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Abstrakt/sammanfattning 
De lekterapier som det är mest forskat på är Child-centered play therapy (CCPT) och Filial 

terapi. Det är de som är med i litteraturstudien. 

 De flesta statistiskt signifikanta positiva resultat i denna rapport, på barn och 

föräldradata var internaliserade beteenden. Barnen visade reducerad oro, depression, 

tillbakadragenhet, mental stress, rädsla etc., och förbättrade sin självuppfattning. Föräldrarna å 

sin sida fick bättre empati i vuxen-barn relationen, ökade det positiva bemötandet av barnens 

verbala och fysiska kommunikation (communicating acceptance), visade mer förståelse kring 

barnets självständighet, mer involverande i barnets lek, visade mer respekt för barnets känslor 

och rätt att uttrycka dem, såg sina barns behov av autonomi, och upplevde minskad 

föräldrastress. Externaliserade beteenden som visade positiva resultat var reducering av 

aggression, uppförande, hyperaktivitet och explosiva utbrott. Andra statistiskt signifikanta 

förbättringar var ökning av barnens uttrycksfulla och receptiva språkfärdigheter, ökning av 

barnens diabetes anpassning och ökning av förskollärarnas lekterapi kunskaper. 

De här studierna visar att lekterapi fungerar bra på barn i 2- 12 års ålder med 

föräldrar med olika socioekonomisk tillhörighet och etnisk tillhörighet. Lekterapin fungerar 

också på barn med olika diagnoser eller som på annat sätt behöver hjälp. Effekten kan dock 

vara olika beroende på barnens ålder, etnisk tillhörighet och diagnos.  
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1. Introduktion 

Lekterapi har använts som behandling för små barn sedan början av 1900-talet. Anna Freud 

(1928), Melanie Klein (1932) och Virginia Axelin (1947) var några av de första som använde 

lekterapi istället för verbal terapi med små barn (Ray 2006, Baggerly, 2009). 

 Det finns lite olika definitioner på vad lekterapi innebär. Association for Play 

Therapy (APT) (2011) definierar lekterapi som: 

"…the systematic use of a theoretical model to establish an interpersonal process wherein 

trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or resolve 

psychosocial difficulties and achieve optimal growth and development." 

Wikipedia, the free encyclopedia definition på den engelska sidan är: “Play therapy is 

generally employed with children aged 3 through 11 and provides a way for them to express 

their experiences and feelings through a natural, self-guided, self-healing process. As 

children’s experiences and knowledge are often communicated through play, it becomes an 

important vehicle for them to know and accept themselves and others. 

Play Therapy is a form of counseling or psychotherapy that uses play to communicate with 

and help people, especially children, to prevent or resolve psychosocial challenges. This is 

thought to help them towards better social integration, growth and development”. (Play 

therapy, Wikipedia 2011). Wikpedias svenska sida hade en betydligt tunnare defintion: 

”Lekterapi är terapi för barn som är baserad på lek” (Lekterapi, Wikipedia 2011). 

Lekterapi är baserat på 3 områden, kunskap inom psykologi/terapi, lek och barns 

utveckling (Ray 2011). Lekterapin har olika målgrupper och metoder men de har samma mål, 

att få barn att må bättre genom lek. Det finns många olika lekterapier t.ex. psykoanalytisk 

lekterapi, Jungian analytisk lekterapi, Child-centered lekterapi (CCPT), Filial terapi, 

Kognitivbeteende lekterapi, Adlerian lekterapi, Gestalt lekterapi, Theraplay, Ecosystemisk 

lekterapi, Prescriptive lekterapi (O´Connor & Braverman 2009) och det finns säkert flera. 

Målgrupperna är också många: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), psykiska 

problem, kroniska sjukdomar, barn som upplevt eller bevittnat våld, barn med handikapp, 

sexuella övergrepp, barn i familjehem, adopterade barn, Posttraumatic Stress Disorder 

(PTSD), ångest, fobier och uppförande problem, barn som upplever skilsmässa, saknar sociala 

färdigheter, anknytningsproblem etc. Metoderna har använts med föräldrar i olika 

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CC0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2F&ei=0HJwTpHuBdD2sgbJ84GyBw&usg=AFQjCNHcaS9ywOmqmejD0HTUdvf-7m4hYg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_integration�
http://en.wikipedia.org/wiki/Individuation�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Terapi�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barn�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lek�
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sammanhang som immigranter, lever på härbärge, föräldrar med kroniskt sjuka barn och olika 

etnisk bakgrund.  

