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1. Inledning 

 
Under vår praktik på ett barnhem i Sydafrika kom vi i kontakt med lek i arbetet med 

traumatiserade barn. På detta barnhem använde socialarbetarna sig i viss utsträckning av lek 

som hjälpmedel i samtal och för bearbetning av barnens problem. Under tiden på barnhemmet 

såg vi hur barnen, hur svårt de än hade det, var engagerade i att leka. Arbetet på barnhemmet 

innebar att finnas som stöd i barnens vardag vilket innefattar lek. Detta födde ett intresse för 

leken och vår del i den som socialarbetare.  

 

I Sverige sker arbetet med traumatiserade barn bland annat inom psykodynamisk 

barnpsykoterapi som även den innehåller lek (Boalt-Boëthius & Berggren, 2000). Detta är 

också anledningen till att vi valde att undersöka denna behandlingsmetod för traumatiserade 

barn. I arbetet med barn är det viktigt som socialarbetare att veta vilket sätt som fungerar och 

är bra som verktyg. Detta var en bra möjlighet för oss att få undersöka och få förståelse för 

lekens betydelse i behandling.  

 

Som vuxen kan man tänka tillbaka på hur roligt det var att leka och hur mycket det betydde i 

ens liv. Leken fanns med en hela tiden och var en stor del av vardagen, där stenar blev en 

väldig borg och gräsmattan blev ett fält där många slag utkämpades.  

 

1. 1 Bakgrund 

 

Desto tidigare i livet individen utsätts för traumatiska händelser desto mindre utvecklad är 

individens förmåga att hantera händelsen. På så vis är det av betydelse att barn får hjälp att 

bearbeta och hantera sina upplevelser och erfarenheter (Mellanrummet, 2006). 

 

För att socialtjänsten skall kunna göra en god helhetsbedömning och kunna erbjuda adekvat 

stöd och hjälp till bland annat barn och deras familjer behöver socialtjänsten kunna samarbeta 

och samverka med andra instanser. Man kan säga att socialtjänsten bedriver ett 

multiprofessionellt samarbete. Detta kan vara ett nära samarbete med bland annat polis, 

barnomsorg, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnmedicinsk verksamhet etcetera. Dock 

måste samverkan ske inom sekretesslagens ramar. I många fall behöver socialtjänsten  
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kontakta exempelvis BUP för deras expertis (Akselsdotter, 1993). BUP och Ericastiftelsen är 

bland annat två verksamheter som bedriver psykodynamisk barnpsykoterapi som innehåller 

lek i behandlingsformen (Ericastiftelsen, 2008; Jämtlands Läns Landsting, 2008). 

Ericastiftelsens verksamhet och psykodynamisk barnpsykoterapi beskrivs närmare under egna 

rubriker. 

 

Lek är för barn ett sätt att kommunicera med sin omvärld där leken fungerar som en 

kommunikationsmetod vilket ges uttryck i olika former (Rotter & Bush, 2000). Lek kan ses 

som en barnkultur där barn får möjligheter att utvecklas och utöva nya kunskaper (Cooper, 

2000). I FN:s barnkonvention om barns rättigheter är det fastställt att varje barn har rätt att 

leka. Samhället och offentliga myndigheter ska arbeta för att främja dessa rättigheter då lek 

utgör en del av basbehoven för att barnet skall kunna utvecklas till en hel människa. 

Utveckling kan beskrivas bland annat som förmågan att bli bättre, fördjupa sig samt att göra 

framsteg. Utifrån detta perspektiv kräver idag leken en bättre förståelse (Edenhammar & 

Wahlund, 2000). 

 

Barnperspektivet är flertydligt och handlar om barns rättigheter, barns bästa, barns vilja och 

barns röst. FN:s barnkonvention betonar vikten av barnperspektivet genom respekten för 

barns fulla människovärde och integritet samt barndomens värde i sig. Barn är unika 

individer som har egna behov och egna uppfattningar om verkligheten. Var enskilt barn har 

sitt alldeles egna perspektiv på sig själv och sin situation som bygger på vad barnet ser, erfar 

och känner i den sociala miljö som barnet befinner sig i. Det är viktigt i detta sammanhang 

att skilja mellan barnets eget perspektiv och barnperspektivet, det vill säga vuxnas syn på 

barn (Socialstyrelsen 1, 2008). 

 

1. 2 Problemformulering 

 

Som tidigare angivits saknar leken idag en samhällelig förståelse och det skulle behövas mer 

utrymme för leken. Detta medförde ett intresse att granska och förstå vilken betydelse leken 

har för barn, hur leken tillvaratas i behandling och vilken betydelse leken har i behandling.  
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1. 3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och beskriva lekens betydelse för barn och hur 

leken används i terapeutiskt arbete. De frågeställningar som syftet väckte var: 

• Vilken betydelse har leken generellt för barn? 

• Vilken betydelse har leken för traumatiserade barn i psykodynamisk 

barnpsykoterapeutisk behandling? 

• Hur används leken i den psykodynamiska barnpsykoterapin? 

 

1. 4 Disposition 

 

� Kapitel 1 – Inledning 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där vi lyfter fram hur ämnet lek blev 

intressant. I detta kapitel redogörs också problemformuleringen vilket leder vidare till 

arbetets syfte och frågeställningar. Begreppet barn definieras och målgruppens ålder 

för detta arbete beskrivs. 

� Kapitel 2 – Tidigare forskning  

I detta kapitel lyfts forskning kring lek och barnpsykoterapi fram. 

� Kapitel 3 – Kunskapsläge 

I detta kapitel beskrivs djupare lekens betydelse och vad teoretikerna Vygotskij och 

Piaget anser om lek. En redogörelse för olika lekformer beskrivs samt förklaring av 

vad kris och trauma innebär och dess påverkan på individen. 

� Kapitel 4 – Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel framställs de teoretiska utgångspunkterna psykoanalytisk teori, 

psykodynamisk barnpsykoterapi, objektrelationsteori samt anknytningsteori. 

� Kapitel 5 – Material och metod 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens kvalitativa metod. Vidare belyser kapitlet 

uppsatsens urvalsmetod, vilken intervjumetod som använts, metodproblem som 

uppstått under arbetets process samt etiska överväganden. Uppsatsens reliabilitet och 

validitet lyfts också fram. 

� Kapitel 6 – Resultat och analys 

I detta kapitel lyfts informanternas svar fram i koppling till problemformuleringarna 

tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna och fakta från kunskapsläget. 
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� Kapitel 7 – Sammanfattning och slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultatet och analysen. Vi diskuterar även 

våra reflektioner och problematiserar funderingar kring ämnet. 

 

1. 5 Definition av begrepp 

 

Barn är individer som inte kommit upp i övre tonåren. Många gånger definieras barn även 

som de individer som är under 18 år då det är myndighetsåldern i Sverige (Ewerlöf, Singer & 

Sverne, 2004).  

 

Barnkonventionen definierar barn som är varje människa som är under 18 års ålder 

(Barnombudsmannen, 2008). 

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras barn som en människa under skedet mellan födelsen 

och vuxen ålder. Under detta skede kan man särskilja följande biologiska åldersperioder: 

nyföddhetsperiod (födelsen – 4 veckor), spädbarnsålder (födelsen – 1 år), småbarnsålder (1–

3 år), lekåldern (3–6 år), skolåldern (fram till puberteten), pubertet (flickor cirka 10–14 år; 

pojkar cirka 12–16 år) och adolescens (flickor cirka 14–17 år; pojkar cirka 16–19 år) 

(Nationalencyklopedin, 2008). 

Målgruppen i denna uppsats är barn mellan åldrarna cirka 2-12 år. Målgruppen har valts 

utifrån i vilka åldrar lek är vanlig i behandling. 
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2. Tidigare forskning 

 
2. 1 Lek 

 

Lek är ett komplext beteende. Det råder skilda meningar och tvetydighet kring olika aspekter 

av lek i forskning. Det är allt från definitionen av lek, vad lekens syfte är och hur leken 

används. Under de senaste decennierna har olika teorier om lek och dess betydelse för barn 

och utveckling växt fram. Det har dock varit svårt att utveckla en tydlig beskattning av leken 

och dess betydelse på grund av svårigheterna med att definiera lek och lekbeteende (Stagnitti, 

2004). Eftersom ”normal” lek är bristfälligt definierat är det inte förvånansvärt att det har varit 

få försök att definiera ”onormal” lek. Bristen av lek behöver bli definierad i termer av ett 

barns aktuella beteende såsom preferenserna av lek, utförande och hur barnets miljö stödjer 

eller hindrar lekens möjligheter (Cooper, 2000). 
 

Stagnitti (2004) lyfter i sin artikel fram punkter över vad som karaktäriserar lek.  

Lek är: 

• något som formas invändigt 

• reflekterande av barns verklighet 

• kontrollerat av barnet 

• mer uppmärksammat på processen än själva produkten 

• säkert för barnet 

• vanligtvis roligt, oförutsägbart och lustfyllt 

• spontant samt involverar inget obligatoriskt aktivt engagemang 

Lek har också blivit definierat som utforskande i sin natur och innehåller olika typer av 

aktiviteter som involverar rörelse och manipulation av omgivningen. Lek kan också beskrivas 

som en transaktion mellan barnet och dennes miljö. Detta visas genom att barn har olika lekar 

och lekbeteende beroende på var barnet befinner sig i utvecklingen (Ibid.). 

 

2. 2 Forskning om barnpsykoterapi 

 

I Sverige har undersökningar visat att cirka 15-25 procent av alla barn är behov av 

barnpsykiatrisk hjälp i någon form (Boalt-Boëthius & Berggren, 2000). 
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Den psykodynamiska barnpsykoterapeutiska inriktningen bygger på psykoanalytisk teori och 

metod med en förståelse av barns lek som en läkande kraft. I Sverige är psykodynamisk 

psykoterapi den vanligaste behandlingsinriktningen utifrån det arbete som sker och bedrivs 

vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniker. Behandlingsforskning med inriktning på 

psykoanalytisk eller psykodynamisk psykoterapi har dock inte kommit långt i vare sig Sverige 

eller andra länder. Lek är ett eftersatt område inom forskningen. Med tanke på den roll som 

leken spelar i barns liv och utveckling samt i barnterapeutiskt arbete är det förvånansvärt få 

undersökningar som behandlar lekens roll. Dock har det i forskning visat sig att lekens kvalité 

har ett samband med behandlingsresultat. Tematisk lek i sig har visat kunna ha en terapeutisk 

funktion (Ibid.). 

 

2. 3 Trauma och lek 

 

Även om den skadliga effekten av trauma är väl dokumenterad, finns relativt få studier som 

undersökt lek för barn som utsatts för trauma. Rapporterade effekter av trauma antyder att 

traumatiserade barn kan uppvisa försening i utvecklingen i lekbeteenden, minskad lekfullhet 

och beteendestörningar i sin lek. Detta kan placera dessa barn i en ökad risk för 

inlärningssvårigheter och sociala problem (Cooper, 2000). Efter en traumatisk upplevelse har 

barnet ett behov av att aktivt bearbeta händelsen genom exempelvis lek då leken har en 

läkande form (Bush & Rotter, 2000). 
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3. Kunskapsläge 

 
3. 1 Lekens betydelse 

 

Grunden till lek är trygghet. Denna trygghet kommer från tillit som grundlagts under barnets 

första år (Edenhammar & Wahlund, 2000). Vikten av en trygg anknytning lyfts fram i 

anknytningsteorin och som beskrivs i en senare del under teoretiska utgångspunkter. När 

barnet känner sig trygg vågar det utmana och ta sig an nya saker. Har barn kunskap om vad 

något är så kan de även låtsas vilket är en av lekens förutsättningar (Ibid.). 

