Intervjupersonerna var ganska överens om att de anhöriga barnen har behov till lekterapi. 
Sjukvårdspersonalen uppfattade att barnen kunde bearbeta deras jobbiga situation via lek, pyssel, 
rörelse och samtal. Däremot kunde man i resultatet utröna skillnader i sjukvårdspersonalens 
närmanden av de yngre barnen jämfört med tonåringarna. Startsträckan var längre för tonåringarna, 
som till att börja med uppfattade lekterapi med en viss skepticism. Här skiljer sig Sjuksköterskans 
uppfattning om den direkta leken med ett yngre barn, exempelvis rollspelet (med plasthandsken) och 
Syskonstödjarens barn som genast säger att de vill leka och ha roligt. Däremot menar Lekterapeut (2) 
att vissa tonåringar säger att de inte behöver terapi, men som efter ett tag leker med teknik eller kull. 
Ett annat perspektiv på detta är kuratorns uppfattning om hennes egna fördomar till att närma sig 
tonåringar, vilket sedan kan ändras vid själva mötet med dem. 

 
Lärandet i lekterapin  
Kuratorn och Sjuksköterskan har liknande uppfattningar om barns vilja att lära sig för att få känna sig 
delaktig och få kontroll över situationen (som leka med sprutor, dockor, personal etc.). Chef för 
lekterapin nämner att det kan vara skillnad för vissa barn som inte alls har lust att förstå eller prova 
själva och här uppfattar även kuratorn att barn som har sorg orkar inte alltid ta in lärandet, just för att 
de har fokus på annat. Skillnaden i resultaten finns även mellan uppfattningarna om barnet vill lära 
sig (leka) själv, eller i en gemenskap. Lekterapeuten nämner en kort historia som två anhöriga barn 
som känner gemenskap med varandra. Medan chef för lekterapin nämner att det är ovanligt att barn 
leker med varandra. Här tas ett exempel upp om självmedvetna tonåringar som helst inte träffar 
andra som ”bara glor”. 
 
Barns kunskap om lekterapin 
Skillnaden inom denna kategori handlar mest om barns kunskap om hur anhörigskap kan ge mer 
kunskap till lekterapin som verksamhet. Här menar Lekterapeut (1) att om fler skulle fråga och 
uppmärksamma barns behov skulle det innebära att lekterapin skulle få större betydelse, och att 
utvecklingen skulle främst ske på organisatoriskt plan. Sjuksköterskan sneglar istället på det anhöriga 
barnets vardagsmiljö som i skolan och på fritiden. På detta vis hoppas hon att forskningen kan arbeta 
med att uppmärksamma barns kunskap i leken, utanför sjukhuset. Och därtill undersöka: På vilket 
sätt utmärker sig dessa barn med trauma i leken och hur kan det kan senare tillgodoses i 



 24 

lekterapeutiskt syfte. Chef för lekterapin menar över lag att personalen kan dra kunskap ifrån varje 
enskilt barn, oavsett om barnet är sjukt eller friskt. 

 
Den o-/tillgängliga lekterapin 
Denna kategori handlar om hur tillgänglig lekterapin är för anhöriga barn. Resultatet visar att 
samarbetet och kommunikationen mellan avdelningarna och lekterapin är avgörande för barns 
tillgång till verksamheten. Lekterapeut (1) besöker avdelningar och informerar om att lekterapin 
finns. Helst ska barnen ha en vuxen med sig på grund av att sjukhusmiljön kan vara olämplig för 
barn att gå runt på egen hand. Skillnaden här är att Lekterapeut (2) uppfattar vissa svårigheter med 
kommunikationen mellan avdelningar och lekterapin, hon saknar information om det förekommer 
anhöriga barn på avdelningarna. Samtidigt så känner hon ett motstånd att gå dit, för att det går ju 
inte bara att ”bryta sig” in. Kuratorn å andra sidan uppfattar det inte helt lätt att ta med anhöriga 
barn till lekterapin, utan hon önskar att lekterapin var för alla. 

Medan Chef för lekterapin kan tänka sig att små sjukhus som har problem med för hög belastning, 
att prio ett blir då att det sjuka barnet får använda lekterapin. Detta kan ses som ett hinder till 
lekterapin som tillgänglig verksamhet. På chefens sjukhus lånar lekterapin ut material till patienter på 
avdelningarna, men detta gäller inte till anhöriga syskon. Fast oftast leker de tillsammans med 
leksakerna. 
 