Child-Centered Play Therapy (CCPT) och Filial terapi är de lekterapimetoder 

som det är mest forskat på. De bästa vetenskapliga artiklarna som finns inom området enligt 

Jennifer Baggerly (2009) är Graza och Bratton (2005) och Ray, Schottelkorb & Tsai (2007) 

som hon har jämfört med SCCAP kriterier för ”Well-Established Treatments”. 

Child-centered play therapy (CCPT) bygger på klientcentrerad terapi och 

skapades av Virginia Axline 1947. I CCPT hjälper terapeuten barnet att skapa en inre process 

där målet är att bli en mer positivt fungerande person, mot positiv utveckling, förbättring, 

självständighet, mognad och förbättra sig själv som person. Barnet får upptäcka sig själv eller 

vad man kan bli. Genom lek med speciellt material så försöker terapeuten att skapa en bra och 

säker relation med barnet. I leken är det barnet som leder, terapeuten uppmuntrar till positivt 

lekbeteende, reflektera över känslor och innehåll, återlämnar ansvar, uppmuntrar, bygger 

självförtroende, underlättar förståelsen och genomför terapeutiska gränsdragningar (Baggerly 

2009, Sweeney & Landreth 2009). 

Filial terapi är den första Relationsship Enhancement metoden som skapades 

under 1960-talet av Bernard och Louise Guerney. Det är en form av familjeterapi där 

terapeuten tränar föräldrarna i grunderna i Child-centered play therapy för att föräldrarna ska 

kunna hålla i lekterapi lektioner hemma med sitt barn. Syftet med Filial terapi är att stärka 

relationerna i familjen, skapa respekt och förståelse mellan förälder och barn och lösa barn 

och familjeproblem (VanFleet 2009).  

 

2. Syfte 

I dagens Sverige har antalet sökande till barn och ungdomspsykiatrin fördubblats på tio år. 

Mellan 10 och 15 procent av alla barn söker barnpsykiatrisk konsultation under uppväxten 

(Barnombudsmannen 2005). 

Socialstyrelsens (2009) visar att de flesta olika barn och ungdomspsykiatrins enheter använder 

flera olika metoder för varje diagnosgrupp. De kunde identifiera 44 enskilda metoder men för 

många fann de ingen tydlig beskrivning av hur de ska genomföras. Liknande upptäckt gjorde 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2010). Där fann de att av de 33 bedömda 
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standardiserade och strukturerade insatser som används i Sverige och syftar till att förebygga 

psykisk ohälsa hos barn har bara sju stycken ett begränsat vetenskapligt stöd i den 

internationella litteraturen, effekterna är med få undantag små eller studierna är bara utförda i 

andra länder. Detta gör att barnkonventionen är svår att efterfölja. Enligt FN:s barnkonvention 

har alla barn och unga rätt till bästa möjliga hälsa samt rätt till relevant sjukvård och 

rehabilitering (Barnombudsmannen 2005). Därför behövs metoder inom behandling och 

psykiatrin idag som är evidensbaserade (Ray & Bratton 2010, Baggerly 2009, Ray 2006).  

Detta för att hitta de bästa metoderna för att följa barnkonventionens mål i psykiatrin och 

andra behandlings verksamheter. 

Just nu finns det ingen lekterapi som Division 53: Society of Clinical Child and 

Adolescent Psychology's som är en del av American Psychological Association, anser är 

”Best Support or Promising” enligt APA:s kriterier (Ray 2006).  Därför är syftet att skapa en 

översikt över de lekterapier som används inom psykoterapin med ok eller bra forskningsgrund 

och som även har visat positiva effekter på barn och ungdomar. Detta för att göra det lättare 

för behandlare att se vilka positiva effekter respektive metod har, så att barn och ungdomar får 

rätt till den bästa möjliga hälsa samt relevant sjukvård och rehabilitering som de har rätt till 

enligt barnkonventionen. 

 

3. Metod 

Litteratur till litteraturstudien har sökts via olika databaser. De databaser som har används är: 

referensdatabasen PsycINFO (APA) och PubMed. I PubMed har ej relevant information 

hittats. I PsycINFO hittades boken Blending play therapy with cognitive behavioral therapy. 

Evidence-Based and other effective treatments and techniques (Drewes red. 2009) där 

referenser togs från kapitlet Play therapy research: History and current empirical support 

(Baggerly 2009). I denna finns en sammanfattning av de 16 bästa studierna inom lekterapi på 

2000-talet presenterade.   