 

Lek är barns sätt att kommunicera med omvärlden med hjälp av deras leksaker som är en stor 

del av barnets värld. Leken som kommunikationsmetod innefattar fler dimensioner än vad de 

vuxna har. Det kan sägas att genom lek får de vuxna ta del av barnets värld (Rotter & Bush, 

2000). Lekens betydelse för barn är vida erkänt. Som en utvecklande och behärskande process 

ses lek som ett medel i barnens kreativitet, språkutveckling, problemlösningsförmåga samt 

sensomotoriska färdigheter. Lek ger barn möjligheter att utforska, experimentera och praktiskt 

utöva nya kunskaper. Detta leder till en ökad känsla av behärskande över sig själv och sin 

miljö (Cooper, 2000). 

 

Lek är barnets naturliga medel för självuttryck genom vilket barnet kan utrycka känslor, 

tankar, rädslor och konflikter. Detta leder också till en utvecklad självmedvetenhet, 

självaktning och en flexibel attityd. Centralt för en förståelse av lek är den västerländska 

kulturens förväntningar av barndomen som en period av oskuldsfullhet och speciella 

rättigheter. Det är antaget att ett barn blir skyddat, uppfostrat och är i säkerhet av sina 

föräldrar eller vårdnadshavare. När ett barn känner sig säker i hemmet och i samhället kan 

barnet leka, lära sig och utvecklas till en kompetent individ (Cooper, 2000). 

 

Genom lek kan terapeuter få viktig information om barnets utveckling och emotionella 

funktion och kan även användas som ett verktyg (Ibid.). 
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3. 2 Lek, fantasi och verklighet 

 

Knutsdotter-Olofsson (2003) lyfter fram att verkligheten är fantasins moder. För att barn 

överhuvudtaget skall kunna leka måste de kunna förhålla sig till verkligheten på lekens plan. 

Barnet måste förstå att allt inte är vad det ser ut att vara det vill säga att de förstår dubbelheten 

i tolkningsmöjligheterna, att kotten är både en kotte och ett djur. När barn leker omvandlar de 

sin verklighet till något annat genom sin fantasifullhet. Denna förmåga att kunna omvandla 

verkligheten är en grund i all mänsklig intellektuell aktivitet. Vygotskij (1896-1934) var en 

pedagogisk teoretiker som använde lek och fantasi synonymt med varandra. Både lek och 

fantasi är ”inte på riktigt”, uppstår från verkligheten, samt sker här och nu och samtidigt där 

och då (Ibid.). 

 

Lek är en typ av reproduktion av tidigare händelser i livet. Barns lek består i början mest av 

återupprepat minne snarare än fantasi och innehåller mycket imitation. Ett exempel kan vara 

när barnet låtsas äta. Lek är ett återskapande från minnen samt innehåller ett nyskapande av 

det barnet minns. På så sätt uppstår barnets fantasilek. Fantasin skapas utifrån verkligheten 

och därför behöver små barn saker som stöd för fantasin. I fantasin finns inga begränsningar 

och barnet kan aldrig gå för långt, dock är inte allt möjligt och tillåtet i verkligheten (Ibid.). 

 

3. 3 Symboler 

 

Jean Piaget (1896-1980) som bland annat var en kunskapsteoretiker och utvecklingspsykolog 

lyfte fram att en viktig aspekt av den tidiga barndomen är att barnet utvecklar en förmåga till 

symboliskt tänkande. Detta symboliska tänkande utvecklas vid cirka två års ålder hos barnet. 

Symboler är något som står för något annat och betecknar saker och händelser. För barnet kan 

exempelvis en pinne symbolisera en båt. Det är avsikterna hos individen som använder sig av 

symbolerna som är det viktiga. Varje symbol rymmer känslor, idéer samt tankar för barnet. På 

så sätt kan barnet med sina tankar och symboler överskrida både tidens och rummets gränser. 

Symboler underlättar barnets problemlösning och deras sätt att kategorisera verkligheten. 

Detta leder till att kommunikationen med andra blir mycket bättre. Symboler kan ses som ett 

bra medel för att komma åt andra individers upplevelser samt för att kunna förmedla sina 

egna. Denna symboliska utveckling behöver barnet hjälp med från de vuxna. I barns 

föreställningar och symboliska tolkningar gör de något i sina handlingar vilket stämmer med  



 8 
 

 

  

– Kunskapsläge – 

 

den inre verkligheten och som blir en del av den yttre verkligheten. Barns lek är på så vis 

både verklig och overklig samt har egenskapen att upphäva verklighetens begränsningar 

(Hwang & Nilsson, 1995). 

 

3. 4 Barn som inte leker 

 

Det finns de barn som inte kan leka och låtsas, då de inte vågar lämna verkligheten och gå in i 

fantasivärlden. Edenhammar och Wahlund (2000) lyfter fram att hinder för lek kan bero på en 

brist av människorelationer under barnets första år. Detta kan förklaras genom att barnet inte 

har fått lära sig att utforska lekens koder. 

 

3. 5 Teoretiker om lekens funktion och betydelse 

 

Leken förklaras på många olika sätt och tillskrivs olika funktioner och förändringar i barnets 

utveckling. Detta är beroende på teoretisk förankring och typ av lek. Piaget och Vygotskij är 

två betydelsefulla teoretiker som belyser lekens betydelse i utvecklingen. Både Piaget och 

Vygotskij har en konstruktionistisk syn på inlärning och utveckling. Där utgör kunskap en 

aktiv process där det är barnen själva som skapar sin kunskap. Enligt Piaget som tillhör logisk 

konstruktivism är det främst en fråga om individens samspel med saker och händelser i 

omgivningen. Vygotskij till skillnad från Piaget tillhör social konstruktionism. Där uppfattas 

kunskap som något som skapas socialt (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

3. 5. 1 Vygotskij och lek 

 

I Vygotskijs teori är leken social och kulturell. Vygotskij påstår att lek karaktäriseras av 

mentala föreställningar. Lekens betydelse kommer från kulturen och lekens teman visar 

barnets uppfattning av samhället och den kulturalisering som de genomgår. På så sätt är leken 

social då den omfattar mer än det enskilda barnet (von Tetzchner, 2005). Enligt Vygotskij 

leker barnet för att tillfredställa sina behov och motiv. Motivationen till att leka är enligt 

Vygotskij främst ouppfyllda önskningar, då barnets frustrerande önskningar och behov blir 

utlösta genom leken. Leken uppstår i den sociala världen och motivationen kommer ifrån 

frustrerande känslor där barnet aktivt försöker tillägna sig sin omvärld. Vygotskij anser att 

leken är den ledande aktiviteten i förhållandet till barnets utveckling och i leken ökar barnets  
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medvetenhet om sina egna handlingar och motiv. På så sätt utvecklas barnets vilja, 

målinriktning och sociala förståelse genom lek. Leken är grunden för nästa utvecklingsfas 

(Egeberg, Halse, Jerlang, Jonassen, Ringsted & Wedel-Brandt, 2007). 

 

3. 5. 2 Piaget och lek 

 

Enligt Piaget är lek grundläggande för den kognitiva utvecklingen samtidigt som leken utgör 

en anpassningsfunktion för barnet. Barnet ska utveckla sin anpassning på ett ständigt bättre 

sätt där leken utgör en betydande del. För barn är det viktigt att ha en egen aktivitet där de kan 

anpassa (assimilera) verkligheten till sig själv utan vare sig tvång eller ingrepp då 

vuxenvärlden är invecklad och svår att förstå (Egeberg et al. 2007). Assimilation innebär den 

anpassningsprocess där barnet strävar efter att anpassa omgivningen efter sig själv till skillnad 

från ackommodation då barnet anpassar sig själv efter omgivningen. Genom lek anpassar sig 

barnet till att förstå omgivningen utifrån sina kunskaper och sina tidigare erfarenheter 

(Evenshaug & Hallen, 2001). I leken kan barnet också helt egocentriskt uppfylla sina 

önskningar. Exempel på sådana önskningar kan vara att barnet leker en stark björn för att 

kompensera för sin svaghet (Egeberg et al. 2007). 

 

3. 5. 3 Piagets utvecklingsfaser 

 

Piaget förklarar barns utveckling genom fyra olika faser där leken har en betydelse för barnets 

utveckling av kognitiva scheman (mental struktur). Piagets arbete beskriver en allmän 

normalutveckling för hur dessa strukturer förändras. De kognitiva strukturerna som ett barn 

har i en viss utvecklingsnivå avgör vad barnet kan och inte kan assimilera eller ackommodera 

vid en given tidpunkt. Strukturen framträder i allt vad barnet producerar som då exempelvis i 

lek och konstnärliga aktiviteter (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002). Scheman bildas 

kontinuerligt genom erfarenheter barnet gör. Barnets tidigaste scheman utvecklas enskilt och 

är oberoende av varandra vilket leder till en kunskap till världen som blir fragmenterad. För 

att utveckla en helhetsförståelse och kunna lösa uppgifter som kräver en kognitiv struktur 

behöver scheman koordineras. Denna koordination benämner Piaget som organisation. 

Organisationen av scheman sker genom assimilering och ackommodation av flera scheman 

till varandra (von Tetzchner, 2005). 
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Den första fasen, sensomotoriska, som sker cirka 0-2 år upplever barnet sin omgivning med 

hjälp av sin kropp. Barnets inlärning är här kopplat till deras sinnesupplevelser och motorik. 

Den andra fasen, preoperationella, mellan 2-7 år utvecklar barnet sin symbolfunktion, språket 

och motoriken. Barnet har här utvecklat ett språk som innehåller symboler för saker, 

händelser och handlingar. Vanligt i denna period är att barnet imiterar vuxna på olika sätt. 

Den tredje fasen, konkret operationella, sammanfaller med skolåldern. I denna fas kan barnet 

tänka mer logiskt och ändamålsenligt. Den fjärde och sista fasen, formellt operationella, sker 

från cirka 11 år. Barnet har nu uppnått kognitiva förutsättningar och utvecklat ett abstrakt 

tänkande (Berg-Wikander, 1995; Evenshaug & Hallen, 2001; von Tetzchner, 2005). 

 

3. 6 Lekformer 

 

Leken kan kategoriseras efter sin form och funktion. Lekformernas förändring kan ses som ett 

”fönster” för den kognitiva utvecklingen. De små barnen behöver hjälp att utveckla leken och 

där utgör vuxna en viktig roll då de hjälper barnen att börja med exempelvis låtsaslekar (von 

Tetzchner, 2005). 

