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Go Out To Play 

“God plays with each of us as we are made, silently in the fluid darkness that embraces 

everything.  

And whispers to us quietly in the dimness: Don’t forget what the immeasurable is! 

Then from our liquid swaddling we are lavishly flung forth: I cannot think a place big enough 

for you. Go out to play beyond all boundaries, go to the limits of your longing, where my 

wholeness cascades into life’s myriad of forms, and there embody me. 

Play with all life has to offer: the beautiful and the terrible. Be fierce in your playing. No 

playground is final. 

Here, give me your hand and play beyond what limits you! 

av O. Fred Donaldson 



 

Sammanfattning 

 

Barns mentala ohälsa ökar kraftigt. Barnpsykoterapi med inslag av fri lek, här kallad 

lekterapi, har under många år varit den traditionella behandlingen av barn i behov av 

psykoterapi. För att ha en möjlighet att kunna jämföras vetenskapligt med andra 

dokumenterade behandlingsmetoder behöver evidensen för lekterapi som behandlingsmetod 

undersökas, stärkas liksom spridas. 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kunskapsläget inom lekterapi som 

behandlingsmetod inom barnpsykoterapi.  

Totalt 41 studier har granskats systematiskt enligt evidensbaserad medicinsk metod. Tjugoen 

av dem poängbedömdes medan övriga 20 delades upp i temagrupper för att visa ett ytterligare 

djup och bredd av de analyserade studierna. Tretton studier av de 21 poängbedömda fick 

minst 80% av totalpoängen, gradering I, och sju stycken graderingen II, d. v. s. 70-80% av 

max poängen. Enligt internationell praxis av gradering av evidensstyrka för slutsatser, visar 

två studier, eller fler, med ett högt bevisvärde eller god systematisk översikt på ett starkt 

vetenskapligt underlag som ger god evidens.  Som ett bifynd visade sig 16 av de 41 studierna 

även ha en direkt anknytning till affektiv neurovetenskaplig forskning.  

Rekommendationen är att använda barnpsykoterapi med fri lek för barn som ska behandlas 

vid mental ohälsa. 

 

Nyckelord: lek, lekterapi, play, play therapy, barnpsykoterapi, child psychotherapy, 

adolescent psychotherapy 
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Inledning 

En av de första föreläsningarna i min psykoterapeutiska steg ett-utbildning hette ”Playing by 

Heart”. Det var O. Fred Donaldson som lärde oss hur basal den ordlösa leken, i detta fall mest 

fysiskt tumlande likt hundvalpar, är för både människor och djur i vår kommunikation med 

andra, samt hur viktig den är för att hjälpa oss komma vidare i vår utveckling och vårt lärande 

som människa och individ.  

 

Jag fångades verkligen av det jag lärde mig då, för nära 10 år sedan. Det har samtidigt fortsatt 

som en röd tråd, om än ibland dold, genom hela mitt danande till färdig psykoterapeut. 

När vi under 2013 läste utvecklingspsykologi/neurovetenskap, och på nytt, denna gång med 

hjälp av Jaak Panksepps spännande neurovetenskapliga forskning, fick lära oss hur det 

faktiskt, neurovetenskapligt och beteendemässigt, gått att se och att fastställa att lek t. o. m. 

kan läka de grundläggande strukturerna i vår psykologiska utveckling - då stod det klart! Min 

framtid kommer att ägnas åt mycket lek, framför allt tillsammans med behövande barn!  

 

Självklart kommer just leken, både med och utan ord, leksaker och dylikt, fortsätta att vara 

den röda tråden i mitt arbetsliv – och privat! Därför faller det sig helt naturligt att med denna 

uppsats visa på den dokumenterade betydelsen som lek/lekterapi faktiskt har, har haft länge, 

och kommer att fortsätta få i än större bemärkelse, i och med ny forskning som kommer. 

Barn och ungdomars psykosomatiska ohälsa 
Den psykosomatiska ohälsan (där både psyke och kropp är påverkad) bland barn och 

ungdomar i Sverige har i vissa ålderskategorier fördubblats under perioden 1985/86 till 

2013/14. Detta skriver Folkhälsomyndigheten om, efter att en stor WHO-undersökning 

genomfördes, Skolbarns hälsovanor, under 2014 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Kraven på 

de metoder som erbjuds för att stödja/bota barn och ungdomar med psykosomatisk ohälsa 

ökar därmed. Barnpsykoterapi med inslag av fri lek har under många år varit den traditionella 

behandlingen av barn i behov av terapi. Bratton et al. (2005) anser dock att dess evidens 

behöver stärkas för att ha en vetenskaplig möjlighet att kunna jämföras med andra 

dokumenterade behandlingsmetoder så som Kognitiv Beteende Terapi (KBT), och 

läkemedelsbehandling.  
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Lek 

Alla barn föds med de förutsättningar de behöver för att leka. Däremot behöver den vuxne 

locka fram leken och leksignaler som finns i leken behöver läras in. Grunderna i detta sker 

under barnets första år. Olika sorters lek utvecklar olika förmågor. På detta sätt läggs grunden 

till det sociala livet i senare ålder (Knutsdotter Olofsson, 2003). Övningslek, rollek, 

konstruktionslek och låtsaslek. Varje form av lek gör att barnet utvecklar olika förmågor och 

erfarenheter och bearbetar svårigheter (Wikare et al., 2002). I mamma-pappa-barn-leken 

tränar barnet på att hantera de känslor som dyker upp i rollen hon spelar (Lindqvist, 1999).  

Fantasi, spänning, engagemang och hängivenhet karaktäriserar leken. Tid och rum glöms bort 

eftersom det inte finns något viktigare för barnet än att leka i lekens nu. Det pågår en ständig 

kommunikation i leken även om barnet inte kommunicerar med en annan faktisk person. 

Tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck utvecklas helt omedvetet under lekandet 

(Johansson & Pramling Samuelsson; 2006 & Lillemyr, 2002). 

Lek fungerar likt diverse sporter, motiverar oss att klara av svårare och svårare situationer, 

och tar oss till nya höjder av prestationer (Thompson, 1998). 