  
Barn i mitten av ett trauma 
Likheterna mellan sjukvårdspersonalens uppfattningar handlar om barn som upplever trauma känna 
rädsla, maktlöshet och skuld till sjukdomen. 
Skillnaderna i sjukvårdspersonalens uppfattningar är att ett anhörigt barn behöver rutiner och 
kontroll, så menar andra att ibland familjen inte upprätthålla rutiner för att ex. ena förälder är dålig, 
man har inget nätverk etc. Samtidigt kan kontrollen bli alldeles för stark att barnet begränsas, som 
Syskonstödjarens berättelse om pojkens vilja att vara nära familjen vid syskonets sjukdom. Å andra 
sidan menar Kuratorn att barn har sådan fantasi om hur sjukdom kan se ut, så till en viss del måste 
det ses för att känna lugnet. 

 
 

Diskussion 
I diskussionen kommer resultatet att framställas i relation till uppsatsens litteraturöversikt och det 
sociokulturella perspektivet. Syftet med denna studie är att få fram sjukvårdspersonals uppfattningar 
om anhöriga barns behov av lekterapi, för att få förståelse hur det kan utveckla lekterapin som 
verksamhet. För att få fram en bred fenomenografisk variation gjordes ett urval bland flera 
yrkesroller inom sjukvårdspersonalen som i vardagen möter barn till inlagda patienter, men som har 
olika perspektiv kring deras behov och om verksamheten lekterapi. Detta för att sedan knyta an till 
uppsatsens syfte: att belysa sjukvårdspersonals uppfattning om anhöriga barns behov av lekterapi på 
sjukhus för att få förståelse hur det kan utveckla lekterapin som verksamhet. I resultatet uppstod fem 
olika beskrivningskategorier som alla var kopplade till syftet, frågeställningen och fenomenet 
”Anhöriga barns behov av lekterapi” . Resultatet lyfter även anhöriga och sjuka barns lärande, hur 
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kunskap om anhörigperspektivet kan bidra till utveckling i lekterapin som verksamhet. Detta berör 
även aspekter som tillgängligheten till lekterapin, om barnen kan gå dit eller om det finns hinder.  
 

Anhöriga barns behov av lekterapi 
I resultaten framkom uppfattningar om att anhöriga barn behöver lekterapi för att få leka av sig, 
skratta och tänka på annat än att bara vara på sin sjuka familjemedlems avdelning. Carlsson och 
Arthur (1999) menar att barn kan utvecklas och läka i lekterapin om de är med om något traumatiskt. 
Synder (1997) anser att skapandet underlättar för barn som har svårt att uttrycka sig verbalt. Detta 
kan relateras till det magiska tänkandet som framkom i resultaten, om hur en plasthandske kunde 
förvandlas till en förälder. Barnet kunde sedan bestämma att denna plasthandskefigur ej skulle känna 
värk. Vygotskij (1995) menar att barns skapandeprocess består av insamlade intryck av upplevelser. 
Begreppet dissociation innebär att barnet kan välja vad som ska bearbetas och vad som ska glömmas 
bort, detta är en viktig del i fantasins bearbetningsprocess.  
      Bratton och Rays (2000) studie visar att lekterapi genom många år har lärt barn att ändra sina 
beteenden. Särskilt gäller detta filial terapi som innebär att föräldrarna om möjligt är delaktiga i 
barnets lek. Enligt resultaten framgår att rutiner och kontinuitet är nödvändiga för barnets välmående 
om de känner rädsla och brist av kontroll. Problem uppstår däremot när någon i familjen eller 
nätverket inte kan upprätthålla vardagens rutin. Här menar Semple och McCance (2010) att föräldrar 
oftast upplever en stor skuld om de inte orkar få livet att fungera omkring barnen. Lövgren et al., 
(2016) studie visar att anhöriga syskon önskar att sjukvårdspersonalen tog sig tid och berättade om 
situationens psykosociala aspekt för barnen, dvs. vad som kommer att hända med familjen. Detta 
stärks av resultaten gällande barn som har svårt att släppa kontrollen över det sjuka syskonet och 
önskar att bli delaktiga och ha kontroll över situationen. Här skulle sjukvårdspersonalen kunna 
hjälpa det anhöriga barnet att informera eller föreslå besök i lekterapin som ett andrum. 
 