 

Piagets utvecklingsfaser återfinns i olika lekformer som von Tetzchner (2005) lyfter fram: 

• Övningslek (dominerar barnets första 2 år) – är enligt Piaget en sensomotorisk aktivitet 

och en icke- funktionell övning i att utföra olika handlingar. Det viktigaste är inte den 

praktiska konsekvensen av leken utan målet är glädjen över att behärska den. Exempel 

på övningslek är när barnet utför vuxenaktiviteter. 

• Konstruktionslek (börjar cirka 2 år gammal) – handlar om att barnet konstruerar något. 

Det är inte ovanligt att barnet konstruerar en stund och sedan använder konstruktionen 

till en rollek eller som låtsasleksak. 

• Symbolisk lek (börjar cirka 2 år gammal) – uppträder enligt Piaget när barnet låtsas 

vara en annan person eller ett djur och ger föremål en annan funktion än den 

ursprungliga. En stol kan exempelvis föreställa en bil eller en häst. Det är objektets 

betydelse som påverkar lekens verkan och egenskaper. Genom symbollek kan barnet 

återskapa sina känslomässiga upplevelser och därmed lösa befintliga problem.  

• Regelstyrd lek (cirka skolåldern) – barnet måste följa bestämda regler för vad de får 

och inte får göra. Att låtsas var ett djur eller person innebär att man måste följa de  
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sociala regler som rollen innebär för att genomföra leken (von Tetzchner, 2005). 

Denna typ av lek uppträder enligt Piaget i den sista fasen, formellt operationella. I 

denna fas förstår barnet att regler är sociala konstruktioner som är baserade på 

deltagarnas överenskommelser (Berg-Wikander, 1995). 

En del av dessa lekformer uppträder tidigare än andra men dock fortsätter de olika formerna 

att vara en del av barnets repertoar så länge de leker. Lekformerna varar olika länge, går ofta 

in i varandra och det är individuella skillnader i lekutvecklingen (von Tetzchner, 2005). 

 
3. 7 Kris och trauma 

 

3. 7. 1 Kris 

Fahrman (1993) definierar kris som en svårhanterlig situation. En kris kan göra sig synlig på 

många olika sätt som bland annat depressiv, ångestfylld, orolig, rädd eller aggressiv. En kris 

uppstår då det råder en obalans mellan styrkan och svårighetsgraden av ett problem och av att 

individens inre resurser inte räcker till för att komma fram till en relevant lösning. Obalansen 

bidrar till inre spänning och press för individen som i sin tur stressar och minskar individens 

effektivitet och problemlösningsförmågor. Om problemen kvarstår då individen provat olika 

lösningsmetoder löper personen en risk för en personlighetsdesorganisation - ett sammanbrott. 

När det gäller barn och kris kan det se olika ut hur barn reagerar på omständigheterna. Detta 

beror på var barnet befinner sig i sin utveckling, i sitt identitetsskapande och hur väl barnet 

förstår vad som skett. Hur individen hanterar olika kriser och händelser kan påverkas av hur 

de första levnadsåren har varit för personen. Har individen en väletablerad grundtrygghet i sig 

själv blir det lättare att handskas med krisen än om de grundläggande behoven inte har blivit 

tillgodosedda på ett stimulerande sätt. Har de grundläggande behoven inte blivit tillgodosedda 

kan detta få konsekvenser som leder till att individen får svårigheter med att lösa och hantera 

problem som kommer senare i livet. Fahrman lyfter vidare fram att även om individen haft en 

god och trygg barndom kan kriser aldrig undgås utan istället får individen en större förmåga 

att både möta och hantera krisen (Ibid.). 

En psykologisk kris hos en individ kan uppstå efter en reaktion på en händelse eller 

livssituation där individens erfarenheter inte räcker till för att kunna bemästra situationen 

(Cullberg, 2003). En kris kan reaktivera bakomliggande problem och händelser. Dessa 

händelser kan förstärka den nuvarande krisen och individens reaktioner kan på så sätt bli  
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oförklarligt stark. De flesta individer har svaga områden i sin livshistoria som reaktiveras i 

olika grad vid olika typer av kris (Schultz-Larsen, 1994). 

Cullberg (2003) som är psykoanalytiskt orienterad lyfter fram två typer av kriser: 

utvecklingskris och traumatisk kris.  

3. 7. 2 Utvecklingskris 

En utvecklingskris innebär händelser eller påfrestningar som hör till olika livsfaser i en 

individs liv. Dessa kriser upplever individen som mödosamma och svårhanterliga. Händelser 

som kan utlösa dessa typer av kris är barns olika utvecklingsfaser, puberteten, att få barn eller 

att åldras. Själva krisförloppet i en utvecklingskris eller livskris är inte lika tydligt som en 

traumatisk kris. Graden beror på individens sårbarhet och förmågor (Cullberg, 2003). I regel 

har en utvecklingskris eller livskris ett mer långvarigt förlopp där individen har varit 

medveten om problemet innan själva krisen utlöser sig (Schultz-Larsen, 1994). Då individen 

lyckats komma ur sin kris bidrar detta ofta till en psykisk mognad och individen blir bättre 

utrustad till att möta nya skeenden i livet (Cullberg, 2003). 

3. 7. 3 Traumatisk kris 

Den traumatiska krisen uppstår då en oförväntad tung och svår händelse inträffar som hotar 

individens fysiska, sociala och/eller psykologiska trygghet. Händelser som kan utlösa en 

traumatisk kris kan vara förluster genom död eller separation, kränkningar som påverkar 

självkänslan eller andra katastrofer som trafikolyckor och naturkatastrofer (Ibid.). Schultz-

Larsen (1994) förklarar vidare hur en traumatisk kris skiljer sig från en utvecklingskris eller 

livskris (exempelvis puberteten) då den traumatiska krisen är av en mer akut art som uppstår 

plötsligt och i de flesta fallen oförväntade. 

3. 7. 4 Den traumatiska krisens faser 

Cullberg (2003) delar in den traumatiska krisen i fyra olika faser: Chockfasen är det första 

som inträffar efter den traumatiska händelsen. Individens förmågor att tänka och handla har i 

denna fas blivit rubbad. Reaktionsfasen definieras som krisens akuta fas där individen 

upplever den smärta som den traumatiska krisen inneburit. Individen börjar nu inse vad som 

hänt. Bearbetningsfasen (läkeprocessen) beror på traumats natur samt på individens både 

psykologiska och sociala kvalifikationer. Det sista stadiet, nyorienteringsfasen, avslutar  
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individen aldrig riktigt. Individen kan ses befinna sig i denna fas då den traumatiska 

upplevelsen och dess eftereffekt alltid kommer att leva med personen i olika grad. Här 

avslutas själva krisförloppet. En väl bearbetad kris kan ge individen livskunskap och en bättre 

självkännedom. De olika faserna är individuella, ser olika ut och är tidsmässigt olika lång för 

varje individ (Ibid.). 

Individer som upplevt traumatiska händelser kan fastna i reaktionsfasen eller 

bearbetningsfasen. Det är då individen behöver få psykologisk och/eller psykiatrisk hjälp i sitt 

psykiska trauma för att komma vidare i sin läkeprocess. Detta behövs för att individen inte 

skall hamna i ett tillstånd av psykiatrisk sjuklighet (Ibid.). 

Barn som varit med om traumatiska händelser upplever en förvirring och hjälplöshet för vad 

som hänt (Boyd-Webb, 2007). Eftereffekterna av ett trauma kan ge sig uttryck som rastlöshet, 

ängslighet, sömnsvårigheter och kan leda till långsiktiga och mer djupa konsekvenser som 

ätstörningar, depressioner etcetera. Ett barn som utsatts för traumatiska händelser lider risk av 

mental stress som påverkar barnets beteende och utveckling (Jones, 2002). Då de traumatiska 

händelserna skett inom barnets familj förstärks dessa känslor av ilska, sårbarhet och rädsla då 

barnet inser att de närmsta personerna i barnets nätverk har svikit genom deras handlingar – 

förtroendet för barnets anknytningsperson har underminerats. Barns återhämtning efter en kris 

eller traumatisk situation är beroende på vilket typ av stöd de får efter händelsen. På grund av 

deras ålder och beroende av andra får de förlita sig på andra personer i deras återhämtning 

(Boyd-Webb, 2007). 

 

3. 8 Ericastiftelsen 

 

Ericastiftelsen är en framstående verksamhet i Sverige som idag arbetar bland annat med 

psykodynamisk barnpsykoterapi (Ericastiftelsen, 2008). 

 

Ericastiftelsen grundades år 1934 av Hanna Bratt (pensionerad lärare och rektor) i Stockholm 

för att förändra tidens då undertryckande och auktoritära inställning till barn och 

barnuppfostran. Läkare, pedagoger och socialarbetare samlades av Hanna Bratt och Gunnar 

Nycander (psykoanalytiker och läkare) för att grunda ett institut som arbetade med psykiatri, 

psykologi och utbildning. Ericastiftelsen utvecklades till ett dynamiskt centrum för 

metodutveckling och  
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vidareutbildning. Grunden i behandlingen var att förstå barnens inre liv. Hanna Bratt besökte 

Margret Lowenfields Institute of Child Psychology i London och blev inspirerad. Det var en 

barnklinik som använde sig av sandlådor för att barnen skulle genom lek kunna utforma sitt 

inre liv. Genom att leken tillvaratogs fick leken en läkande kraft för barnen. Ericametoden 

växte fram då användandet av sandlådor utvecklades till en egen diagnostisk metod på 

Ericastiftelsen. Ericastiftelsen arbetar främst med barn i förskoleåldern och deras föräldrar 

samt ungdomar som är 16 år och uppåt (Ibid.). 

 

Idag har Ericastiftelsen i uppdrag från staten och Stockholms Läns Landsting att bedriva 

högskoleutbildning och erbjuda barn, ungdomar och deras familjer psykoterapeutisk 

behandling. En central värdegrund är att lyfta fram och belysa barnens, ungdomarnas och 

föräldrarnas perspektiv. De som arbetar på Ericastiftelsen är bland annat läkare, psykologer, 

socionomer och specialpedagoger. Ericastiftelsens mest omfattande vidareutbildningen varar i 

tre år och leder till psykoterapeutexamen. Behörigheten till denna vidareutbildning är att man 

är psykolog, läkare eller socionom med grundläggande psykoterapiutbildning (Ibid.).
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
4. 1 Psykoanalys 

 

Psykoanalysen är en behandlingsmetod som utgår från den psykoanalytiska teorin som 

grundades i början av 1900-talet av Sigmund Freud (1856-1939). Den psykoanalytiska teorin 

ser individens utveckling som styrd av omedvetna drifter och motiv. Psykoanalysen utgår från 

en dynamisk personlighetsteori som fokuserar på hur individens personlighet bildas och 

utvecklas (Schultz-Larsen, 1994). Freud utvecklade en behandlingsmetod (psykoanalys) där 

de fria associationerna (det omedvetna görs medvetet) är centrala för behandlingen där 

individen kan berätta om sina drömma och tankar (Hwang & Nilsson, 1995). Genom de fria 

associationerna fick Freud kunskap om individers omedvetna liv vilket gav honom en bild av 

hur de psykiska krafterna verkar och formas. Utifrån detta utvecklade han också kunskap om 

barns utveckling (von Tetzchner, 2005). Centrala begrepp inom psykoanalysen är överföring 

och motöverföring. Med överföring menas att patienten kan överföra omedvetna känslor på 

terapeuten. Överföring kan ses som reaktioner och känslor på terapeuten som egentligen inte 

hör ihop med terapeuten utan med tidigare upplevelser som bottnar i individens relationer från 

det förflutna. Begreppet motöverföring i en terapeutisk relation syftar på terapeutens 

uppfattningar och känslor om patienten. Detta har sin grund i terapeutens egna tidigare 

erfarenheter och är inte motiverat av vad patienten egentligen tycker eller känner (Sylvander, 

1980). 