 Barn får en inre tillfredställelse genom att leka 

 Barn utvecklar sin identitet i leken 

 Barn får möjlighet att använda sig av samtliga sinnen genom leken och kan därigenom 

utveckla sina estetiska uttryck 

 Barnet stimuleras till lärande och utveckling i leken  

 Barnen lär sig att samspela med varandra i leken 

 Barn får en möjlighet till att socialiseras i leken (Lillemyr, 2002) 

Lek är en av de sju prototyperna av primärprocessiga känslo-system inom alla däggdjur enligt 

Panksepp (1998a). (De övriga är sökande/förväntan, ilska, rädsla, lust, omvårdnad, 

panik/sorg) Det innebär att de kan vara nödvändiga system för att förstå känslor och 

känslomässigt beteende, men kanske ändå inte tillräckliga för att, på egen hand och utan 

utveckling, förstå alla känsloutspel som kan uppstå. 

Barnpsykoterapi med inslag av fri lek/Lekterapi 

Lekterapi är en av de äldsta, men också vanligaste, behandlingar som erbjuds barn, oftast 3-12 

år, med psykosomatisk ohälsa som känslomässiga eller beteende mässiga problem. De flesta 

barn under 11 år saknar en fullt utvecklad kapacitet för abstrakt tänkande. Det är en 

förutsättning för att kunna uttrycka sig verbalt på ett meningsfullt sätt. Däremot kan de istället 

genom lekterapi förstå och uttrycka komplicerade känslor, anledningar och andra problem 
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(Piaget, 1962). Den ursprungliga lekterapin innebär fri, ostörd lek där terapeuten bara följer 

barnets inviter och ledning för vad som ska göras vid varje session (Kernberg et al., 2012). 

Terapeuten behöver vara kunnig nog att möta barnet på den konversationsnivå som barnet 

befinner sig i. Det är terapeutens ansvar att skapa en förutbestämd och säker miljö för barnet 

baserat på förbestämda ramar som sessions-tider och -längd, parallellt arbete med föräldrarna, 

regler som gäller i rummet osv. Barnet bekräftas av terapeuten i sin lek. Terapeuten 

identifierar mönster i leken, konversationen eller i den överförda relationen, som avslöjar 

barnets interna konflikt, problem i utvecklingen eller svåra relationer. Terapeuten lär sig att 

förstå barnets känslor och hjälper barnet att själv förstå vad de handlar om samt att uttrycka 

dem. Leken och terapeuten hjälper barnet att på nytt översätta tidigare erfarenheter liksom 

nuvarande svårigheter. Terapeuten arbetar alltså för att tillsammans med barnet söka 

förståelse för vad leken vill säga/står för (Practice Parameters, 2012).  

Barn utrycker sig alltså lättare genom den konkreta världens utbud av aktivitet och lek, än 

med ord. Leken blir en bärare av kommunikationen mellan barnet och terapeuten då barnet 

kan använda material för att direkt eller symboliskt agera ut känslor, tankar och erfarenheter 

för något de inte annars skulle kunna finna meningsfulla ord för. (Axline, 1947;  

Kottman, 2001; Landreth, 2002; O’Connor, 2001; Schaefer, 2001). 

Studiens avgränsning 

Inom begreppet lekterapi gömmer sig en mängd olika behandlingsformer, som t. ex. 

sandlådelek (Sandplay Therapy), Filial Therapy (lekterapi tillsammans med föräldrarna) och 

konst/målningsterapi (APT, 2001). Sedan en tid tillbaka har även den del av förberedelse för 

somatiska ingrepp på barn inom vården, där de faktiska vårdinslagen ’leks fram’, också börjat 

kallas lekterapi (Norstedth, 2011). Då sandlådelek, som är en betydande del av svensk 

lekterapi, och Filial Therapy är just lek i ett psykoterapeutiskt, behandlande syfte, om än med 

ett vidare utvecklat namn, har jag valt att inkludera artiklar som behandlar Sandplay Therapy 

och Filial Therapy, men uteslutit de artiklar som behandlar lekterapi för somatisk vård. 

Begränsningen har gjorts därför att lekterapi i somatisk vård är förebyggande och inte 

behandlande av något redan existerande problem.  

Tidig forskning inom lekterapi 

Inledning 

Det har sedan väldigt lång tid tillbaka funnits dokumentation om lekterapi. Denna 

dokumentation, ofta i form av fallstudier, var också det som psykoanalytikerna kallade sin 
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forskning till en början. Då uppläggen av specifika forskningsstudier blev allt viktigare under 

modern tid uppstod också behovet av att förändra forskningens utformning. Därav 

uppdelningen i tidig forskning och nutida forskning.  

 

Ända sedan 1909 har det skrivits om psykoterapeutisk behandling av barn tack vare läkaren 

och neurologen Sigmund Freud, som grundade psykoanalysen. Behandlingen finns väl 

dokumenterat i hans egen beskrivning av arbetet med ”Lille Hans” (Freud, 1909). Hermine 

von Hug-Hellmuth anses vara den allra första psykoanalytikern som formellt behandlade 

barn med både samtal och lek år 1920. Von Hug-Hellmuth beskriver att målet är 

detsamma med terapi för barn och vuxna: “the analysis both of the child and of the adult 

has the same end and object; namely, the restoration of the psyche to health and 

equilibrium which have been endangered through influences known and unknown” (von 

Hug-Hellmuth, 1920, s. 287). Hon såg hur barnens problem hade sina rötter i föräldrarnas 

olösta svårigheter och barnen fann både lättnad och hjälp i leken. Den litteratur som 

skrevs under denna tidiga tid var dock främst beskrivningar av metoder, och mindre 

reliabel utvärdering av dem (Gitelson, 1938). Von Hug-Hellmuth följdes direkt av Anna 

Freud (1928) och Melanie Klein (1932) som båda utvecklade lekterapin för barn inom 

psykodynamisk terapi. 

 

Trots stor uppskattning av både kliniker och patienter, liksom mängder av skriven 

litteratur har lekterapi historiskt aldrig blivit helt accepterad inom den vetenskapliga 

världen (Campbell, 1992; Lebo, 1953; Levitt, 1971; Phillips, 1985; Reade et al., 1999). 

Britton et al. (2005) tror detta kan bero på tidigare studiers bristfälliga upplägg för att 

påvisa statistiska resultat, då det ofta brustit med kontroll- eller jämförelsegrupp. Eller att 

de undersökta grupperna varit för små för att ge generella resultat. Detta blir lätt ett 

dilemma då det inte heller är etiskt försvarbart att inte behandla ett barn (eller en vuxen) 

som är i behov av behandling - för att en kontrollgrupp ska skapas (Ray et al., 2009). 