 

Lekterapin – en sociokulturell verksamhet 
Resultaten påvisar att det kan vara svårt att motivera lekterapi till tonåringar, att deras startsträcka att 
ta emot lekterapi är längre än för yngre barn eftersom de till en början känner att de inte har lust. 
Samtidigt menar Bartfai Jansson och Anderzén - Carlsson (2016) i en studie om anhöriga tonåringar 
till cancersjuka föräldrar att de unga upplever att ingen förstår dem, samt att de känner sig svikna om 
de inte får information om sina föräldrars sjukdom. I resultaten framkommer även uppfattningar om 
att samtal kan pågå under själva leken, och då sker ett lärande. Här antyder Säljö (2000) att barn kan 
använda språkliga och/eller fysiska redskap för att förstå omvärlden.  Dessa samtal och lekar kan ske 
ihop med andra, oavsett om det är med andra barn eller egna familjemedlemmar. Appropriering 
innebär hur individer använder medierande redskap och hur dessa redskap agerar och bidrar till 
utveckling i en lärprocess. I ett samtal kan ett medierande redskap vara ett ritmaterial, tack vare den 
skapande bildprocessen kan barnen förmedla sina tankar. I relation till detta menar Säljö att 
Vygotskijs begrepp om ”proximal utvecklingszon” innebär att den mest kompetente visar barnet hur 
ett kulturellt redskap kan fungera. Resultatet stärks ytterligare av Synder (1997) som visar på att 
samtal med barn kan föras på ett naturligt sätt, om detta sker i anslutning till skapande i lekterapin. 
En viktig aspekt som nämns i resultaten, då anhöriga barns behov nämns, är att vissa barn 
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ifrågasätter lekterapin och förklarar att de inte har behov, att de inte vill leka eller lära sig något på 
lekterapin på grund av att de har smärta eller sorg.  

Sammanfattningsvis framkommer i resultaten att barns lärande kan definieras som individuellt. 
Vissa barn mår bra av det sociokulturella lärandet i grupp, oavsett om det sker med ett anhörigt eller 
sjukt barn. Det sociokulturella lärandet kan även ske ihop med förälder, lekterapeut eller annan 
vuxen. Säljö (2000) menar att barn kan förstå kunskap och färdigheter, men ser också problemet med 
att inte vilja lära sig. Här framhåller Illeris (2007) att ett avvisande kan ske inom lärprocessen om 
barnet inte vill lära sig. Detta kan leda till att yttre impulser inte når fram till individens medvetande.  
Dessa åsikter stärks av resultaten som visar att sjuka barn ibland inte lär sig någonting positivt genom 
att vistas med andra svårt sjuka barn eller friska barn. Att vistas ihop skulle direkt vara olämpligt ur 
lärandesynpunkt och därmed skapa en otrygg tillvaro. 

Ytterligare en underförstådd uppfattning visade sig i resultaten, och det var de 
kommunikationssvårigheter som uppstod mellan vuxenavdelningarna och lekterapin på vissa 
sjukhus. Detta i sin tur kan tolkas som ett hinder till att anhöriga barn inte besökte lekterapin. Om 
vuxenavdelningarna kunde uppmärksamma anhöriga barns behov av lekterapi så skulle fler barn få 
en bättre situation. Säljö (2000) menar att i en sociokulturell gemenskap agerar individer med 
utgångspunkt i egna erfarenheter och kunskaper, och det kan förklara varför kommunikationen 
brister mellan sjukvårdspersonalen. De prioriterar omedvetet eller medvetet sin avdelnings 
verksamhet, som innebär behandla och rädda liv. Därför är kommunikation viktig mellan olika 
sociokulturella grupper (Säljö, 2014), i detta fall sjukhusens avdelningar, särskilt om de ingår i samma 
koncern eller verksamhet. 
 