Hemsidor som information har hämtats ifrån är: Socialstyrelsen 

www.socialstyrelsen.se, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) www.sbu.se, 

Barnombudsmannen www.bo.se och Wikipedia, den fria encyklopedin sv.wikipedia.org både 

den svenska och engelska sidan. Andra hemsidor som information också har sökts men ingen 

relevant har hittats är: Cochrane, clinicalevidence.bmj.com/, MedlinePlus - Health 

Information from the National Library of Medicine www.nlm.nih.gov/medlineplus/, National 

http://www.socialstyrelsen.se/�
http://www.sbu.se/�
http://www.bo.se/�
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2F&ei=ZoB3ToS_I4m08QOip8npDQ&usg=AFQjCNGWGD1ye4NThuiTeSuBCJ_tGFSBAA�
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Library of Medicine www.nlm.nih.gov/ och Evidence-Based Mental health BMJ Journals 

ebmh.bmj.com/. 

 Sökord som använts i referensdatabaserna och hemsidorna är: lekterapi, play+therapy, mer 

avgränsat till play+therapy+evidence-based, play+therapy+research. Efter det skedde en 

gallring enligt sökord som: Empirical Study, barn 0-18, att det fanns en kontrollgrupp, att det 

var forskning eller studier från 2000-talet med mer positiva effekter än kontrollgruppen mätt i 

statistisk signifikant förbättring. Alla sorters lekterapi togs med i studien samt alla etniska 

grupper, alla kön och diagnoser. 

 

4. Resultat 

4.1 Internaliserat beteende  

Glover & Landreths (2008) studie i Filialterapi med 35 vårdnadshavare från den amerikanska 

ursprungsbefolkningen i Flathead reservatet och deras 32 barn ålder 3-10 år. Resultatet visade 

en statistiskt signifikant ökning av vårdnadshavarnas empati i vuxen-barn relationen, mer 

tillåtande av barnets självständighet, ökat positivt bemötande av barnens verbala och fysiska 

kommunikation (communicating acceptance), mer involverande i barnets lek mätt med The 

Measurement of Empathy in Adult-Child Interaction (MEACI) i jämförelse med 

vårdnadshavarna i kontrollgruppen utan intervention. Barnen i Filial terapin visade en 

statistisk signifikant ökning i önskat lekbeteende, deras egen utveckling och samhörighet med 

sina vårdnadshavare mätt med Children´s Play behavior With Parent Rating Form 

(CPBWPRF) i jämförelse med barnen i kontrollgruppen utan intervention.  

I Jones, Rhine & Brattons (2002) studie av Filial terapi ingick 30 barn med 

medelålder 5.4 år som hade skolanpassnings problem. 32 high school elever användes som 

terapeutiska gruppledare, tanken var att äldre elever skulle hjälpa yngre elever. 

Kontrollgruppens high school elever var PAL (Peer Assistance Leadership) utbildade en 

utbildning i kommunikation, lyssnande och problemlösning medan experimentgruppens 

elever var utbildade både i PAL och Filial terapi. I jämförelse med barnen i kontrollgruppen 

reducerade barnen i Filial terapin statistiskt signifikant internaliserade beteende problem, så 

som reduktion i barnens tillbakadragande, depression och oro/ångest mätt med Children 

Behavior Checklist-Parent Report Form (CBCL-PRF). Även high school eleverna som 

utförde Filial terapi grupperna ökade sin empati statistisk signifikant liksom deras ålders 

http://www.nlm.nih.gov/�
http://proxy.ub.umu.se:2150/index.cfm?fa=search.searchResults&id=82D78458-A146-565F-EB1F-856FAFD971CF&facetSearchType=Methodology&term=Empirical%20Study&facetAction=apply&dbTab=all�
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anpassade engagemang mätt med MEACI, i jämförelse med de i high school elever som 

enbart bedrev grupperna enligt PAL utbildningen. 

Lee och Landreths (2003) studerade Filial terapi med 36 immigrerade koreanska 

föräldrar och deras 36 barn 2-10 år. Resultatet visade en statistisk signifikant ökning av 

föräldrarnas empatiska beteende med sina barn och respekten för barnets känslor. De kunde 

bättre se barnets behov av autonomi mätt med Porter Parental Acceptance Scale (PPAS). Det 

var en statistiskt signifikant ökning av föräldrarnas positiva bemötande av barnens verbala 

och fysiska kommunikation (communicating acceptance), och att låta barnet leda och vara 

involverad i barnets lek mätt med MEACI i jämförelse med föräldrarna i kontrollgruppen utan 

intervention.  