Samtidigt är det problematiskt att ge en psykoterapeutisk behandling, utan att 

försökspersonen vet om det, lika svårt som att inte vara medveten om man får någon 

behandling. Numer finns det dock en hel del studier gjorda på korrekt och vedertaget sätt, 

som förhoppningsvis kan bättra på ryktet om lekterapins vetenskaplighet. 
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Nutida forskning 

Då den traditionella forskarmallen med randomiserade, kontrollerade studier länge ansågs för 

svår för psykodynamiskt psykoterapeutiska studier, tog forskare andra vägar för att påvisa sin 

sak. Lösningen har många gånger i stället blivit att jämföra olika terapeutiska behandlingar 

med varandra. De viktigaste ”medhjälparna” har då blivit mätinstrument som så objektivt som 

möjligt mäter patientens mående, uppfattning och beteende både före och efter 

behandlingsperioden (Lin & Bratton, 2015). Även i forskning inom psykodynamisk terapi har 

man nu lärt sig att vinkla behandlingsprocesser så att randomisering och kontroller fungerar. 

För att kunna repeteras av vem som helst (ännu ett av forskarvärldens krav) är dock en 

standardisering av metoden viktig, vilket gör det än svårare för lekterapin att vinna mark då 

den förespråkar att terapeuten ska följa barnet, inte en mall (APT, 2001). 

 

De senaste 20-25 åren har en stor del av den psykologiska forskningen blivit påverkad av en 

ny gren, den neurovetenskapliga, som är lättare att se för ögat och då också lättare för gemene 

man att förstå. Då denna forskning innebär kirurgisk påverkan på hjärnan liksom 

fotografering av hur hjärnan (eventuellt) reparerar skadan, skulle den inte vara etiskt 

försvarbar att utföra på människor. Därför används främst råttor och andra djur i den 

neurovetenskapliga forskningen (Panksepp, 1998b). Affektiv neurovetenskap 

(neurovetenskap som visar på sambandet till känslor) har under dessa år kunnat visa 

vetenskapliga belägg för lek som ett av de verktyg inom hjärnans grundläggande primär-

processer som behövs för t. ex. fortsatt utvecklande av minne och lärande (Panksepp, 1998a, 

2001).   

Frågan är om det går att finna vetenskapliga artiklar som knyter ihop dessa två olika grenar – 

den psykodynamiska barnpsykoterapin med lek och den affektiva neurovetenskapen? 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård (EBV) 

EBV är att som en naturlig del i den dagliga verksamheten, utnyttja nya vetenskapliga rön, för 

att bedriva en säkrare profession (Olsson & Sörensen, 2011). Det innebär att vården utformas 

från att vårdgivaren, utifrån sin kliniska expertis, väger samman de unika förutsättningar och 

preferenser respektive patient kan tänkas ha,  med bästa tillgängligliga vetenskapliga evidens 

för nyttan av olika åtgärder (Straus et al., 2005).  

Evidensbegreppet 

Det är allmänt känt att olika insatser/behandlingar ger olika effekter. Evidens för en 

behandlingsform innebär att det finns vetenskapliga belägg eller stöd för nämnd 
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behandlingsform. Evidens är alltså ett mått på graden av tillförlitlighet, men inte en absolut 

sanning! Syftet med evidensbaserad medicin, EBM, är att effektiva behandlingar ska erbjudas 

de sjuka, samtidigt som rent skadliga eller ineffektiva behandlingar/interventioner ska 

undvikas. EBM grundas i en enhetlig bevisstandard. Systematiska översikter utgör grunden i 

denna och en strikt metodik används för att avgöra vilka studier som är av tillräckligt god 

kvalitet för att kunna ingå i de systematiska översikterna (Britton, 2000).  

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kunskapsläget inom lekterapi som 

behandlingsmetod inom barnpsykoterapi.  

Frågeställningar 

Följande frågor har legat till grund för föreliggande studie: 

Vilken evidens finns enligt studierna för lekens betydelse i psykoterapeutisk behandling av 

barn?  

Presenteras samband mellan lek inom barnpsykoterapi och affektiv neurovetenskap? 
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Metod 

Forsberg och Wengströms (2008) har utarbetat en modell av hur en systematisk 

litteraturstudie kan gå till. Denna modell har legat till grund för föreliggande studie. Modellen 

innebär motivering varför studien behövs och formulering av frågeställningar som går att 

besvara. En plan över hur studien ska genomföras har formulerats, liksom sökord och strategi 

för litteratursökningarna. Därefter har den utvalda litteraturen identifierats enligt inklusions- 

och exklusionskriterierna och sedan kritiskt värderats med hjälp av bedömningskriterier för 

evidensbaserad hälso- och sjukvård. Kvaliteten på studierna har bedömts och därefter har ett 

urval gjorts för att bedöma vilka studier som skulle analyseras. Studier som inte har 

analyserats med bedömningsinstrument delades upp i teman som knöt an till de analyserade 

studierna. Till sist har diskussion förts, sammanställning skrivits och slutsatser dragits av 

resultatet.  

För bedömningsinstrument och mer exakt tillvägagångs sätt, vänligen se bil. 1. 

Etiska överväganden 

Vid genomgång av artiklarna har det inte alltid framgått om de är prövade av etisk kommitté. 

De har dock samtliga blivit accepterade och därmed granskade av oberoende sakkunniga 

innan de klassades som peer-reviewed i de använda databaserna. Samtliga uppfyller 

Medicinska forskningsrådets grundläggande etiska principer: Autonomiprincipen (respekt för 

personer), godhetsprincipen, rättviseprincipen samt principen att inte skada (Sverne et al., 

1998). 

Rättviseprincipen, att varje individ ska få den behandling som lämpar sig bäst beroende på 

individens behov, har haft stor betydelse för skapandet av denna studie. I synnerhet som det 

finns en tendens inom Socialstyrelsen, som är vårt bestämmande/reglerande organ, att förorda 

få bestämda behandlingar för respektive diagnos, utan hänsyn till individens läggning, 

intresse och befintliga resurser. 

Alla uppgifter gällande respektive artikel har noggrant sparats för att senare kunna identifiera 

den, för att vid behov kunna reproducera studieupplägget. Noggrannhet med dragna slutsatser 

har eftersträvats liksom en välgrundad redovisning av resultaten, så att varken hela eller delar 

av resultat har uteslutits eller förvrängts för att passa syftet för just denna studie (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Inget företag eller annan finansiär har varit verksamt eller ens tillfrågats för att bekosta denna 

studie. Inte heller har någon fond eller stipendier betalat någon del av studien. 
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Resultat 

De 41 granskade artiklarna visade sig hålla en generell god kvalitet. Dessutom visade i 

princip samtliga analyserade artiklar på ett statistiskt signifikant stöd för god effekt vid 

användande av behandlingsmetoden lekterapi inom barnpsykoterapi. 