Utveckling av lekterapin som verksamhet 
Ett perspektiv som nämndes i resultaten kan relateras till frågan som handlade om huruvida 
anhöriga barns kunskap kan bidra till utveckling inom lekterapin som verksamhet. Kunskap 
kan definieras som lek, delaktighet och beteende etc. Här menar Sveriges Lekterapeuter 
(2017) och Hälso- och sjukvårdslagen (2009:979) att vården har ett ansvar att informera barn 
om deras rättigheter när familjemedlemmar blir sjuka. Därför är det fördelaktigt om 
lekterapin kan ta tillvara på anhöriga barns erfarenheter inom lekterapin ur ett barnperspektiv. 
Biteus och Engholm (2016) visar att barn kan bidra med kunskap om pedagogerna först gör 
verksamheten tillgänglig och överskådlig. Tidigare forskning har visat att anhöriga tonåringar 
önskar och har behov av information från sjukvårdspersonalen (Bartfai Jansson & Anderzén-
Carlsson, 2016; Lövgren et al., 2016) men att resultatet i min studie visar att lekterapins 
verksamhet kan utvecklas om barn och ungas erfarenheter uppmärksammas genom lek, 
rörelse och samtal. I resultaten framkom även att om lekterapin som verksamhet ska få större 
betydelse kan det ske genom att barns kunskap lyfts upp på sjukhusens organisationsnivå. Ett 
annat perspektiv på hur barns kunskap kan bidra till utveckling visar Snow et al. (2007) 
studie om barns beteendeproblem som analyseras i olika mönster i form av lekteman. Genom 
att ta reda på barnets behov och kunskap via lekteman skulle lekterapin på sjukhus kunna se 
hur och varför beteenden uppstår, och därmed utöka verksamheten efter alla barns behov. 
Sammanfattningsvis, om barns behov och kunskap skulle uppmärksammas kunde detta bidra 
till en pedagogisk implikation av lekterapins utveckling som verksamhet. 
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Slutsatser 
Eftersom studien handlar om lekterapi som verksamhet, är till för att anhöriga barn till svårt sjuk 
familjemedlem så har det empiriska materialet i kombination med forskningsfrågan och tidigare 
forskning och litteraturöversikt lett till slutsatsen: 
 
* Anhöriga barn har behov av lekterapi, men det är viktigt att de får lära sig delaktighet och känna 
kontroll över situationer. 
 
* Barn lär sig bearbeta traumatiska situationer med hjälp av medierande redskap som ritmaterial, 
pyssel och material. 
 
* För att läka behöver barn leka oavsett ålder, sjukdom eller anhörigskap. 
 
* Ibland kan det vara svårt att nå tonåringar, som trots allt har behov av information, samtal och lek. 
 
* Kommunikation och samarbete mellan sjukhusens vuxenavdelningar och lekterapin är en 
förutsättning, om anhöriga barn ska få tillgång till lekterapeutisk verksamhet. 
 
* Lärandet kan snarare definieras på individuell eller kollektiv nivå, än att det skulle skilja sig åt 
mellan anhöriga och sjuka. 
 
* Om anhöriga barns kunskap om anhörigperspektivet uppmärksammas kan den utveckla lekterapin 
som verksamhet, och bidra till att fler får tillgång till den. Det skulle kunna lyftas på 
organisationsnivå, samt ute i samhället och inom forskningen. 

 

 

Framtida studier 
Studiens resultat väcker nya tankar och frågor. Om anhöriga barns behov av lekterapi hindras på 
grund av kommunikation på sjukhusen, hur kan då kommunikationen öka mellan lekterapin och 
sjukhusens avdelningar? Skulle anhöriga tonåringar vilja besöka lekterapin oftare om de fick mer 
inflytande om dess utformning? Dessutom skulle det vara intressant att ta reda på om lekterapin 
välkomnar anhöriga barn på glesbygden eller de bortprioriteras på grund av geografisk påverkan. 
Observationsstudie kunna ha varit ett alternativ i framtida studier, då empiriskt insamlande via 
observerande deltagande eventuellt skulle kunna bidra till ytterligare information, som exempelvis 
sjukvårdspersonals beteende i en verksamhet som lekterapi. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Forskningsfrågan uppdelade i ett antal datainsamlingsfrågor.  
 
Intervjun började med dessa öppna frågor: 
A) Berätta om din yrkesroll på sjukhuset 
B) Berätta hur kommer du i kontakt med anhöriga barn? 
 
För att sedan gå in på de olika teman, med respektive frågor. Hela intervjun bestod av 
semistrukturerade frågor, så vissa frågor användes vid behov. 
 