 

Barnpsykoterapi kan hittas så tidigt som i Freuds arbete. Enligt Freud är leken ett medel för 

barn att uppnå mental önskeuppfyllelse och för att bemästra traumatiska händelser (von 

Tetzchner, 2005). Upptäckten av lekens betydelse bidrog till att psykoanalytiker började 

arbeta med barn. Dock fanns det ingen samstämmighet i vad lek hade för terapeutisk 

betydelse (Lewis, 1997). 

 

En av flertalet psykoanalytiska terapeuter som var pionjär i utvecklingen av lekteorier var 

Melanie Klein (1882-1960). Klein tillhör den objektteoretiska inriktningen (som presenteras 

senare) och betonade att lek var likvärdigt med fria associationer och därför ett direkt uttryck 

av det omedvetna. Detta innebär att psykoanalytikern behöver förklara i ord vad innehållet i  
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leken betyder och hur det härrör från problem och personer i barnets liv (Lewis, 1997). Klein 

influerade psykoanalysen via sitt psykoanalytiska arbete med barn. Inom detta område 

utvecklade hon sin speciella lekteknik. Klein introducerade ett lekmaterial som lösning på 

problem för barn med en bristande verbal förmåga. Genom lekens hjälp kunde hon följa och 

gestalta barnets inre värld. Med lekmaterialet kunde barnet associera fritt genom lek istället 

för genom ord (Igra, 1997). 

 

4. 2 Psykodynamisk barnpsykoterapi 

 

Psykoanalysens framväxt utgör grunden till olika psykoterapiformer som exempelvis 

psykodynamisk barnpsykoterapi (PsykoterapiStiftelsen, 2008). Den psykodynamiska 

traditionen ägnar sig speciellt åt den betydelse leken har för den emotionella utvecklingen 

(von Tetzchner, 2005). Som tidigare beskrivits i Kunskapsläget är Ericastiftelsen framstående 

inom psykodynamisk barnpsykoterapi gällande utbildning och vid behandling (Ericastiftelsen, 

2008). 

 

4. 2. 1 Barnpsykoterapi och lek 

 

En förståelse för lek är väsentlig i barnpsykoterapi och användandet av lek förändras beroende 

på var i utvecklingen barnet befinner sig samt hur moget barnet är. Lek i det terapeutiska 

arbetet lyfter fram barnets naturliga kapacitet av att kunna låtsas (Lewis, 2007). 

 

”I en barnpsykoterapi arbetar terapeuten utifrån förutsättningen att barnet 

uttrycker sig själv och sin problematik i lek och relaterande till terapeuten och 

det är genom terapeutens bemötande och samspel tillsammans med barnet som 

utveckling kommer till stånd och bearbetning kan ske.”   

(PsykoterapiStiftelsen, 2008, s. 43) 

 

Tolkning i den psykodynamiska barnpsykoterapin förekommer. Det mesta av arbetet sker 

dock i denna behandlingsform genom leken i dess symboliska form, genom det terapeutiska 

bemötandet och genom verbala interventioner (PsykoterapiStiftelsen, 2008). 
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Den psykodynamiska inriktningen lyfter fram att i behandling med barn, oavsett trauma och 

ålder, kan barn vara delaktiga i processen av deras egen förändring. Detta kräver att 

terapeuten följer barnet i processen och möter barnets kreativitet då detta är för barn en väg 

till självhjälp (Midgen, 1994). Grundtanken i den psykodynamiska terapin är att en individ 

utvecklas i relation till både sina inre förutsättningar som yttre förhållanden i relation till 

viktiga andra och samhället (PsykoterapiStiftelsen, 2008). 

 

Målet i barnpsykoterapi är främst att hjälpa barnet att bearbeta och komma vidare i 

utvecklingen genom att undanröja psykologiska hinder för en normal utveckling 

(PsykoterapiStiftelsen, 2008).  

 

4. 2. 2 Den terapeutiska relationen och behandling 

 

Psykoterapeuten har en roll, inte bara för att underlätta barnets lek, utan också i deltagandet av 

leken. Uppmuntrandet av barnets lek beror på terapeutens engagemang i relationen (Lewis, 

1997). Förutbestämda regler utgör en viktig grund i psykodynamisk barnpsykoterapi. Barnet 

har en kontinuitet i behandlingen som sker en till två gånger i veckan på samma tider i samma 

rum (PsykoterapiStiftelsen, 2008). I behandling behöver barnet en stabil miljö annars kommer 

barnet bygga upp ett försvar för att kunna hantera ångest och osäkerhet inför den nya 

obekanta miljön. Längden på terapin beror på barnet och vad de bär med sig (Ryan, 1999). 

 

Terapirummet är utrustat med utvalda lekmaterial som stimulerar barnets fantasi och 

kreativitet. Lekmaterialet använder barnet fritt för att på bästa sätt kunna uttrycka sig. Leken 

sker ofta genom att barnet själv påbörjar någon form av kontakt med terapeuten. Det 

psykoterapeutiska arbetet är individanpassat och ser därför olika ut för varje barn. I terapin 

kan det bland annat handla om att barnet skall bearbeta något specifikt (exempelvis trauma). 

Där visar barnet oftast själv hur han/hon kan gestalta sig och med vilka uttrycksformer. I 

denna process är terapeutens uppgift att fungera som stöd och hjälp (PsykoterapiStiftelsen, 

2008). En annan viktig uppgift med traumatiserade barn är att terapeuten skall hjälpa barnet 

att sätta ord på traumat då barnet inte själv klarar detta. Då trauman ser olika ut och upplevs 

på olika sätt måste terapeuten därmed ha förmåga att kunna möta barnet utifrån barnets egen 

upplevelse av det traumatiska (Mellanrummet, 2006). Genom leken återupprepar barnet sina 

erfarenheter och känslor från den traumatiska händelsen. Terapeutens roll blir här att  
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strukturera barnets upplevelser och tankar kring det som har hänt. På så sätt kan barnet 

komma vidare och ha med sig minnet av den traumatiska upplevelsen som en svår erfarenhet 

som barnet bemästrat (PsykoterapiStiftelsen, 2008). 

 

4. 3 Objektrelationsteori 

 

Objektrelationsteorin är en variant och vidareutveckling av psykoanalysen med företrädare 

som Melanie Klein (1882-1960). I psykodynamisk teori definieras objektrelationsteorin som 

ett dynamiskt samspel mellan individens mentala representationer och emotionellt 

betydelsefulla människor i miljön (von Tetzchner, 2005). Ett objekt definieras i 

objektrelationsteorin som en inre representation, det vill säga en inre bild av en person eller 

ett föremål. För barnet bidrar detta vidare till en inre bild av samspel med andra (Hwang & 

Nilsson, 1995). 

 

Objektrelationsteorin handlar om att det lilla barnet är inställt på att bli delaktig i sociala 

relationer samtidigt som de är inriktade på de personer i barnets omgivning som skapar en 

tillfredsställelse för barnets behov. Objektrelationsteorin utgör sin grund i barnets tidiga 

utveckling. Detta sker exempelvis när barnet uppfattar en person som är skild från barnet själv 

samtidigt som barnet håller kvar den bilden av den andra även när denna person är 

frånvarande. Detta skapar en självständighet hos barnet och barnet blir inte lika beroende av 

att andra är närvarande för att objektrelationerna ska upprätthållas. Detta har betydelse för 

barnets framtida psykiska hälsa (Ibid.). 

 

4. 3. 1 Övergångsobjekt 

 

Psykoanalytikern Donald W Winnicott (1896-1971) betonar vikten av övergångsobjekt. När 

det lilla barnet börjar upptäcka yttervärlden och sig själv får saker i barnets närhet stå som 

symboler för sin mor, exempelvis barnets nalle eller snuttefilt. Dessa symboler, 

övergångsobjekt, ger trygghet och lugn för barnet när inte mamman finns i barnets närhet 

(Knutsdotter-Olofsson, 2003). Winnicott lyfter fram att både övergångsobjektet och 

övergångsfenomenet kan ses som en brygga barnet skapar mellan sin inre värld och den 

objektiva yttre verkligheten. Övergångsobjekten kan vara saker och övergångsfenomenet är 

tillvägagångssättet barnet använder sig av (Igra, 1997). Övergångsobjekt och  
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övergångsfenomen kan förklaras som ett mellanliggande område som även kallas för det 

tredje rummet. I det tredje rummet återfinns fantasi och verklighet och här kan barnet skapa 

fritt genom sin kreativitet och symbolutveckling (Winnicott, 1971). Övergångsfenomen 

fungerar som ett sätt att bevara barnets psykiska stabilitet i den obalans som barnet upplever. 

När barnet identifierar ett övergångsobjekt kan det ses som den första användningen av en 

objektrepresentation det vill säga en föregångare till symboliseringen (Havnesköld & 

Risholm-Mothander, 2002). 

 

Övergångsobjekten fungerar som ett utrymme mellan mor och barn. I detta utrymme kan 

barnet ta sina första steg mot att låtsas, att leka och utforma verkligheten efter sina inre 

föreställningar (Knutsdotter-Olofsson, 2003). Centralt med övergångsobjekt är att barnet har 

något som är välbekant och som barnet känner igen. Det som intresserar Winnicott är inte 

objektets specifika natur utan det är vad objektet används till (Berg-Wikander, 1995). 

 

4. 4 Anknytningsteori 

 

Anknytningsteorin har sina rötter hos psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990). Bowlbys 

utgångspunkt, liksom Klein och Winnicott, finns i den psykoanalytiska teorin och då främst 

inom objektrelationsteorin. Dessa teoretiker lyfter fram Freuds antaganden om hur 

inflytelserik individens inre eller representerade värld är för det yttre beteendet. Bowlby ansåg 

dock att den psykoanalytiska teorin inte var tillräcklig för att ge svar på hur barns behov 

omsattes i beteende eller hur behoven påverkades av olika miljöfaktorer. Med anledning av 

detta sökte Bowlby en annan teoribakgrund. Genom ett psykobiologiskt perspektiv lade 

Bowlby grunden till en teori om barns förmåga till anknytning. Bowlby lyfter i sin teori fram 

att barn föds med ett speciellt utvecklat beteendesystem för att få omvårdnad av vikiga andra 

då barnet inte klarar sig själv (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2002). 

 

Anknytning kan definieras som ett känslomässigt band mellan två personer som till en viss 

del knyter samman dem i tid och rum. Anknytningen står främst i relation mellan barnet och 

föräldrarna eller andra viktiga personer i barnets omgivning. Dock menar Bowlby att 

tillsammans bidrar alla relationer till barnets socioemotionella utveckling. I barns 

känslomässiga band till vuxna finns individuella skillnader. Har barnet en trygg anknytning  
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(en trygg bas) vågar barnet utforska sin omgivning och de tycks ha en bättre utvecklad 

problemlösningsförmåga (Hwang & Nilsson, 1995). 