För att svara på frågan: Vilken är kvaliteten på insamlade studier? har jag valt att redovisa 

resultatet över följande grupperingar; litteraturstudier, kvantitativa studier samt kvalitativa 

studier, med hjälp av bedömningsmallar, se bil 2-4, vilka jag använde mig av som 

analysmetod. Detta kan visa på en bredd, men inte säkert göra utfallet mer positivt.  

Övriga studier som inte blev analyserade på detta sätt, d.v.s. samtliga fallstudier och de 

utvärderingar samt metodbeskrivande studierna, redovisas med beskrivande av respektive 

studie under den temagrupp studien är en del av.  

Ett intressant bifynd visade sig då hela 16 av de 41 studierna hade direkt samband med 

affektiv neruvetnskaplig forskning som också visar på lekens betydelse. Dessa artiklar har 

därför markerats i respektive resultattabell med kursiv stil för att lättare urskiljas. 

Litteraturstudier 

Fem metaanalyser och en systematiskt granskande litteraturstudie analyserades. En kort 

översikt av respektive studie följer här, liksom ett samlat överskådligt resultat över samtliga 

litteraturstudier och en bedömning av deras vetenskaplighet i tabell 1 på sid 11. 

 

Den senaste metaanalysen, A Meta-Analytic Review of Child-Centered Play Therapy 

Approaches, som Lin & Bratton (2015) genomförde, utfördes på ett exemplariskt sätt med 52 

kontrollerade studier från åren 1995-2010 som underlag. Dess utgångspunkt var att vara så 

opartisk som möjligt. Därför inkluderades även opublicerade studier, vilka ofta var av lägre 

kvalitet eller hade ett mindre önskat resultat. Därav sjönk effekten för den analysen i 

förhållande till de övriga. Studiens totala betyg för behandlingsmetoden lekterapi blev trots 

det bredare, och mindre ”positiva” urvalet i alla fall statistiskt signifikant med en rimligt god 

behandlings effekt, samtidigt som förhållandet mellan effekt och de övriga parametrarna i 

studien också var statistiskt signifikant. 

”Effect size” står för effektiviteten av behandlingen. Det är ett tal upp till ett, som räknas ut 

som ett slags medelvärde av samtliga studier som ingår i en metaanalys (Lin & Bratton, 

2015). Ett effekt tal, e, räknas ut för varje studie där medianen av kontrollgruppens eftervärde, 

mk, divideras med den samlade standard avvikelsen, sds. Detta tal subtraheras från medianen 

av terapigruppens eftervärde, mt.      e = mt – (mk/ sds) 
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Två av de övriga metaanalyserna, A meta-analysis of play therapy outcomes, av LeBlanc och 

Ritchie (2001) och, The Efficacy of Play Therapy With Children: A Meta-Analytic Review of 

Treatment Outcomes, av  Bratton et al., (2005) - bestående av 42 respektive  93 artiklar (både 

publicerade och opublicerade) - var även med som jämförande metaanalyser i Lin & Bratton 

(2015).   

St Amand et al., (2008) mätte effekten av 18 olika behandlingar för barn med sexuella 

beteendeproblem i Meta-Analysis of Treatment for Child Sexual Behavior Problems: Practice 

Elements and Outcomes. Där placerade sig lekterapi som en av de tre behandlingarna som gav 

bäst resultat.  

Lin (2012) mätte den generella effektiviteten av lekterapi som behandlingsmetod i  

Contemporary research on child-centered play therapy (CCPT) modalities: A meta-analytic 

review. Denna metaanalys inkluderade 52 studier publicerade åren 1995-2011 där samtliga 

använde lekterapi som metod, hade en kontroll- eller jämförelsegrupp, samt använde sig av 

standardiserade utvärderingsinstrument. De rapporterade dessutom effekten på ett tydligt sätt. 

Studien gav ett signifikant stöd för metoden lekterapi. 

Allin et al. (2005) var den enda systematiska litteraturgranskningen med Treatment of Child 

Neglect: A Systematic Review bland de inkluderade litteraturstudierna. Här granskades 14 

studier som mätte effekten av ett antal olika behandlingar för barn, försummade av sina 

föräldrar. Två av dessa studier gällde två olika typer av lekterapi. Båda dessa lekterapityper 

fick det bästa omdömmet - bra -, medan bara ytterligare tre studier fick det lite lägre 

omdömmet OK. Övriga studier fick inget omdöme alls p.g.a. bristande designupplägg. 

 

Tabell 1. En översikt över samtliga granskade litteraturstudier, fem metaanalyser och en 

systematisk granskning sammanfattas i tabellen nedan. 

Författare Publ Publikation Effect 

size 

Evidens för lekterapi Poäng 

/Grad 

Lin, Y-W & Bratton,S  2015 J of Counseling 

& Dev 

0,47 Signifikant  

Mellannivå  

40/I 

Lin, Y-W. 2012 Dessert. Abst. 

International 

0,47 Signifikant 41/I 

St Amand, A. et al 2008 Child 

Maltreatment 

0.68 Signifikant stöd  40/I 

Bratton,S.C. et al 2005 Professional 

Psychology 

0.80 Signifikant  

Stor 

40/I 

LeBlanc,M& 

Ritchie,M. 

2001 Counselling 

Psychology 

Quart. 

0,66 Signifikant 

Mellannivå  

38/I 

Systematisk Review 

Allin, H. et al 

2005 Can J Psychiatry  God 38/I  

Samlad evidens styrka för litteraturstudierna: I 
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Kvantitativa, kontrollerade och randomiserade studier (RCT)  

Här följer korta genomgångar av de sju kvantitativa, kontrollerade och randomiserad 

studierna. För en snabböversikt av ett samlat evidensresultat, se översikts tabell 2 på sidan 13. 

I denna grupp kunde man direkt se anknytningen till affektiv neurovetenskap då titlarna för 

respektive studie skrivits ut:  

 

The Effect of Group Play Therapy on Social-Emotional Skills in Pre-School Children 

(Chinekesh et al., 2014) visade att lekterapi är en av de fungerande behandlingarna för att 

hjälpa barn med sina inre konfliktproblem. I kommunikation med andra barn skapar dessa 

konflikter känslosamma sociala svårigheter. 372 förskolebarn delades upp i terapi- och 

kontrollgrupp. Lekterapi ökade de känslo-sociala färdigheterna genom att barnen i lekterapins 

miljö lärde sig att uttrycka sig själva, mätte sina egna färdigheter och lärde sig hur de bäst 

kunde använda sina kunskaper maximalt. 