Smith och Landreth (2004) studerade Filial terapi med 24 lärare till 24 döva 

eller gravt hörselskadade barn åldern 2-6 år. Resultaten visar att i jämförelse med lärarna i 

kontrollgruppen utan intervention så skedde en statistiskt signifikant ökning av lärarnas 

empati, positiva bemötande av barnens verbala och fysiska kommunikation (communicating 

acceptance), låta barnet leda och vara involverad mätt med MEACI. Barnen i Filial terapin 

reducerade statistisk signifikant internaliserande symtom och tillbakadragenhet mätt med 

Child Behavior Checklist/Caregiver-Teacher Report form (CBC/C-T) i jämförelse med 

barnen i kontrollgruppen utan intervention. 

Smith och Landreth (2003) studerade intensiv Filial terapi med 11 mammor och 

deras 11 barn ålder 4-10 år, som hade bevittnat våld i hemmet och bodde på härbärge. Filial 

terapin jämfördes med tidigare utförda studier i intensiv individuell lekterapi (1998) och 

intensiv syskon grupp lekterapi (2001) samt en kontrollgrupp utan intervention (1998) som 

bestod av 11 stycken föräldrar och barn i respektive studie.  Det visar statistiskt signifikant 

ökning av mammornas positiva bemötande av barnens verbala och fysiska kommunikation 

(communicating acceptance), låta barnen leda och empati mätt med MEACI i Filial terapi 

studien i jämförelse med intensiv individuell lekterapi (1998) intensiv syskon grupp lekterapi 

(2001) och kontrollgruppen (1998). Barnen i Filial terapi gruppen demonstrerade statistiskt 

signifikant förbättringar i jämförelse med kontrollgruppen på alla punkter: förbättra 

självuppfattning, reducera internaliserade problem externaliserade problem och 

beteendeproblem mätt med Joseph Preschool and Primary Self-Concept Screening Test 

(JSCS) och CBCL.   

Tew, Landreth, Joiner och Solt (2002) studerade Filial terapi med 28 föräldrar 

till 28 kroniskt sjuka barn 3-10 år. Resultaten visar att i jämförelse med föräldrarna i 
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kontrollgruppen utan intervention, ökade statistiskt signifikant föräldrarnas respekt för barnets 

känslor och rätt att uttrycka dem, såg sina barns behov för autonomi mätt med PPAS, och 

reducerade föräldrastress mätt med PSI. Barnen i Filial terapin reducerade statistiskt 

signifikant ångest/oro, depression, sociala problem och tillbakadragenhet mätt med CBCL i 

jämförelse med barnen i kontrollgruppen utan intervention. 

Yuen, Landreth och Baggerly (2002) studerade Filial terapi med 35 immigrerade 

kinesiska föräldrar och deras 35 barn 3-10 år. Resultatet visade att föräldrarna i Filial terapin 

statistiskt signifikant ökade sin respekt för barnets känslor, villkorslös kärlek, såg sina barns 

behov av autonomi mätt med PPAS, reducerade föräldrastress mätt med PSI och upplevde 

mindre problem relaterade till barnets beteende mätt med Filial Problem Checklist (FPC) i 

jämförelse med föräldrarna i kontrollgruppen utan intervention. Barnen i Filial terapin som 

var 3-7 år ökade statistiskt signifikant sin självuppfattning mätt med Pictorial Scale of 

Perceived Competence and Social Acceptance for Young Children (PSPCSAYC) i jämförelse 

med barnen i kontrollgruppen utan intervention och barnen i Filial terapin som var i åldern 8-

10 år. 

Packman och Brattons (2003) gjorde en skolbaserad Child-centered group 

therapy studie med 30 barn 10-12 år som hade inlärningsproblem. I jämförelse med barnen i 

kontrollgruppen som inte fick någon intervention så hade barnen i CCTP gruppen statistisk 

signifikant reducerad internaliserade beteenden så som ångest/oro och depression mätt med 

Behavior Assessment System for Children-Parent Report Form (BASC–PRF) och CBCL-

PRF. 

Ray, Schottelkorb och Tsai (2007) studerade Child-centered play therapy, med 

67 barn 5-11 år som hade uppmärksamhets- och hyperaktivitets problem. I jämförelse med de 

barn som var med i kontrollgruppen som var i en läsgrupp med en mentor, reducerade barnen 

i CCPT gruppen statistiskt signifikant ångest/oro, tillbakadragenhet, de visade mindre mental 

stress i undervisningssituationen mätt med Index of Teaching Stress (ITS) ELLA subscale och 

ITS ANXW subscale. Andra statistiskt signifikanta förbättringar mätta med ITS och ADHD 

Index i Conners Teacher Rating Scale-Revised: Short Form (CTRS-R:S) var mindre: extrem 

spänning i kroppen, upprepningar, farhågor, emotionell tillbakadragenhet, var mindre rädda 

och grät mindre. Barnen hade även lättare för förändringar och att lugna ner sig. 