 

Bowlby definierar anknytningsbeteendet som:  

”allt beteende som leder till att en person uppnår eller upprätthåller närhet till 

en annan klar identifierad person som uppfattas som bättre i stånd att 

handskas med världen.” (von Tetzchner, 2005 s. 453) 
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5. Material och metod 

 
5. 1 Kvalitativ metod 

 

En hermeneutisk kvalitativ metod valdes för att förstå och analysera olika slags text och data, 

för att på bästa sätt kunna besvara syfte och frågeställningar. Den kvalitativa metoden medför 

en djupare förståelse för både lekens betydelse och lekens betydelse i arbete med barn. 

Metoden ansågs lämplig då denna uppsats är både empiri- och teorinära. Detta ger en 

helhetssyn genom att empiriskt material analyseras genom de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Kvale (1997) lyfter fram att i den kvalitativa metoden arbetar man med ett levande material. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en känslig och stark metod för att kunna fånga 

informanters erfarenheter samt innebörder från undersökningspersonernas livsvärld. 

Informanter som har förstahandskunskaper kan med egna ord förmedla sin situation eller 

kunskap till andra genom sitt egna perspektiv. Den kvalitativa forskningsmetoden ser Kvale 

(1997) som långsam och tidskrävande metod och kan inte generaliseras till en större 

population. Repstad (1999) betonar att i den kvalitativa metoden ska man ha en nära och 

direkt ställning till det man studerar.  

 

Insamlandet av kvalitativa data har skett genom ett induktivt förhållningssätt till 

datainsamlingen. Detta innebär att insamlandet av material sker på ett öppet sätt och att man 

försöker styra det insamlade materialet så lite som möjligt. Insamlaren skall undvika att skapa 

sig en bestämd uppfattning om det som letas efter då det kan leda till att insamlaren endast ser 

det som i förväg har bestämts sig för att se. På så sätt blir bara antagandena bekräftande 

(Jacobsen, 2007). 

 

5. 1. 1 Innehållsanalys 

 

Jacobsen (2007) lyfter fram att i en innehållsanalys tolkas texten som upplysningar om 

faktiska förhållanden. I innehållsanalysen söks passande kategorier som kan skapa struktur i 

texten. Kategoriseringen har olika syften. Det innebär bland annat en förenkling av material 

och ger en förutsättning för att jämföra texter från olika informanter. Dessa kategorier fylls  
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med innehåll och illustreras med citat och kan bidra till att fånga de viktigaste teman som 

finns i materialet. Detta sker genom utsagor från informanterna och en abstraktion av fakta. 

Det är problemställningen som leder valet av kategorier. Det vill säga att materialet smalnas 

av och fokus sätts på problemställningens område (Ibid.). 

 

5. 2 Urval 

 

Urvalet i denna uppsats har skett genom ett medvetet strategiskt urval där snöbollseffekten 

har utnyttjats. Ett strategiskt urval är enligt Kvale (1997) att föredra om man ska ha ett litet 

urval, vilket denna uppsats har. De flesta informanter väljs ut genom ett strategiskt urval då 

man är intresserad av de personer som har de största basala kunskaperna. Genom strategiska 

urval brukar man använda sig av snöbollseffekten vilket innebär att man från en informant får 

namnet på andra informanter som är lämpliga att intervjua (Ibid.). 

 

Urvalet av informanter bestod av fem legitimerade psykoterapeuter som har en 

psykodynamisk inriktning och har förstahandsinformation om ämnet. Ursprungligen har två 

personer psykologexamen, två socionomexamen och en person sjuksköterskeexamen. 

Informanterna valdes inte slumpmässigt utan från deras teoretiska ram. Geografiskt befann sig 

informanterna i olika delar av Sverige. Genom att söka via elektroniska källor hittades 

kontaktuppgifter till eventuellt relevanta informanter. Via mail och telefonsamtal med ett 

tjugotal personer slussades vi vidare till dem som passade den teoretiska ramen och vårt syfte. 

 

5. 3 Intervjumetod 

 

Intervjumetoden som använts var halvstrukturerade intervjuer. Den halvstrukturerade 

intervjun står som modell för begrepp och relationer mellan dessa. Intervjuns upplägg blir 

frågeområden som sker i en bestämd följd med följdfrågor. Det är en kombination mellan 

öppna och fasta svar där informanten ger sin syn på det som intervjuaren anser meningsfullt 

(Lantz, 2007). Intervjun skedde genom öppna och slutna frågor. De slutna frågorna hade 

följdfrågor så att informanten skulle kunna berätta om sina upplevelser samt att kunna ge 

konkreta exempel.  
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Då det inte fanns tid att åka till informanternas arbetsplats för att genomföra intervjuerna 

personligt skedde de flesta intervjuerna per telefon. Detta var det enda möjliga alternativet. 

Enligt Jacobsen (2007) har telefonintervjuer en positiv sida. Förutom att den är 

kostnadsbesparande har den en anonymiserande form. Den kan bidra till att intervjuareffekten 

minskas, det vill säga att informanten inte påverkas lika mycket av intervjuarens 

förhållningssätt. Kvale (1997) lyfter fram forskningsintervjun som ett samspel och utbyte 

mellan två människor. Det är en form av mänskligt samspel där kunskaper utvecklas genom 

en dialog. En personlig intervju anses dock vara optimalt då det personliga mötet är viktigt 

samt skapar en större förståelse för det som uttrycks. 

 

Intervjufrågorna skickades i förväg så att informanterna fick ta del av det intervjun skulle 

belysa. Detta skulle leda till bättre svar då de fick tid att reflektera över frågorna utifrån sin 

kunskap, upplevelse och arbetserfarenhet angående ämnet. Innan intervjun startade godkände 

informanterna inspelningen och konfidentialitet utlovades vilket är en av de fyra 

forskningsetiska principer som använts vid intervjutillfällena. Varje intervjutillfälle tog 

mellan 30-45 minuter. Inspelningen av intervjun underlättade transkriberingen. Detta bidrog 

till att mindre fokus behövde ligga på att anteckna och att eventuellt missa väsentliga delar 

som kunde vara av betydelse för helheten. Intervjuerna transkriberades ordagrant direkt efter 

intervjun. 

 

5. 4 Metodproblem 

 

Metodproblem som uppstått under arbetets process var bland annat att det inte var lätt att få 

tag på informanter som besitter kunskaper om lekens betydelse utifrån psykodynamisk 

barnpsykoterapeutisk inriktning. Det var också svårt att hitta vetenskapliga artiklar som 

belyser leken i behandlingsformen. Artiklarna betonar mer förändringsprocessen utifrån 

psykologiska termer vilket inte varit syftet med detta arbete. Detta har också visats under 

intervjutillfällena där vissa informanter mer eller mindre kommit bort från leken vid några 

frågor. Det visades att det var viktigt i de flesta fall att betona att det var leken som var i 

fokus. 
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5. 5 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten lyfter fram tillförlitligheten (Thurén, 1991). Enligt Kvale (1997) handlar 

reliabilitet om hur noggrant det som skall undersökas har undersökts genom hela forskningen. 

En god reliabilitet kan kännetecknas genom frånvaro av både slump- respektive slarvfel i 

insamlingen av materialet.  

 

Denna uppsats har genomförts av två författare tillsammans på samma ort. Arbetet har 

utformats tillsammans med ett tätt samarbete. Detta har inneburit att vi tillsammans kunnat 

bearbeta och haft hjälp av varandra när det gäller tolkningar exempelvis vid genomgång av 

material. Då intervjuerna spelades in och det var två personer under intervjutillfället ökar det 

reliabiliteten och trovärdigheten stärks. Tillsammans kunde tolkningar och reflektioner ske 

kring vad som sades under intervjun. Vid intervjutillfällena undveks att ställa ledande frågor, 

vilket också betonas i hermeneutiken. Kvale (1997) menar att ledande frågor kan påverka 

reliabiliteten negativt.  

 

5. 6 Validitet 

 

Ett annat begrepp för validitet är giltighet eller relevans (Halvorsen, 1992). Validiteten lyfter 

fram om man undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (Thurén, 1991). 

Validiteten handlar även om i vilken utsträckning materialet speglar fenomen eller variabler 

som innefattar forskarens syfte och problemformulering. Under arbetets gång är det viktigt att 

tänka på validiteten (Kvale1997).  

 

Vi anser att validiteten är hög i denna uppsats då vi endast undersökt det problemställningarna 

innefattar. Avsikten med arbetet var att undersöka lekens betydelse för barn samt lekens 

betydelse i psykodynamisk barnspsykoterapi och hur den används i behandling. För att kunna 

ställa relevanta frågor införskaffades kunskaper kring ämnet. Något som stärker validiteten i 

arbetet är att intervjuerna har skett med erfarna personer som är psykodynamiskt utbildade 

och arbetar med lek med bland annat traumatiserade barn. Genom att informanterna fick 

intervjufrågorna innan intervjun anses detta ha bidragit till mer specifika och genomtänkta 

svar på frågorna. 
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5. 7 Etiska överväganden 

 

Enligt Kvale (1997) är det av vikt med forskningsetiska övervägande med informanterna, i 

datainsamlingen, under intervjuerna samt hur man handskas med sitt forskningsmaterial. Då 

fokus har varit på lekens betydelse för barn generellt samt traumatiserade barn anses det inte 

vara etiskt riktigt att intervjua barn som genomgått eller upplever ett trauma. Därför 

utformades denna uppsats utifrån barnperspektivet.  

 

Vid intervjutillfällena har de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2008) 

tillämpats:  

• Informationskravet – Informanterna blev informerade om vad uppsatsen skall handla 

om, syftet och hur intervjuerna skall användas. 

• Samtyckeskravet – Informanterna fick själva bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – För att upprätthålla konfidentialitet i arbetet har 

informanternas personuppgifter samt svar behandlats konfidentiellt. Informanterna har 

i analysen istället för sina namn fått nummer, exempelvis IP1. 

• Nyttjandekravet – Den information informanterna delgivit kommer vi endast att 

använda i denna uppsats. 
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6. Resultat och analys 

 
I detta avsnitt presenteras och analyseras vad som framkommit av informanterna vid 

intervjutillfällena kopplat till de teoretiska ramarna samt material från kunskapsläget.  

 

6. 1 Lekens generella betydelse för barn 

 

Utifrån informanterna framkom det sammanfattningsvis att leken har en viktig betydelse för 

barn ganska långt upp i åldrarna. Beskrivningarna av lekens betydelse var att den sågs som en 

central del i barnens utveckling generellt och ett sätt där barn kan uttrycka sig och lära sig 

saker. Leken ses som ett optimalt tillvägagångssätt för barn att förvärva nya kunskaper. Det 

framkom även att barns utveckling påverkar lekformer och att leken även har en relation med 

att kunna symbolisera (låtsas). Detta kan vidare förstås genom vad Hwang och Nilsson (1995) 

säger att symboler står för någonting annat och betecknar saker och händelser. Det kan här 

sägas att detta bidrar till att barnen genom leken på ett symboliskt plan också lär sig att förstå 

verkligheten och det är i leken möjligt för barnen att utrycka sig om känslor och händelser. 