 

Treatment for Childhood Refugee Trauma (Schottelkorb et al., 2012) jämförde effektiviteten 

av lekterapi med en traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med hjälp av 38 barn. Resultatet 

visade att båda terapiformerna var effektiva, vilket stödjer användandet av lekterapi för 

traumatiserade flyktingbarn. Ett tillägg gjordes dock, att lekterapi där föräldrarna leker med 

barnet ger ännu bättre resultat än när endast terapeuten leker med barnet. 

 

The Effect of Adapted Play Training on Motor Development of Students with Intellecutal 

Disabilities (Malekpour et al., 2012) undersökte 80 lågstadieelever med förståndshandikapp. 

En behandling med, för handikappet utprovad, anpassad lek hjälpte barnen att öka, liksom 

vidareutveckla, deras fysiska förmågor. 

 

Hur oro påverkar lekprocessens hos 43 barn undersöktes av Christian et al. (2011) i Pretend 

Play Processes and Anxiety: Considerations for the Play Therapist. Deras resultat gav att oro 

påverkar organiseringen av, samt den känslomässiga processen inom, leken. Förmågan att 

härbärgera sina negativa känslor ökade genom att uttrycka mer positiva känslor i själva 

lekprocessen. Över tid kan en mognare lekteknik göra att barn lär sig reglera sina känslor på 

ett mer effektivt sätt, enligt författarna.  

 

Wang et al. (2010) undersökte i Effects of Sandplay Therapy in Children with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorders 1257 skolbarn med diagnosticerad ADHD.  De fann att 
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lekterapi kan vara en effektiv och säker behandling för barn med ADHD då impulsiviteten 

och hyperaktiviteten minskade. 

 

Lekterapins effekt på aggressivitet studerades av Ray et al. (2009) i An Exploratory Study of 

Child-Centered Play Therapy With Aggressive Children. 41 lågstadiebarn delades in i 

lekterapigrupp respektive kontrollgrupp (väntelista). Efter 14 sessioner med lekterapeut kunde 

författarna konstatera att de barn som erhållit lekterapi sänkt sitt aggresiva beteende med 

statistisk signifikant betydelse. 

Follow-up of a Pretend Play Intervention: Effects on Creativity, and Emotional Precesses in 

Children av Moore & Russ (2008) gjorde en uppföljning och jämförelse av 45 st 6-8 åringar 

vilka grupperats i en individuell fantasilekgrupp, en styrd känslogrupp och en kontrollgrupp. 

Resultatet visade att lekfärdigheter kan förbättras och att kognitiv lek har större effekt på 

känslomässiga processer än förväntat. 

 

Panksepp et al. (2002), Modeling ADHD-type arousal with unilateral frontal cortex damage 

in rats and beneficial effects of play therapy, är med i denna resultatredovisning inom 

parentes för informationssyfte, då denna – mycket välgjorda! – artikel baserade sig på 

djurförsök och inte människor som inklusionskriterierna kräver. Detta är naturligtvis av etiska 

skäl då intrång i hjärnans strukturer krävs för dessa undersökningar. Resultatet, om än på 

råttor, är dock väldigt tydligt: Tumlande, fysisk, lek kan vara en användbar behandling för 

ADHD. 

 

Tabell 2. En översikt över samtliga sju granskade kvantitativa studier sammanfattas i tabellen 

nedan. (kursiv still indikerar anknytning till affektiv neurovetenskap) 

Författare Publ Publikation Evidens för 

lekterapi 

Poäng/ 

Grad 

Chinekesh, A. et al 2014 Global J Health Sience Stödjer effekt  35/II 

Schottelkorb, A.A et al. 2012 Int J of Play Therapy Stödjer effekt 41/I 

Malekpour, M. et al 2012 Int J of Dev Disability Stödjer effekt 37/II 

Christian, K.M. et al 2011 Int J of Play Therapy Stödjer effekt 38/I 

Wang, Q-M, et al. 2010 Chinese Mental Health  Stödjer effekt 34/II 

Ray, D.C. et al. 2009 Int J of Play Therapy Stödjer effekt 40/I 

Moore, M & Russ, S. W. 2008 Creativity Research J Stödjer effekt 37/II 

     

(Panksepp, J et al. 2002 Brain and Cognition Stödjer effekt 41/I) 

Samlad evidens styrka för de kvantitativa studierna: I 
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Kvalitativa studier (K) 

De kvalitativa studierna, sju till antalet, bjöd på ett spektra av olika studieupplägg. Här följer 

en kort beskrivning av var och en. Den samlade evidensbedömningen återfinns på sidan 16.  

 

Willis et al. (2014) hade sammanställt enkäter till 16 terapeuter och 30 familjer som 

tillsammans observerat inspelade lekterapi-sessioner av dem själva. Alla deltagande barn 

intervjuades enskilt. Resultatet av Assessing play-based activities, child talk, and single 

session outcome in family therapy with young children, var att lekbaserade tekniker främjar 

barns delaktighet, samtidigt som kvaliteten på relationen barn-terapeut ökar. 

 

Jäger (2012) gjorde en uppföljning av 20 barns tidigare lekterapibehandlingar genom att 

samtidigt testa två lekbaserade utvärderingsmetoder i Facilitating children’s views of therapy: 

An analysis of the use of play-based techniques to evaluate clinical practice. Barnet och 

utvärderande terapeut videofilmades i den utvärderande leksituationen som kunde vara 

antingen”Expert Show” eller ”Miniature Playroom”. En del barn fick pröva båda 

situationerna. Filmerna transkriberades och analyserades. Jäger kom fram till att lekbaserade 

tekniker för utvärdering av barns terapier är viktiga, och utgör flexibla metoder för att 

möjliggöra att barnens egna åsikter och lekterapi kommer fram. Det är ovärderligt att 

terapeuten fortsätter med sitt inkännande och flexibla tillvägagångssätt även i 

utvärderingssituationen.  

 

Addressing psychological aspects of physical problems through sandplay: A grounded theory 

study of therapists’ views, av Lagutina et al. (2011) vill visa hur även fysiska problem, såsom 

t. e.x. diarréer, PTSD, blödande ärr, AIDS och cancer, blir adresserade/omhändertagna vid 

sandlådelek. Nio terapeuter med vana av terapier med lek i sandlåda intervjuades om 23 av 

sina patientfall. En mängd teman utkristalliserades vilka samtliga upplevdes lättare att få 

grepp om via visualisering i sandlådan. Sandlådeleken kan fungera som en behållare för 

barnets material, allt det som är svårt att prata om. En behållare, en tredje part, som både 

terapeuten och barnet kan relatera till.  