Shen (2002) studerade short-term Child-centered group play therapy med 30 

barn 8-12 år som var jordbävningsoffer i Kina, och som hade klassats med hög risk för 

missanpassning. I jämförelse med barnen i kontrollgruppen som inte hade någon intervention 
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visade de i CCPT gruppen statistiskt signifikant reducering av deras själv rapporterade oro 

och ångest mätt med Revised Children´s Manifest Anxiety Scale (RCMAS). 

 

 

4.2 Externaliserat beteende 

Graza & Bratton (2005) studerade skolbaserad Child-centered play therapy med 30 

latinamerikanska barn i åldern 5-11 år med beteendeproblem, bosatta i USA. Resultaten 

visade stor statistiskt signifikant reducering av barnens externaliserade beteenden som 

aggression, uppförandeproblem och hyperaktivitet mätt med BASC-PRS i CCPT gruppen. 

Deras föräldrar upplevde en statistisk signifikant reducering angående beteendeproblem mätt 

med BASC-PRS i jämförelse med barn och föräldrar i kontrollgruppen där barnen fick 

läroplansbaserad smågrupps rådgivning.  

Ray, Schottelkorb och Tsai (2007) studerade Child-centered play therapy med 

67 barn 5-11 år som hade uppmärksamhets- och hyperaktivitets problem. I jämförelse med de 

barn som var med i kontrollgruppen som var en läsgrupp med en mentor reducerade de 

statistiskt signifikant explosiva utbrott mätt med ITS. 

Smith och Landreth (2003) studerade intensiv Filial terapi med 11 mammor och 

deras 11 barn i åldern 4-10 år, som hade bevittnat våld i hemmet och bodde på härbärge. 

Studien visar stor signifikant reducering av barnens externaliserade problem i Filial terapi 

studien mätt med JSCS och CBCL i jämförelse med en tidigare utförd kontroll grupp med 11 

stycken föräldrar och 11 stycken barn utan intervention. Filial terapin jämfördes också med 

tidigare utförda studier i intensiv individuell lekterapi (1998) och intensiv syskon grupp 

lekterapi (2001) som bestod av 11 stycken föräldrar och barn i respektive studie.  

Tew, Landreth, Joiner och Solt (2002) studerade Filial terapi med 28 föräldrar 

och deras 28 kroniskt sjuka barn i åldern 3-10 år. Barnen visade statistiskt signifikant 

reduktion av aggression mätt med CBCL i jämförelse med barnen i kontrollgruppen utan 

intervention.  

 

 

4.3 Andra statistiskt signifikanta förbättringar 
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Danger & Landreth (2005)  studerade Child – centered group play therapy med 21 barn 4-6 år 

som var kvalificerade för talterapi. Barnen som fick Child–centered group play therapy och 

talterapi visade stor statistiskt signifikant ökning av barnens uttrycksfulla språkfärdigheter 

mätt med CELF-3 och receptiva språkfärdigheter mätt med Peabody Picture Vocabulary Test 

– Revised (PPVT-R) i jämförelse med barnen i kontrollgruppen som bara fick talterapi. 

Jones & Landreth (2002) studerade intensive Child-centered play therapy med 

30 barn 7-11 år med diagnosen Diabetes Mellitus typ 1 (IDDM) . Studien utfördes på en 

lägerverksamhet för barn med diabetes i USA. Barnen i intensiv CCPT som också deltog i 

lägerverksamheten för barn med IDDM visade statistiskt signifikant ökning av diabetes 

anpassning mätt med Diabetes Adaptation Scale- Parent Form (DAS-Parent Form) i 

jämförelse med kontrollgruppen som enbart deltog i lägerverksamheten för barn med IDDM. 

Post, McAllister, Hess, Sheely och Flowers (2004) studerade Filial terapi med 

17 förskollärare och 18 barn 2-4 år som ansågs vara i riskzonen. Studien visade en statistiskt 

signifikant ökning av förskollärarnas lekterapi kunskaper mätt med Assessment of Child-

Centered Play Therapy Skills-Individual play sessions (ACCEPTS-I) i jämförelse med 

förskollärarna i kontrollgruppen utan intervention. 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultat diskussion 

Resultaten från de studier under 2000-talet som är granskade i denna litteraturstudie visar att 

de lekterapier som det är mest forskat på och de studier som har bästa kvalitet enligt 

Baggerlys (2009) tolkning av SCCAP kriterier för Promesing (Probably efficacious 

treatments) och Best support (Well-established treatments) är de Child-centered play therapy 

och Filial terapi studier som har redovisats i den här studien. Av de studier som ingår så håller 

jag med Baggerly (2009) att Graza & Bratton (2005) och Ray, Schottelkorb & Tsai (2007) är 

de bäst gjorda studierna. De har jämfört Child-centered play therapy med redan befintliga 

metoder som Curriculum-based treatment groups och Reading mentoring som redan används 

på de här målgrupperna i skolorna. 