 

Enligt Ericastiftelsen (2008) och utifrån informanter används lek även som ett diagnostiskt 

verktyg i den terapeutiska behandlingen. Syftet är bland annat att kunna utröna barnets 

problem i lekens uttrycksform. 

 

“Jag tycker att leken har en väldigt stor betydelse på många olika sätt. Det bidrar till en 

personlighetsutveckling hos barn och vuxna, fast dock särskilt för barn. Leken är som ett av 

barnets språk.” IP1 

 

Citatet ovan kan kopplas till vad Rotter och Bush (2000) tidigare nämnt om att barn 

kommunicerar med omvärlden genom leken, då det är barnets kommunikationsmetod. Genom 

lek kan vuxna ta del av barnets värld (Ibid.). Piaget lyfter i sitt arbete fram att leken har en 

betydelse för barns anpassning och utveckling av kognitiva scheman. Där har begreppen 

assimilering och ackommodation en central roll för att barn skall kunna skapa en förståelse 

om sig själv och omvärlden vilket sker i leken. Detta sker genom att barnet allteftersom 

skapar allt mer komplexa och interagerande scheman vilket också påverkar lekformerna och  
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vice versa (Egeberg et al. 2007; Evenshaug & Hallen, 2001; von Tetzchner, 2005). 

Knutsdotter-Olofsson (2003) lyfter fram att när barn leker så omvandlar barn sin verklighet 

till något annat genom sin fantasifullhet och detta ses som en grund i all mänsklig intellektuell 

aktivitet.  

 

Även om leken är på låtsas handlar det om att förstå verkligheten genom sina fantasier på ett 

symboliskt plan. I samband med detta kan sägas att lekens natur är komplex samt inverkar 

och interagerar på olika plan. Det sker ett dynamiskt samspel i barnet tillsammans med den 

yttre verkligheten och detta bidrar vidare till utveckling för barnet. Utifrån intervjuerna och 

litteratur är det som tidigare framkommit svårt och tvetydigt att definiera vad lek är. Dock är 

det viktiga att man kan bemöta barnet på deras nivå utifrån deras förutsättningar, mognad och 

att barnen får uttrycka sig och utvecklas genom lek.  

 

6. 2 Lek som symbol i behandling 

 

Utifrån informanterna kan leksaker ses som symboler vilket innehar en laddning där barnet 

genom lekmaterialet visar känslor och beteenden. Hwang och Nilsson (1995) lyfter fram att 

symboler rymmer förutom känslor också idéer och tankar för barnet. Genom symboler kan 

barnet överskrida både tidens och rummets gränser. Symboler underlättar barnets 

problemlösning och kategorisering av verkligheten (Ibid.). 

 

Enligt informanterna kan i den terapeutiska behandlingen de laddade symbolerna och barnets 

lekbeteende vara kopplade till barnets inre problem och problem i vardagen. Då barn inte har 

samma förmåga att kunna reflektera kring sig själv på samma sätt som vuxna behöver barn 

reflektera genom leken istället då det är barns främsta uttrycksmedel. Det är i leken barnen 

kan visa vad som händer i dem, vad de fundera på och vad det är för dilemman barnet har. 

 

“(…) Genom symboler kan barn berätta om sitt liv och svårigheter som hänt. Detta gör att 

starka känslor blir lättare att tänka, tankeförmågan kan komma tillbaka.” IP1 

 

Om detta kopplas till Winnicotts teori om övergångsobjekt kan leksaker ses som 

övergångsobjekt för barnet då mamman och viktiga andra inte är närvarande. Detta inger en 

trygghet för barnet. Leken skulle utifrån denna teori kunna ses som ett övergångsfenomen och  
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tillsammans med leksakerna blir detta ett sätt för barnet att bevara sin psykiska stabilitet och 

uttrycka svårigheter kring traumat som barnet upplever. I leken befinner sig barnet i vad 

Winnicott benämner som det tredje rummet och här kan barnet använda sin fantasi och 

kreativitet. I det tredje rummet kan barnet skapa fritt genom kreativitet och genom sin 

symboliska utveckling. Detta skulle då kunna ses som ett område där barn i leken kan 

använda sin problemlösningsförmåga för sina problem.  

 

”(…) Ett övergångsobjekt hänger ihop med lek. Då man har ett övergångsobjekt så är det en 

sak som är laddad, barnet projicerar, lägger sitt inre i den här nallen eller gossetrasan eller 

vad det är för någonting. När mamma eller pappa inte är där så projicerar man istället sin 

bild av mamma eller pappa i nallen och så kan nallen trösta en. Det är en slags lek, det 

hänger ihop med lek att man laddar ett föremål symboliskt. (…) Jag tänker att för att kunna 

leka så måste man ha uppnått den här förmågan att ladda saker symboliskt.” IP3 

 

Det är enligt Piaget i den preoperationella utvecklingsfas som barnet har utvecklat ett språk 

som innehåller symboler för saker och händelser. Den symboliska leken uppträder enligt 

Piaget när barnet är cirka två år gammal (von Tetzchner, 2005). Detta är enligt informanterna 

den ungefärliga minsta åldern på barnen som är i en psykodynamisk behandling. Detta visar 

att den symboliska förmågan är viktig i den terapeutiska behandlingen där leken är central. 

 

Utifrån informanter framkommer det att alla barn inte har förmågan att kunna leka och 

symbolisera trots att barnen borde vara där utvecklingsmässigt. Då blir det terapeutiska målet 

samt fokus i behandlingen att kunna skapa förutsättningar för barnet att utveckla sin lek- och 

symbolförmåga. Orsak till detta kan exempelvis bero på understimulans. Detta kan även 

kopplas till vad Edenhammar och Wahlund (2000) lyfter fram om att vissa barn inte kan leka 

eller låtsas och våga lämna verkligheten och gå in i lek- och fantasivärlden. Orsaken till detta 

kan bero på en brist av en trygg anknytning under barnets första år.  

 

Bakomliggande orsak till barns upplevda trauma skulle även kunna bero på händelser där 

barns anknytningsobjekt brustit eller försvunnit. Detta kan exempelvis bero på dödsfall eller 

annan problematik som föräldrar eller viktiga andra orsakat eller utsatt barnet för.  
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6. 3 Traumats påverkan på lek 

 

Utifrån informanterna framkom att trauma påverkar barns lekbeteende. Cooper (2000) lyfter 

fram att barn efter ett trauma kan få en reducerad lekfullhet samt en beteendestörning i leken. 

Detta kan orsaka inlärningssvårigheter och sociala problem för barnet.  

 

”Ett trauma påverkar ofta barns förmåga att leka väldigt kraftfullt. (…) I en PTSD-lek1 så är 

det väldigt mycket reperativa drag och tvångsmässiga drag och väldigt mycket oro och ångest 

som gör att barnet får ingen lättnad av att leka kring det som hänt utan det blir bara ändå 

mera ångest. Den är låst det leder inte till någon lösning. Om man inte hjälper barn som 

leker på det sättet då är leken negativ för dem.” IP3 

 

En kris som enligt Fahrman (1993) följs av en svårhanterlig situation kan synas på många sätt 

i beteende. Detta kan bland annat vara depressivt, ångestfyllt eller oroligt beteende. Barn 

reagerar på olika sätt och mycket av detta beror på var barnet befinner sig i sin utveckling. 

Detta beror också på om barnet har en väl etablerad grundtrygghet i sig själv eller om de 

grundläggande behoven inte har blivit tillgodosedda på ett stimulerande sätt. En annan 

betydelsefull aspekt som Boyd-Webb (2007) betonar är vilket stöd barnet får efter ett trauma. 

Detta kan handla om vilket stöd barnet får från sin familj och sitt omgivande nätverk. 

 

Här förstås vikten av att barn får hjälp efter en traumatisk upplevelse då det kan ha en effekt 

som kan påverka barnet både kort- respektive långsiktigt. Detta kan kopplas till vad Cullberg 

(2003) säger om att det är av vikt att individen får stöd och hjälp då de kan fastna i 

reaktionsfasen eller bearbetningsfasen och utveckla psykiatrisk sjuklighet. Utifrån detta kan 

det också förstås att leken endast inte behöver innehålla glädje utan kan vara mer åt ett 

destruktivt håll som påverkar barnets utveckling och välmående. Vidare kan detta kopplas till 

vad Stagnitti (2004) säger att leken vanligtvis är rolig, oförutsägbart och lustfyllt. Här kan det 

förstås att det finns en annan aspekt i leken för traumatiserade barn. Från informanter 

framkom det att upplevelsen i leken även kan yttra sig kaotisk och starkt då barnet blir 

översvämmad av känslor som är kopplat till traumat.  

                                                 
1 PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom) är en psykiatrisk diagnos ur DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 4th. Edition). DSM-IVär en manual som publiceras av American Psychiatric 

Association och som täcker alla nu kända psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar (Boyd-Webb, 2007). 
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6. 4 Lek för traumatiserade barn i psykodynamisk barnpsykoterapi 

 

Enligt informanterna är leken väldigt viktig i barnterapi. Leken i psykodynamisk 

barnpsykoterapi har enligt informanterna en funktion att gestalta och rekonstruera händelser 

som påverkar barnet på ett inre plan. I leken kan barnet visa sina känslor och bearbeta 

trauman. Barnets inre verklighet kan genom leken möta den yttre verkligheten för att bearbeta 

traumat. I behandlingen görs barnets problem synliga för terapeuten genom lekens 

uttrycksform. Det handlar bland annat om att barnet får uttrycka sig om vad som var det 

värsta i situationen/händelsen. Terapeuten hjälper barnet att sätta ord på sina känslor och göra 

verkligheten förstådd och det är terapeuten som tar hand om de känslor som väcks i leken. 

Terapeuten tar emot känslor, bearbetar känslor, omformulerar, tolkar, tydliggör och ger 

tillbaka på barnets nivå. Det handlar även om att som terapeut se samma sak som barnet, att 

barnet förmedlar en upplevelse och att det är två som delar denna upplevelse. Utifrån 

Winnicotts teori kan detta kopplas som att terapeuten och barnet i leken möts i det tredje 

rummet och att det kan då ses ha en betydelse för en delad känsla av vad barnet upplever. 

Enligt PsykoterapiStiftelsen (2008) är målet i psykodynamisk barnpsykoterapi det som 

informanterna ovan angivit. Det handlar om att undanröja inre psykologiska hinder som gjort 

att utvecklingen kommit i stå.  

 

“När det gäller traumatiserade barn så är grundtanken att de får tillfälle att uttrycka sina 

tankar och känslor på olika sätt, bland annat genom leken vilket har en behandlande 

terapeutisk effekt. (…) Det innefattar också att minska olika symptom som ångest, oro eller nu 

vad det är (…) Många gånger kan det räcka med att man leker om traumat och vad som hänt 

på olika sätt. Ibland är det uppenbart och ibland kan det vara lite förtäckt.” IP1 

 

Detta arbetstänkande kan kopplas till både Freuds psykoanalys och Kleins objektteoretiska 

inriktning. Freud ansåg leken som bland annat ett tillvägagångssätt att bemästra traumatiska 

händelser (von Tetzchner, 2005). Klein ansåg att lek kan ses som likvärdig med Freuds tankar 

kring fria associationer som ett uttryck av det omedvetna där det är möjligt att gestalta barnets 

inre värld (Igra, 1997). 