 

Wilkes et al. (2011) gjorde en pilotstudie, A play-based intervention for children with ADHD, 

för att testa en ny intervention. Den bygger på att barn med ADHD får lära sig att leka, via lek 

med andra barn som är säkra i sin lek. Pilotstudien visade att inte bara de 14 barnen med 

ADHD utan också deras 14 lekkamrater blev säkrare i sin sociala lek, efter att ha lekt med 
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varandra och en terapeut vid sex tillfällen. Studien hade även en hypotes om att empatin hos 

barnen med ADHD skulle stärkas. Denna hypotes stärktes endast delvis, då antagligen längre 

tid behövs för att påverka detta. 

 

I Stimulating creative play in children with autism through sandplay genomförde Lu et al. 

(2010) en observationsstudie med 25 lågstadieelver med autism. Barnen deltog i workshops 

med sandlådelek tillsammans med en terapeut under 10 veckor. Leken utfördes i grupp men 

varje barn hade en egen terapeut och för sig anpassat/ semi-strukturerat program. Barnen 

visade efter 10 veckor ökad verbal utveckling samt intresse av och förmåga att vara kvar i 

social interaktion. Förmågan till symbolisk, spontan och ny form av lek ökade. 

 

Russo et al. (2006) gjorde en pilotstudie i och med Sandplay and storytelling: Social 

constructivism and cognitive development in child counseling. Det var främst terapeuternas 

förståelse för hur barns interpersonella relationer och utveckling reflekteras i rekonstruktionen 

av deras sociala värld i sandlådan, som undersöktes. Studien fokuserade på leken som språk. 

De sju barnen som genomgick terapi, videofilmades under sin individuella terapi med någon 

av de sex terapeuterna. Analysen av videofilmerna visade att det var tydligt att terapeuterna 

kunde förstå sin klients kognitiva utvecklingsprocess genom att observera leken i sandlådan.   

Tekniken som barnet uppmuntrades att använda; berättade i samband med sin sandlådelek, 

gav terapeuten god insikt i barnets syn på världen inom ett socialt konstruktivistiskt paradigm. 

Barnen använde leken som språk väldigt väl och terapeuterna kunde vara med och ibland 

hjälpa till att skapa mening med leken för att öka förståelsen – för båda! Däremot kunde 

förbättringsprocessen från kaos till kämpande till lösning av problemet inte följas hela vägen 

för samtliga barn, med största sannolikhet för att en del barn hade färre behandlingstillfällen.  

 

Med Filial therapy: Parental persceptions of the process, ville Bavin-Hoffman et al. (1996) 

sätta fokus på betydelsen av lekterapi för hela familjens skull, även för parrelationens bästa. 

20 gifta par och 26 barn (3-13 år) deltog i intervjuer efter 10 veckors behandlingstid. De 

återkommande temana var att relationen mellan föräldrarna förstärktes och att samtliga 

familjemedlemmar var väldigt entusiastiska över att ha deltagit i behandlingen. 

 

  



 15 

Tabell 3. En samlad översikt över de ovan beskrivna sju granskade kvalititativa studierna 

visas i tabellen nedan. (kursiv still indikerar anknytning till affektiv neurovetenskap) 

Författare Publ Publikation Evidens för 

lekterapi 

Poäng/ 

Grad 

Willis, A.B.& Walters, L.H. 2014 J Marital & Family Therapy Stödjer effekt 41/I 

Jäger, J 2012 Clin Child Psychology Stödjer effekt 36/II 

Lagutina, L. et al. 2011 Psychology & Psychother Stödjer effekt 40/I 

Wilkes, S. et al. 2011 Aus Occupational Therapy J Stödjer effekt 44/I 

Lu, L. et al. 2010 The Arts in Psychotherapy Stödjer effekt 40/I 

Russo, M. F. et al. 2006 The Arts in Psychotherapy Stödjer effekt 35/II 

Bavin-Hoffman, R, et. 1996 Int J of Play Therapy Stödjer effekt 36/II 

Samlad evidens styrka för de kvalitatva studierna: I 

Övriga studier (R & D) 

De retrospektiva och deskriptiva studierna, så som fallstudier, beskrivande metodstudier och 

utvärderande studier utan försöksstudie-upplägg, presenteras här mycket kort under respektiva 

tema. Temat leder till minst en tidigare poängbedömd studie, vilken presenteras först. Studier 

i denna grupp har, med få undantag (Panksepp, (2007); Graham & Burghardt, (2010), endast 

svag evidens var och en för sig men ger samtidigt ett ytterligare djup till de poängbedömda 

studierna. 

Fokus på hela familjen 

Den tydligaste slutsatsen och rekommendationen genom flertalet av de granskade artiklarna, t. 

ex. Schottelkorb et al. (2012) och Bavin-Hoffman et al. (1996), är: Låt hela familjen 

involveras! Det ger så mycket större, och mer långvarig, effekt för det barn som visar 

symptom. Många forskare är eniga om detta. O’Neill et al. (2012) skriver i More than child’s 

play: the potential benefits of play-based interventions for young children with ADHD 

Använd föräldrarna mer! Låt barnet leka med föräldrarna i stället för att barnet ska leka med 

en terapeut! Uppmuntras föräldrarna att leka roliga lekar med barnen, ger det föräldrarna en 

möjlighet att njuta av mer positiv interaktion med deras barn, sätta tydliga regler och gränser, 

vilket förändrar dynamiken dem emellan. Även Guerney (2000) instämmer i samma budskap 

med Filial Therapy into the 21st century. 

 

James & Countryman (2012) föreslår i Psychiatric Effects of Military Deployment on 

Children and Families: The Use of Play Therapy for Assessment and Treatment, att lekterapi 

skulle vara en utmärkt metod att både undersöka och behandla barn med. I detta fall framför 

allt barn till föräldrar som är frånvarande p.g.a. militärtjänstgöring utomlands. Barnen kan i 

leken leva ut de scener som frustrerar dem i vardagen. De blir mästare på att i leken ta hand 
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om sina traumatiska erfarenheter. Även här poängteras betydelsen av att se och utbilda hela 

familjen i barnens behov. 