Andra studier som också var bra gjorda enligt mig är Danger & Landreth (2005) 

och Jones, Rhine & Bratton (2002) eftersom kontrollgrupperna har fått någon slags 

intervention: talterapi, respektive PAL utbildning. Genom att jämföra två olika metoder med 
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varandra tror jag att den g-faktorn kan ge ett mer precist och ökat effekt för metoden. G-

faktorn visar på de antal delar i psykoterapeutisk behandling som leder till förbättring. 

Metoden står för 10 – 20 %, gemensamma faktorer som terapeuten och placebo 40- 60%, och 

klientfaktor 40 -60 % (Egidius 2008) Med det menar jag att troligen är placeboeffekten större 

när en metod jämförs med en kontrollgrupp utan intervention. För många människor kan det 

hjälpa lite, att bara vara med i kontrollgruppen utan intervention, det behövs egentligen inte 

göra något för att få effekt. Eller motsatt vad man än gör för en grupp som får något är det god 

chans att det blir någon form av bättre utfall. 

  De flesta statistiskt signifikanta positiva resultat som barn och föräldrar visade i 

den här studien var förändring av internaliserade beteenden. 10 studier visade de resultaten. 

Barnen reducerade oro, depression, tillbakadragenhet, mental stress, rädsla etc. Och ökade sin 

självuppfattning. Föräldrarna å sin sida fick bättre empati i vuxen-barn relationen, ökade det 

positiva bemötandet av barnens verbala och fysiska kommunikation (communicating 

acceptance), var mer tillåtande till barnens självständighet, mer involverande i barnets lek, 

visade mer respekt för barnets känslor och rätt att uttrycka dem, såg sina barns behov av 

autonomi, och reducerade sin föräldrastress. Detta skulle enligt mig påverka relationen mellan 

föräldrar och barn positivt, och förändra de förhållningssätt som tidigare funnits i familjen 

som kanske förvärrar de redan existerande problemen. Att arbeta med både barn och föräldrar 

tror jag skapar en större positiv förändring för barnet och familjen. 

De externaliserade positiva resultaten var färre, 4 studier. De positiva resultaten 

i denna kategori var reducering av aggression, uppförande, hyperaktivitet och explosiva 

utbrott. 

Den tredje kategorin var andra statistiskt signifikanta förbättringar och de 

redovisades av 3 studier, 1 studie vardera. Effekterna var ökning av barnens uttrycksfulla och 

receptiva språkfärdigheter, förbättring av barnens diabetes anpassning och ökning av 

förskollärarnas effektiva lekterapi kunskaper. 

Det finns en enkel tabell i slutet av rapporten som ger en snabb och enkel 

överblick av de positiva effekter som de lekterapier som finns i denna studie ger.  

Beskrivna studier visar att lekterapi fungerar bra på barn 2- 12 år och föräldrar 

med olika socioekonomisk tillhörighet och etnisk tillhörighet. Lekterapin fungerar också på 

barn med olika diagnoser eller som på annat sätt behöver hjälp. Effekten kan dock vara olika 
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beroende på ålder på barnen, etnisk tillhörighet och diagnos. Till exempel visade Yuens 

(2002) studie att på immigrerade kinesiska föräldrar och barn hade Filial terapin större effekt 

på barnen som var 3-7 år än på de som var 8-10 år. 

 

 

5.2 Metoddiskussion 

Genom att endast redovisa statistiskt signifikanta positiva effekter var tanken att skapa en lätt 

överblickbar rapport. Jag tycker att det var ett bra upplägg. Det som kan vara missvisande i 

mitt tillvägagångssätt är att resultaten från de studier som har en kontrollgrupp med någon 

sorts intervention kan visa färre positiva resultat än om de hade jämförts med en 

kontrollgrupp utan intervention. De resultat som inte visade statistiskt signifikans jämfört med 

kontrollgruppen med interventionen togs bort, men i jämförelse med en kontrollgrupp utan 

intervention skulle säkert fler statistiskt signifikanta positiva resultat komma med. Detta visar 

att de studierna med kontrollgrupper med interventioner säkerligen skulle ha mycket bättre 

resultat i jämförelse med de andra studierna med kontrollgrupper utan interventioner. 