 

“Oavsett om det är barn som är traumatiserade eller inte så tänker jag att en 

psykodynamiskterapi innebär att man försöker att arbeta med barnets inre föreställningar,  
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inte så mycket med beteende. (…) I terapin har man mer fokus och lägger mest vikt på att 

försöka förstå och arbeta med vad det är som händer i barnets inre verklighet om man tänker 

att det är det som yttrar sig på olika sätt i den yttre verkligheten och kanske ställer till det.” 

IP3 

 

Utifrån detta kan det sägas att det är viktigt att ha en förståelse för lekens betydelse och även 

vad den symboliserar för att kunna förstå barnets inre verklighet som uttrycks i lekens form. 

Vad barnet känner, tänker och vad som uttrycks i leken för att kunna förstå och hjälpa barnet 

att komma vidare samt hitta bra problemlösningar med hjälp av lek. 

 

6. 5 Den terapeutiska relationens betydelse för lek 

 

Alla informanter upplevde att den terapeutiska relationen har betydelse i behandling. Det 

framkom även att den terapeutiska relationen kan vara överordnad leken. Förutsättningen för 

lek i behandlingen är att barnet känner sig trygg för att våga leka och delge sin historia för 

terapeuten och för att en bearbetning skall komma till stånd. Samtidigt hänger detta ihop med 

hur barnet mår och vilken bakgrund barnet har med sig i behandlingen. Terapeuten kan ses 

som en hjälpare i ett specifikt rum inom en specifik tid. En annan viktig aspekt som uppkom 

från informanterna och som Ryan (1999) även betonar är att barnet behöver en stabil miljö 

och kontinuitet i behandlingen. Barnet behöver detta för att inte ett försvar uppstår som kan 

leda till oro och ångest inför den nya situationen. 

 

Grundtanken i den psykodynamiska terapin är enligt PsykoterapiStiftelsen (2008) att det sker 

en dynamisk utveckling mellan individens inre förutsättningar samt yttre förhållanden 

tillsammans med viktiga andra och samhället. 

 

“Relationen påverkar ju väldigt mycket så det hänger ju ihop med trygghet så att man måste 

ju etablera och bygga upp en slags allians med barnet och det måste börja i en positiv anda 

tror jag. (…) Att man kan bygga upp en tillit mellan sig själv som terapeut och barnet så att 

barnet vågar lekar sådant som också är läskigt, pinsamt eller konstigt. Det kan ju ta olika 

lång tid för olika barn i olika relationer.” IP3 
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Som Hwang och Nilsson (1995) lyfter fram bidrar en trygg anknytning (en trygg bas) till att 

barnet vågar på ett bättre sätt utforska sin omgivning och på sätt få en bättre 

problemlösningsförmåga. Detta kan även kopplas ihop med vad Cooper (2000) säger om att 

leken är en viktig del för barns problemlösningsförmåga. Detta visar att anknytning och 

anknytningsbeteende har en betydelse för leken och att leken i sin tur har en förmåga till 

bearbetning samt gestaltning av trauma. 

 

”Relationen är barnens trygghet till att uttrycka sig. Terapeuten, föräldern eller den vuxen 

som finns kring barnet är som en trygg hållande funktion och i det kan barnet växa. Barnet 

har hjälp i relationen att vara i leken och våga uttrycka det som är svårt. Barn som redan har 

en trygg anknytning till sina föräldrar, de har ju den med sig och de knyter ju an och man kan 

fortare börja jobba med de barnen då de litar på en ganska direkt.” IP4 

 

I relationen mellan terapeut och barn kan det sägas att det sker en slags anknytning dock av en 

annan typ och kvalité än den anknytning som finns exempelvis mellan mor och barn. Utifrån 

vad informanterna sagt sker det i den terapeutiska relationen ett slags anknytningsbeteende då 

barnet och terapeut har en närhet till varandra i en process. Detta kan kopplas till vad von 

Tetzchner (2005) anses definiera ett anknytningsbeteende där terapeuten kan ses som i bättre 

stånd att handskas med situationen/händelsen än barnet.  

 

Förutsättningar för att det skall kunna ske en anknytning kan ses i relation till längden av 

behandlingen. De flesta barnterapier i psykodynamisk barnpsykoterapi sker enligt 

informanterna under en längre tid och kan fortskrida i flera år. Terapeuten hjälper barnet att 

hantera sina inre känslor och den yttre verkligheten som barnet har svårt att handskas med. 

Detta uppfattas kunna se olika ut exempelvis beroende på terapeutens individuella arbetssätt 

och barnets bakgrund. Samtidigt är det terapeutens uppgift att kunna skapa en trygghet i 

relationen så att barnet kan bearbeta samt gå in och ”möta” terapeuten med hjälp av det som 

Winnicott benämner som det tredje rummet och även Bowlbys trygga bas. Där kan barnet 

dela sina känslor med terapeuten i lek. Detta kan ses viktigt för barnet att någon annan kan 

förstå och dela traumat och de känslor barnet upplever.  

 

Det framkom även under intervju att barn objektifierar sina mentala representationer i den 

terapeutiska relationen vilket kan kopplas samman med den objektteoretiska teorin. Som  
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Hwang och Nilsson (1995) belyser har barnet inre föreställningar om samspel och personer. 

Terapeuten kan då bli ett slags objekt för barnet. Ett exempel av detta kan vara att barnet i 

leken överför sina känslor på terapeuten som barnet upplever i sin relation med sin moder 

eller viktiga andra. Detta kan kopplas till det centrala begreppet överföring i den 

psykoanalytiska teorin. Anknytningen och barnets grundtrygghet kan här förstås också ha en 

påverkan på objektrelationen. Detta visas samt påverkar enligt informanterna det terapeutiska 

arbetet och leken. 

 

Utifrån intervjuer betonades det att beroende på om barnet har en trygg eller otrygg 

anknytning tar den terapeutiska relationen olika lång tid att etablera innan bearbetningen av 

barnets trauma kan ske. Ett exempel på detta utifrån intervju kan vara att ett barn som har en 

otrygg anknytning inte vill gå med in i terapirummet och är rädd. Genom att terapeuten 

etablerar en trygg relation kan det ses som att barnet får en korrigerande upplevelse av vad en 

trygg relation kan vara. Utifrån objektrelationsteorin kan detta ses som att det har skett en 

förändring i objektrepresentationen. Barnet har fått en annan bild av det sociala samspelet och 

sina mentala representationer. Den relationella aspekten i en psykodynamisk barnpsykoterapi 

kan utifrån detta tolkas att ha en möjlighet att kunna utvecklas.  

 

6. 6 Lekens ingångar i behandling 

 

Leken i psykodynamisk barnpsykoterapi är individanpassad efter barnets utveckling och 

mognad. Ofta påbörjas barnets lek genom att barnet själv söker kontakt med terapeuten 

(PsykoterapiStiftelsen, 2008). Enligt Lewis (2007) är terapeutens uppgift att delta och 

uppmuntra barnets lek. 

 

”Eftersom vi jobbar med traumatiserade barn bara så är vi ju ofta väldigt aktiva och 

fokuserade till att börja med. Vi hjälper barnet att komma in på det här temat som anledning 

till att de kom till oss. Sedan utifrån det får barnet fortsätta att leka fritt och då är vår 

hållning mer att stödja barnen att stimulera deras förmåga, att leka och uttrycka sig i lekens 

form.” IP3 

 

Utifrån intervjuer framkom att terapeuten kan vara mer eller mindre aktiv i lekens 

introduktion i den terapeutiska behandlingen. Genom intervjuerna kan detta förklaras bero på  



 34 
 

 

  

– Resultat och analys – 

 

användningen av lek, lekmaterial och vilka typer av ingångar terapeuten använder sig av i den 

terapeutiska behandlingen. Detta påverkas även av terapeuten, mottagningens kultur och 

arbetssätt. En annan aspekt utifrån informanterna som påverkar terapeutens typ av deltagande 

är vilken ålder barnet har i behandling. Enligt Piaget förklaras barns utveckling genom fyra 

olika faser där barn har uppnått olika kognitiva förmågor. Informanterna beskrev att de 

arbetar med lek på olika sätt med yngre respektive äldre barn. Detta beror på hur långt barnet 

har kommit i sin kognitiva utveckling. Det framkom att kognitiva förmågor kan variera och 

behöver inte vara strikt knutet till barnets faktiska ålder. Detta kan bero på olika orsaker som 

påverkat barnets utveckling samt barnets symboliska förmåga. Det uppkom också att de äldre 

barnen kan behöva mer regelstyrda lekar där de får hjälp med att komma igång i leken medan 

yngre barn leker mer fritt på eget initiativ. 

 

”Det finns ju olika material så barnet går ju runt och tittar på det innan de hittar något som 

de fastnar för. En 11-12 åring går ju inte till sandlådan exempelvis. (…) Jag har på senare tid 

låtit barnet ta med sig sina leksaker de vill leka med. I en strikt barnterapi tar man inte in 

andra leksaker i rummet. Vill barnet leka med sina leksaker här så får de det.” IP4 

 
Lekmaterialet som erbjuds barnen kan se olika ut beroende på mottagning och barnets ålder. 

Sammanfattningsvis utifrån informanterna är grundtanken är att det skall finnas lekmaterial 

som kan representera och vara till nytta för barnets uttryck och gestaltning av deras inre 

verklighet och historia. De som använder sig av Ericametoden har 360 leksaker i 12 olika 

fack. Dessa leksaker omfattar väldigt mycket av det som finns i världen. De har även två olika 

sandlådor varav en med torr sand och en med våt sand. Detta är standardiserat för alla de 

mottagningar som använder sig av Ericametoden. Andra mottagningar använder sig av andra 

varianter där lekmaterialet inte är har samma standardiserade former utan finns där och 

erbjuder möjlighet till lek för barnet.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 
 

Syftet i denna uppsats har varit att genom en hermeneutisk metod undersöka och beskriva 

lekens betydelse generellt samt vilken betydelse leken har för traumatiserade barn i 

psykodynamisk barnpsykoterapi. Vi har även granskat hur leken används i den 

psykodynamiska barnpsykoterapin. Då vi använt oss av informanter med erfarenheter och 

psykodynamisk utbildning anser vi att detta väger tungt i arbetet i besvarandet av arbetets 

problemformuleringar och syfte. Då frågeställningarna har belysts genom fler teorier anser vi 

att vi har skapat en bredare förståelse om leken. Vi anser att syftet och 

problemformuleringarna är besvarade. Vissa teoretiska utgångspunkter har belysts mer än 

andra då de utifrån informanter och material varit mer besvarande på våra 

problemformuleringar.  

 

När vi var på praktik i Sydafrika kom vi i kontakt med lekterapi med traumatiserade barn. Vi 

blev intresserade av lekens betydelse och märkte ganska snabbt vilken begreppsförvirring det 

råder kring lekterapi. I Sverige sker arbetet som lekterapeut inom sjukvården och inte 

nödvändigtvis med traumatiserade barn. Lekterapi innebär att barnet får möjlighet att genom 

leken uttrycka sig kring sin sjukhusvistelse och eventuellt kommande eller utförda ingrepp. 