 

Edwards et al. (2007) tar upp frågan om kulturskillnader så som aga eller smisk, och hur olika 

syn på uppfostran påverkar och påverkas av lekterapin. I Perceived Effectiveness of Filial 

Therapy for a Jamaican Mother: A Qualitative Case Study beskrivs betydelsen av att 

föräldrarna får möjlighet att utvecklas och göra egna reflektioner, och nya ställningstagande. 

Barnets utveckling är i högsta grad beroende av att föräldern har kapacitet att förstå sig själva 

och sätta sig in i barnets realitet. 

 

Anderson & Gedos (2013) studie Relational trauma: Using play theapy to treat a disrupted 

attachment tangerar ämnet när de tar upp ännu en väldigt viktig ingång – den avbrutna/störda 

anknytningen Alla som jobbar med barn vet hur viktig anknytningsprocessen är. Blir den 

allvarligt störd finns stor risk för skadliga konsekvenser långt fram i livet. Behovet av en 

snabb anknytningsintervention är alltså stor. I en för barnet trygg terapeutisk miljö kan barnet 

komma att lära sig våga skapa nya anknytningar med olika personer. Om det är möjligt så är 

naturligtvis ett nära arbete med de primära vårdgivarna viktigt även i detta scenario. 

Neuropsykiatriska diagnoser allt vanligare 

Antalet artiklar gällande barn diagnostiserade med neuropsykiatrisk (nerubiologisk i engelsk 

litteratur) problematik är stort. Wilkes et al. (2011), Lu et al. (2010), Wang et el. (2010) och 

Malekpour et al. (2012) har redan beskrivits. Can PLAY Diminish ADHD and Facilitate the 

Construction of the Social Brain? är frågan Panksepp (2007) ställer sig. Han vill presentera 

ett alternativ till det ökande användandet av lekreducerande psykofarmaka. Panksepps förslag 

är att etablera fristäder för lek där barn som löper risk att få ADHD-problematik kan leka för 

att hjälpa frontalloben i hjärnan att utvecklas. Det är en väl utvecklad frontallob som krävs för 

att vi ska kunna stanna upp-titta-lyssna-känna. Processen beskrivs tydligt i följande figur, 

figur 1. 
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Programmerad av livets erfarenheter 
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Figur12. En synoptisk översikt över frontallobens funktioner som kan ta längre tid att 

utvecklas hos barn med diagnosen ADHD. Läses uppifrån och ner. Panksepp (2007) s 59. 

(bearbetad från Barkley (1997) och Panksepp (2001) 

 

Graham & Burghardt (2010) är också noga med att visa hur leken är en direkt nyckel i själva 

biologin. I  Current Perspectives on the Biological Study of Play: Signs of Progress beskriver 

de hur vi går in i en ny forskningsfas då lek är en nödvändig grundsten neurobiologiskt. 

Leken hjälper hjärnan att involvera/programmera sina högre delar för korrekt känslomässigt 

beteende. Det är precis samma sak som Panksepp (2003) kom fram till i Socially-induced 

brain ”fertilization”: play promotes brain derived neurotrophic factor transcription in the amygdala 

and dorsolateral frontal cortex in juvenile rats samt att omtumlande fysisk lek kan vara en bra 

medicin för barn med ADHD. 
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Shaheen (2014) försöker sig på att erbjuda en lösning på problemet i How Child’s Play 

Impacts Executive Function-Related Behaviors. Specifika lekprogram som leder barnet till att 

lära sig de önskade funktionerna kan göra en stor skillnad och vara en bra hjälp enligt 

Shaheen. Även Cordier et al. (2009) med A model for play-based intervention for children 

with ADHD föreslår att använda leken som ett uttrycksmedel där det är viktigt att fånga 

barnens motivation, för att motverka effekterna av frånvaron av interpersonel empati. Barnen 

behöver utveckla sitt eget sociala lekspråk, både uttryckande och mottagande, genom att 

använda verbala och icke-verbala signaler som stödjer flödet i lekens lek uppgörelser.  

 

Xu et al. (2008) nöjer sig med att avsluta deras kliniska fallstudie, Process and effect of an 

ADHD boy’s Sandplay Therapy, med konstaterandet att sandlådelek är lika effektivt som 

psychoterapi för barn med ADHD. 

Behandling efter sexuella övergrepp 

Lekterapi som behandling vid sexuellt våld togs upp i en av de granskade meta analyserna av 

St Amand et al. (2008). Ytterligare två fallstudier Sexual abuse: Treatment Modalities for the 

younger children, av Federation (1986), och The difficulty of establishing a space for thinking 

in the therapy f a 7-year old girl, av Miller (1992), beskriver metoden som lämplig och 

ändamålsenlig framför allt för de yngre barnen. Barnen visade en ökande kapacitet till att 

kommunicera, först symboliskt genom leken och sedan också med hjälp av ord. Vikten av att 

även utbilda om sex och egna gränser i förebyggande syfte är en ytterligare nyckelfaktor. 

Transformering av känslor 

Ännu ett tema som är typiskt inom just lekterapin där symbolandvändningen är stor, är 

transformering av känslor och/eller händelser.  I likhet med Russo el. (2006), Christian et al. 

(2011) och Ray et al. (2009) beskriver Howe (2012) i War of the Ancient Dragon: 

Transformation of violence in Sandplay hur barnet genom att benämna och leva ut “the bad 

guys” och allt det som är otäckt och hemskt, så småningom kan finna en ny attityd till livet, 

som ett nytt medvetande. Då kan han också se att det finns ”good guys” och mot slutet även 

identifiera sig med dem. Från destruktivitet har det blivit kreativitet genom agerandet med 

leksaker/dockor/ting som inte är farliga i sig. Process and effect of sandplay therapy on a boy 

who suffered peer vicimization av Wang & Zhang (2013) är ytterligare en fallstudie som 

beskriver hur effektiv sandlådelek är för barn som drabbats av mobbing. Sandlådeleken har 

sin egen terapeutiska process och mekanism då verkligheten simuleras i sandlådan, där det är 



 19 

lättare att ta hand om sina problem i stället för att realistiskt stå ut med dem i verkligheten till 

en början.  

Sandlådan – en behållare 

En av de granskade kvalitativa artiklarna av Lagutina et al. (2011) beskrev sandlådan som en 

behållare. På samma sätt beskriver Cao et al. (2012) österländsk sandlådelek i Eastern 

sandplay as a safe container for a combined intervention for a child with Asperger syndorme: 

A case study – som en säker behållare. Slutsatsen i deras studie lyder: sandlådelek kan vara ett 

komplement till beteende-/socialt träningsbaserade interventionsmodeller, framförallt i skolor 

som arbetar med barn som har Asperger. Sandlådelek kan förbättra barnens inre harmoni och 

välmående. För barnens bästa skulle sandlådelek kunna implementeras under lång överskådlig 

tid, vilket även skulle sänka oron hos föräldrarna. Även Aite (2010) förenar sig i kören som 

jublar över sandlådelekens effekter i Sandplay analysis: Research in progress. 