 
Hur uppfattas behovet av 
lekterapi för anhöriga barn? 

 
Kan anhöriga barn bidra till 
kunskap för lekterapin som 
verksamhet? 

 
Hur skiljer sig anhöriga 
barns lärande från sjuka 
barns lärande i lekterapin? 
 

1:1 Hur kan anhöriga barn få 
stöd i lekterapin? 
 
1:2. Vad kan anhöriga barn 
behöva för material i 
lekterapin? 
 
1:3. Finns det några hinder 
till att anhöriga barn kan 
använda lekterapin? 
 
(Relateras till fråga B i 
början) 
 

2:1. Hur skulle anhöriga barn 
bidra till ökad förståelse för 
lekterapins verksamhet? 
 
2:2. Behöver lekterapeuten 
förbereda mötet på ett annat 
sätt än med sjuka barn? I så 
fall, beskriv hur: 
 
2:3. Hur skulle anhöriga 
barns kunskap om 
anhörigperspektivet gynna 
lekterapins arbete med sjuka 
barn? 
 
2:4. Sorgen kan beskrivas 
som randig* - hur ser ni på 
detta begrepp när det gäller 
barn som anhöriga? 
 

3:1. Skiljer sig anhörigas 
barns lärande jämförelsevis 
med sjuka barns lärande? I så 
fall, beskriv hur? 
 
3:2. Skulle integrering av 
anhöriga barn bidra till ökat 
välmående hos de sjuka 
barnen? Om ja, beskriv hur? 
 
3:3. Vilka skillnader finns i 
anhöriga barns behov 
jämfört med sjuka barns? 
 
 
3:4. Vilka lekar skulle 
anhöriga barn behöva? 
 

*= Fråga 2:4 tar upp att sorgen är randig. Det är ett begrepp som beskriver barns sorg, vilket konkret 
innebär att gå in och ut i ränder (Carlsson, 2007; Randiga Huset, 2011). 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
                                                                                                              Stockholm, 2017-03-28 

 
Vad är DIN uppfattning av anhöriga barn till somatiskt sjuka 
familjemedlemmars behov av lekterapi? 
 
Vill du delta i ett intressant projekt som undersöker anhöriga barns behov av att delta i lekterapins 
verksamhet på sjukhus? 
Jag heter Bettina Edgren, och studerar på Beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet. 
Studien är en C-uppsats inom den Pedagogiska institutionen. Du får detta brev för att just du som 
sjukvårdspersonal har erfarenhet av barn som anhöriga till sjuka familjemedlemmar. Studien 
genomförs för att det saknas forskning inom anhöriga barns situation som besöker en familjemedlem 
som är inlagda på sjukhus, och där lekterapin skulle kunna vara ett sätt för barnen att fly vardagen en 
stund i en jobbig situation. Jag skulle vilja veta din uppfattning vad som behövs för att anhöriga barn 
ska få ha tillgång till lekterapin.  
 
Att delta i denna undersökning innebär att jag kommer att kontakta dig för att bestämma tid och 
plats för ett samtal. Intervjun kommer att pågå ca 1 tim beroende på samtalets utveckling. Därefter 
kommer intervjumaterialet att kodas, så ditt namn och arbetsplats kommer inte att nämnas vare sig 
under arbetsprocessen eller i slutresultatet. Ert deltagande är frivilligt och er information kommer 
enbart att användas inom denna forskning. Ifall önskan finns så kan en begäran att strykas ur 
forskningsmaterialet tillgodoses.  Studiens uppgifter kommer inte att användas för kommersiella 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Behandling av personuppgifter är enligt PUL, 
personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen. Detta forskningsarbete är sekretessbelagt och 
givetvis råder tystnadsplikt. Hoppas att du vill delta i intervjun, då vi förhoppningsvis tillsammans 
kan bidra till att synliggöra sjukvårdspersonalens uppfattningar om anhöriga barns behov av 
lekterapi. Tveka inte att kontakta mig vid eventuella frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
Bettina Edgren 
 
Kontaktuppgifter: Bettina Edgren, tel. 0709710447, mail: beed1400@student.miun.se 
Handledare: Calle Hansson, tel. 010-142 82 69, mail: calle.hansson@miun.se 
Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet 
 