Det var svårt att hitta litteratur som klarade mina hårda kriterier, men jag tycker 

att resultatet var bra för jag fick ut den mest tillförlitliga information som finns att hämta just 

nu. Vilket var tanken. Litteratur söktes med jämna mellanrum för att se om det hade 

tillkommit nya studier i referensdatabaserna PsycINFO och PubMed. 

Det var en studie som passade inom mina kriterier som togs bort på grund av att 

den inte visade några statistiska signifikanta resultat. De hårda kriterierna gjorde att flera olika 

lekterapimetoder sållades bort för de inte höll de kriterier som jag hade satt upp, och det 

tycker jag är lite synd. Jag kan tänka mig att Theraplay som är lite lik Filial terapi i den 

bemärkelsen att den också verkar för bättre relation mellan föräldrar och barn kan ha liknande 

effekter som Filial terapi. 

 

5.3 Framtida forskning 

Det är svårt att hitta studier som är så bra gjorda att de skulle kunna göra de olika metoderna 

evidensbaserade. När jag läser de här studierna så blir jag irriterad av det dåliga utförandet 
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och känner att om lekterapi ska komma med på kartan som evidensbaserad behandling så 

behöver några gå in och göra bättre studier. Ibland känns det som att de som gör studierna 

tycker att kvantitet är bättre än kvalitet. Enligt mig borde det göras fler studier med ett stort 

antal deltagare och som jämförs med redan befintliga metoder som används för den målgrupp 

som man har valt att studera. Det påvisar ju om lekterapi metoden är bättre än den nu använda 

metoden. Det kvittar hur bra en metod är om den metod som används är mer effektiv, för då 

behövs det ju ingen ny metod. 

Anledningen till att det finns så lite forskat och speciellt bra forskning på 

barnområdet, tror jag hör ihop med att det fortfarande finns en nedprioritering av barns behov 

och liv. Det gamla tankesättet om att barn är ofärdiga människor som inte har något att säga 

till om förrän de är myndiga, men inte heller då eftersom det finns äldre människor som de 

ska respektera och lyda fortfarande ligger kvar i samhällsgrunden. Det är inte lika tydligt 

uttalat som förut men lite ligger det kvar i grunden. Detta skulle inte många i dagens samhälle 

säga rakt ut eller kanske inte ens har tänkt på. Det här tankesättet kan man se i till exempel 

lärarlönerna. Ju äldre barnen är ju mer tjänar lärarna. Detta är sorgligt, vi tror att vi i Sverige 

är så bra och tänker på barnens bästa men vi vill inte lägga tillräckligt med resurser för att 

evidensbasera barnen och ungdomarnas vård, så att de får den vård och behandling som de 

har rätt till enligt barnkonventionen. Det går sakta framåt med barnens rättigheter men så fort 

pengar tryter i stat och kommuner så är det ofta barnen som det skärs ned på. 
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Tabell 1

*() antal barn i studien

Positivt statistiskt 

Antal Antal Kontroll- signifikant effekt i jämförelse

Författare Årtal Intervention Målgrupp deltagare avhopp Barnens ålder grupp Kontrollgrupps intervention med kontrollgrupp

Danger & Landreth 2005 Lekterapi kvalifiserade för 21 0 4-6 år ja talterapi stor statistiskt signifikant 

Child-centered group talterapi  ökning av barnens 

play therapy i USA  expressive och receptive språk

Glover & Landreth 2008 Lekterapi amrikansk ursprungs- 32 7 3-10 år ja ingen intervention signifikant ökning av vårdnads- 

Filial terapi befolknings vårdnadshavare havarnas empati i vuxen-barn 

 i Flathead  reservatet relationen, tillåta barnets 

i USA utveckling,  kommunicerande

acceptans, involverad i barnets

lek. Barnen visade en statistisk

signifikant ökning i önskat

 lekbeteende, deras egen

 utveckling och samhörighet 

med sina vårdnadshavarna.

Graza & Bratton 2005 Skolbaserad lekterapi latinamerikanska barn 30 1 5-11 år ja läroplans-baserad stor statistisk signifikant  

Child-centered bosatta i USA  med smågrupps rådgivning reducering på externaliserat 

play therapy beteendeproblem beteende (aggression, 

uppförande, hyperaktivitet),

föräldrarna upplevde en 

statistik signifikant reduktion

 ang. beteendeproblem.