Då begreppet lekterapi är vitt och kan ses som en benämning på många olika typer av terapier 

valde vi att fokusera på behandlingsmetoden psykodynamisk barnpsykoterapi där leken är 

tydlig.  

 

Detta arbete sammanfaller med vad som tidigare visats under kunskapsläget och 

överensstämmer med att leken i sig har en betydelse för barns utveckling på många olika sätt. 

Under arbetets gång har det varit svårt att hitta forskning som berör lekens roll inom den 

psykodynamiska barnpsykoterapin. Detta visar på att det här området är eftersatt när det gäller 

att se närmre på lekens roll, vilket även lyftes fram av några informanter vid intervjutillfälle. 

Samtidigt visades det en positiv respons till denna uppsats då informanterna ansåg att leken i 

olika former behöver belysas mer. Även om det framkommit från informanter att leken är 

viktig i denna form av barnterapi kan det vara många andra variabler som påverkar barnet 

utanför terapirummet och behandlingen. Detta skulle då kunna förklara varför det är svårt att 

se närmre på lekens roll då det bland annat kan bero på terapeutens individuella arbetssätt och  
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den relationella aspekten. Föräldrar och viktiga andra kan också ses ha en betydande roll när 

det gäller barns återhämtande och bearbetning av ett upplevt trauma. Därför är det också av 

vikt att föräldrar för stöd och hjälp i en parallell behandling, vilket framkom från 

informanterna att det sker.  

 

Leken har en viktig betydelse och ses som en central del i barns utveckling generellt. Leken 

ses som ett optimalt tillvägagångssätt att förvärva nya kunskaper. Lek är sammanbundet med 

symboler och på ett symboliskt plan kan barn lära sig att förstå verkligheten. När barn leker 

omvandlar de sin verklighet till något annat genom sin fantasifullhet och detta ses som en 

grund i all mänsklig intellektuell aktivitet. Genom lek kan barn uttrycka sig om händelser och 

känslor samt kommunicera med omvärlden. I lekens uttrycksform kan vuxna ta del av barnets 

värld. 

 

I leken kan lekmaterial ses som laddade symboler genom vilket barn visar känslor och 

beteenden i lekens uttrycksform. I den terapeutiska behandlingen kan de laddade symbolerna 

och barnets lekbeteende vara kopplade till barnets inre problem och problem i vardagen. I 

leken kan barn reflektera kring sig själv. Utifrån Winnicotts teori kan leksaker ses som 

övergångsobjekt när mamman eller viktiga andra inte är närvarande. Övergångsobjekten inger 

en trygghet för barnet. I lek befinner barnet sig i vad Winnicott benämner som det tredje 

rummet. I det tredje rummet kan barn skapa fritt genom kreativitet och genom sin symboliska 

utveckling. Detta genererar till problemlösningar samt att barnet kan uttrycka sig i lekens 

form. Den symboliska förmågan är viktig i terapeutisk behandling där leken är central. När 

barn inte har den symboliska förmågan att kunna leka är det terapeutiska målet och fokus i 

behandlingen att kunna skapa förutsättningar för barnet att utveckla sin lek- och 

symbolförmåga. 

 

Trauma kan påverka barns lek och kan även orsaka inlärningssvårigheter och sociala problem 

för barnet. Barn reagerar olika beroende på var de befinner sig i utvecklingen samt vilken 

etablerad grundtrygghet de har. För traumatiserade barn behöver lek inte innebära glädje utan 

kan istället innebära övervälvande känslor som exempelvis oro och ångest. 

 

Leken är väldigt viktig i barnterapi och har en funktion på så sätt att barnet kan gestalta 

känslor, rekonstruera händelser samt bearbeta trauma. I behandling görs barns problem  
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synliga för terapeuten genom lekens uttrycksform. Terapeuten hjälper barnet att sätta ord på 

sina känslor och att göra verkligheten förstådd. Leken används även som ett diagnostiskt 

verktyg i den terapeutiska behandlingen. Många gånger kan det räcka att barnet leker om 

traumat och vad som hänt på olika sätt. Detta visar att leken generellt har en läkande effekt. 

 

Leken i psykodynamisk barnpsykoterapi är individanpassad efter barnets utveckling och 

mognad. Terapeuten kan vara mer eller mindre deltagande i lekens introduktion i 

terapisessionerna. Den terapeutiska relationen har betydelse i den terapeutiska behandlingen 

och kan även vara överordnad leken. En förutsättning för lek i den terapeutiska behandlingen 

är att barnet känner sig trygg till att våga leka och delge sin historia för terapeuten. Terapeuten 

ses som en hjälpare i ett specifikt rum inom en specifik tid och förutsättningar är även en 

stabil miljö samt kontinuitet i den terapeutiska behandlingen. Det visas att relationen är 

barnets trygghet till att uttrycka sig i lekens form. Barnets tidiga anknytning och 

objektrelationer har en påverkan på den terapeutiska relationen och lek. I relationen mellan 

terapeut och barn sker en slags anknytning dock av en annan kvalité än den anknytning som 

finns exempelvis mellan mor och barn. I den terapeutiska relationen sker i leken en överföring 

av barnets känslor på terapeuten. Den relationella aspekten i den terapeutiska behandlingen 

kan utvecklas. Relationen bidrar till en läkande effekt eftersom det är en förutsättning för 

leken. 

 

Alla informanter ansåg att lek i behandling är betydelsefull i arbete med barn. Då det visat sig 

att leken har en betydelse i barns utveckling samt gestaltning och bearbetning av trauma har 

det även visat sig att psykodynamisk barnpsykoterapi väldigt sällan erbjuds barn på vissa 

mottagningar. Detta anser vi bör ifrågasättas då leken är en så viktig del av barns liv, 

utveckling, problemlösningsförmåga och som kommunikationsmedel. 

 

Då det visats att traumatiserade barns återhämtning beror på vilket stöd och hjälp som barnet 

får efter ett trauma så förstås också vikten av att barnet finns i en familj som kan stödja och 

hjälpa barnet att få rätt resurser. Detta visar också vikten av att det finns samhälliga resurser 

som kan bemöta och fånga upp barn som upplevt och påverkas av traumat. Där utgör bland 

annat skola och socialtjänst en viktig roll för det traumatiserade barnet. Samtidigt har 

belastningarna på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar ökat vilket visar att det finns 

ett behov av ökade resurser. Utifrån informanterna framkom att det vore bra om socialarbetare  
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fick mer kunskap om vad barn visar i sin lek samt en bredare kunskap om barns 

utvecklingspsykologi. I arbete med barn i stödjande form anser de att leken skulle kunna ha 

en större förståelse och betydelse. Det är viktigt i arbetet med barn att man lyssnar in barnet 

och möter barnen på deras nivå vilket då skulle kunna ske genom lek. På så sätt anser vi att 

denna uppsats och detta ämne är av relevans för det sociala arbetets fält då det visats sig 

vilken betydelse leken har för barn och att leken är så centralt i barnens liv. Då det 

framkommit att leken behöver en ökad förståelse i samhället innefattar det även det sociala 

arbetet. 

 

Som FN:s Barnkonvention betonar skall samhället och offentliga myndigheter främja barns 

rättigheter där leken utgör en del av de basbehov som barnet behöver för att kunna utvecklas 

(Edenhammar och Wahlund, 2000). Därför anser vi att det är av stor vikt att socialarbetare i 

sitt arbetssätt och bemötande förstår vad leken innebär och betyder för barn. Hur tolkar man 

som socialarbetare vid hembesök när barnet sitter lugnt och tyst i sin barnstol? Tolkas det i sin 

helhetsförståelse som ett beskedligt barn eller kanske barnet är understimulerat och 

deprimerat? Här är det viktigt att förstå lekens inverkan och betydelse för barn. I 

socialtjänstens nya arbetssätt BBIC (Barnets behov i centrum) har socialtjänsten lyft upp 

leken som även används vid bedömning och kriterium (Socialstyrelsen 2, 2008). Utifrån detta 

arbete anser vi att socialtjänsten är på rätt väg. Samtidigt kan det ses svårigheter i detta då det 

är individuella tolkningar och bedömningar.  

 

För en helhetsförståelse av individens påverkan av ett trauma kan det vara viktigt att säga att 

barn som varit i en psykodynamisk barnpsykoterapeutisk behandling inte behöver vara helt 

klar med att bearbeta och bemästra traumat. Dock är det en behandlingsform där leken ingår. 

Det handlar om att i leken göra traumat medvetet så att barnet kan hitta nya lösningar och 

kunna reflektera och bemöta det som hänt genom leken i en reglerad form. Då ett trauma 

följer och påverkar en individ mer eller mindre genom livets olika faser handlar det dock om 

att kunna bemästra och leva med det utan att det påverkar individens välmående. Traumats 

inverkan påverkar individer olika mycket beroende på individ, utvecklingsnivå och typ av 

trauma. Då det exempelvis handlar om barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan de 

bli aktuella i behandling igen när de kommer till en utvecklingskris (puberteten) då 

sexualiteten kan väcka nya frågor som är relaterat till det tidigare traumat.  
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Avslutningsvis kan sägas att leken är en viktig del av barns liv, leken kan spegla hur barn mår 

och genom leken kan barn bearbeta händelser. Relationen mellan barn och terapeut har en stor 

betydelse då en trygg bas är en förutsättning för lek i behandling. Leken borde vara en viktig 

utgångspunkt i utformningen i arbete med barn då det visats hur viktigt det är för barns 

utveckling. På så vis kan det även anses att socialarbetare ska ha kunskap om lekens betydelse 

och dess inverkan på barn. Som tidigare ovan angivits behövs det mer forskning kring lekens 

roll i behandlingsformer som då exempelvis inom psykodynamisk barnpsykoterapi samt inom 

andra terapiinriktningar som innefattar lek. Detta skulle då kunna bidra till en ökad 

samhällelig förståelse för lekens betydelse. 
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Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär psykodynamisk barnpsykoterapi? 

2. Hur används lekmaterialet? 

3. Vilken betydelse har leken för traumatiserade barn i Er behandling? 

4. Vilken betydelse har leken generellt för barn? 

5. Vilket syfte har leken i den psykodynamiska barnpsykoterapin? 

6. Vilka typer av lek använder Ni Er av? 

7. Påverkar den terapeutiska relationen leken i behandlingen? 

8. Kan Ni ge ett exempel där leken varit positiv i behandlingen? 

Om ja, varför var den positiv? 

9. Kan man använda lek i psykodynamisk barnpsykoterapi med alla traumatiserade barn? 

Om nej, varför inte?  

10.  Kan leken vara negativ i arbetet med traumatiserade barn? 

Om ja, hur? Om nej, varför? 

11.  I vilka åldrar använder Ni Er av lek med barnen? 

12. Anser Ni att leken har en tillräcklig plats i behandlingen? 

13. Anser Ni generellt att lek har betydelse inom socialt arbete? 

Om ja, hur? Om nej, varför? 

 

 
 
 

 
 