Jones & Landreth 2002 Lekterapi barn med diagnostiserad 30 1 7-11 år ja lägerverksamhet för barn statistiiskt signifikant ökning av

intensiv Child-centered IDDM i USA med diabetes diabetes anpassning

play therapy (Diabetes mellitus typ 1)

Jones, Rhine & Bratton 2002 Lekterapi barn med skol- 62  (30)* 1 medel ålder 5.4 ja high school elever i PALs utbildning statistisk signifikant reduction i

Filial terapi anpassnings problem tränar kommunikation, lyssna & barnens totala beteende-

high school elever som problemlösning problem enligt föräldrarna, 

terapeuter i USA statistiskt signifikant reduktion

på barnens tillbakadragande,

depression och oro/ångest.

statistiskt signifikant ökning av
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*() antal barn i studien

elevernas emati och ålders-

anpassa engagemang.

Lee & Landreth 2003 Lekterapi imigrerade koreanska 72 (36)* 0 2-10 år ja ingen intervention statistiskt signifikant ökning av

Filial terapi föräldrar i USA föräldrarnas empatiska 

beteende med sina barn. 

respektera barnets känslor se 

barnets behov av autonomi.

Statistist signifikant ökning av

föräldrarnas kommunicerande 

acceptans, låta barnet leda och 

vara involverad i barnets lek.

Packman & Bratton 2003 Skolbaserad lekterapi barn med inlärnings- 30 6 10-12 år ja ingen intervention statistisk signifikant reduktion 

Child-centered group och beteendeproblem på internaliserat beteenden 

play therapy i USA (ångest/oro, depression).

Post, McAllister, Hess 2004 Lekterapi förskollärare till barn 35 (18)* 0 2-4 år ja ingen intervention statistisk signifikant ökning av

Sheely & Flowers Filial terapi i riskzonen jämförelse grupp för förskollärarna förskollärarnas effektiva

i USA lekterapi kunskaper.

Ray, Schottelkorb 2007 Lekterapi barn med uppmärksamhet- 67 7 5-11 år ja läsgrupp med mentor statistiskt signifikant mindre

& Tsai Child-centered och hyperaktivitets- mentalt stressande mot sina

play therapy problem i USA lärare,  mindre ångest/oro och

tillbakadragenhet. Även 

sttistisk signifikant reducering

av ADHD symtom,

explosiva utbrott, gråt, rädsla,

extrem spänning, upprepning,

farhågor, emotionell tillbaka-

dragenhet och lättare för 

förändring och att lugna ner sig.

Shen 2002 Lekterapi short-term kinesiska jordbävnings offer 30 0 8-12 år ja ingen intervention statistiskt signifikant lägre själv 

Child-centered group i Taiwan med hög risk för rapporterad oro/ångest

play therapy missanpassning

Smith & Landreth 2003 intensiv Filial terapi mammor till barn som 47 (14)* 3 4-10 år ja, med 1. ingen intervention stor signinfikant förbättring på 

har bevittnat våld i tidigare 2. intensiv individuell lekterapi (1998). alla punkter i jämförelse med 
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*() antal barn i studien

 hemmet och bor på utförda 3. intensiv syskon grupp lekterapi de i ingen intervention. 

 härbärge i USA studier (2001). statistisk signifikant ökning av

mammornas kommunicerande 

acceptans, låta barnet leda och 

empati.

Smith & Landreth 2004 Lekterapi lärare till döva eller 48 (24)* 0 2-6 år ja ingen intervention statistiskt signifikant ökning av 

Filial terapi gravt hörselskadade barn lärarnas empati,

i USA kommunicerande acceptans, 

låta barnet leda och vara 

involverad. Statistiskt 

signifikant reducerat barnens

beteendeproblem,

Internaliserade beteenden och

tillbakadragenhet.

Tew, Landreth, Joiner 2002 Lekterapi föräldrar till kroniskt 28 5 3- 10 år ja ingen intervention statistiskt signifikant ökning av

& Solt Filial terapi sjuka barn i USA föräldrarnas respekt för barnets

känslor och rätt att uttrycka dem

se barns behov för autnomomi 

mindre föräldrastress. Barnen 

reducerade statistikt signifikant

ångest/oro, depression, sociala 

problem, aggression och

tillbakadragenhet.

Yuen, Landreth 2002 Lekterapi imigrerade kinesiska 70 (35)* 0 3-10 år ja ingen intervention statistiskt signifikant ökning av

& Baggerly Filial terapi föräldrar i Kanada i USA föräldrarnas respekt för barnets

känslor, vilkorlös kärlek, 

se sina barns behov av 

autonomi, mindre föräldra- 

stress och mindre upplevda

problem relaterade till barnets

beteende. Barnen 3-7 år ökade 

statistiskt signifikant sin

självuppfattning.
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