Symboliseringsprocessen och möjligheten att uttrycka sig i bilder stimuleras av 

sandlådematerialet. Samma budskap som annars skulle vara så svårt att uttrycka i ord. 

Lekterapi i kombination med andra terapier 

Likt Russo et al. (2006) som förenade sandlådelek med berättande vill även Myrick & Green 

(2012) visa på att en blandning av terapiformer ibland är helt rätt. Lekterapi kan då utgöra en 

berikande faktor även för den andra (valda) terapiformen - framför allt när det handlar om 

små barn som verkligen behöver ett symbolspråk för att kunna uttrycka sig.  I  Incorporating 

Play Therapy Into Evidence-Based Treatment With Children Affected by Obsessive 

Compulsive Disorder ges några tydliga exempel på hur Kognitiv Beteende Terapi, KBT, med 

fördel skulle kunna integreras med lekterapi för att erbjuda en för barn lämplig och 

utvecklande kontext.  

 

Även hörselskadade barn och deras familjer skulle vinna på att förstärka effekten av röst-

terapier för barn med lekterapi, enl Kollbrunner & Seifert (2013). De har i Funcional 

Hoarseness in Children: Short-Term Play Therapy With Family Dynamic Counseling as 

Therpy of Choice studerat den förbättrade effekten då de tillsatte en korttids lekterapi till deras 

traditionella röstterapi. En bi-effekt blev även att dialogen barn-förälder förbättrades då de 

lärde sig att förstå varandra bättre. Process and effect of sandplay theapy on a hearing-

impaired boy with ADHD, av Sun et al. (2012), kombinerar både problematiken med 

hörselskada och neurobiologisk störning. De finner att sandlådelek förbättrar 

kommunikationen mellan den normalt hörande terapeuten och det hörselskadade barnet 
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samtidigt som ADHD symptomen avtar och inlärningsproblemen minskar. T. o. m. relationen 

föräldrar-barn förbättras och förblir stabilt bättre också efter en längre tid. Barnets egen 

personlighetsutveckling får en nystart och blir rejält stärkt. 

 

Samlat resultat 

Av 41 granskade studier visade sig 13 stycken placera sig inom graderingen I, och sju stycken 

inom graderingen II, enligt de bedömningsmallar som använts som analysinstrument. 

Gradering av evidensstyrka för slutsatser, se tabell 1 i bil. 1, anger att då minst två studier 

med högt bevisvärde eller god systematisk översikt finns med visar det på ett starkt 

vetenskapligt underlag, vilket är det betyg lekterapi som behandlingsmetod inom 

barnpsykoterapi får.  

Som ett bifynd visade det sig att 16 av de 41 studierna hade en direkt anknytning till affektiva 

neurovetenskapliga forskningen, i form av neuropsykiatriska diagnoser eller konkret 

neurovetenskaplig studie med lek som behandlingsmetod. Flertalet av dessa studier var gjorda 

för att undersöka effekten av lekterapi för barn med ADHD, autism eller Aspergers syndrom. 
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Diskussion 

 

Föreliggande uppsats har i form av systematisk litteraturgranskning undersökt kvaliteten på 

de studier som finns tillgängliga gällande lekterapi som behandlingsmetod inom 

barnpsykoterapin. En analysmetod bestående av poängbedömning av litteratur- och 

försöksstudier, både med kvantitativ och kvalitativ ansats användes. Övriga studier delades 

upp i grupper enligt teman som kunde knytas till de analyserade studierna. På detta sätt kunde 

både den vetenskapliga kvaliteten säkras samtidigt som fynden kunde fördjupas och breddas 

tack vare ytterligare artiklar med liknande resultat, om än av svagare evidens.  

Resultatet visade att tillräckligt många reliabla studier finns idag för att ge lekterapi som 

behandlingsmetod en mycket god evidens. Intressant var också att se att forskningen för 

lekterapins varande i viss utsträckning kommit att sammankopplas med den affektiva 

neurovetenskapliga forskningen på lek, antagligen genom utbredningen av de neurobiologiska 

diagnoserna.  

 

Denna undersökning har delat litteraturen i två delar.  

1) De lätt analyserade studierna som kan ge statistiska svar. Dessa har gett behandlingsformen 

lekterapi god evidensen. I och med att de följer ett förutbestämt upplägg är de också reliabla. 

2) De studier som är svårare att analysera och inte går att få in i ett sterotypt statistiskt 

material. De får därmed svagare evidens, men de är egentligen inte mindre trovärdiga. 

Generaliseringsbarheten saknas dock av naturliga skäl (lågt antal etc).  

Då även studier i grupp 2 kan anses vara av betydelse har de använts som ytterligare 

beskrivande material för de analyserade studierna. Dessa får med andra ord ett mycket 

tydligare djup liksom bredd då antalet studier som bekräftar resultaten är fler och dessutom 

berikar resultatens rikedom. 

 

När övergår begreppet lekterapi till bara ordet lek? Och kan en studie som utgår från att 

studera lek på djur verkligen ha något med lekterapi på människor att göra? Ja, dessa frågor 

ställer sig säkert flera nu. Precis som det är svårt att definiera ordet lek, så är det svårt att ge 

ett bestämt klart svar på dessa frågor också. För att klara oss förbi det etiska hindret med 

kliniska försök på människor, så är det försök på djur (som är utvalda för att vara så pass lika 

som oss människor som möjligt) vi kan ta till. Panksepp (1998a, 1998b, 2001 & 2003) har 

skrivit många artiklar i detta ämne. Det är också tack vare dessa försök, och forskare som 

Panksepp m. fl.,vi idag har möjligheten att lära oss den grundläggande betydelsen av lek. Den 
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dag alla i samhället förstår att bara vi får leka betydligt mer, både som barn och som vuxna, så 

behöver vi mindre terapi över lag. Fram tills dess är det den nämnda forskningen på djur som 

kan förklara varför lekterapin är nödvändig. Vi som utför själva terapin ägnar oss åt att 

beskriva resultaten av den, för att ge den trovärdigheten som behandling.  

 

Kopplingarna jag fann mellan lekterapi och affektiv neurovetenskap anser jag vara de 

neuropsykiatriska diagnoserna som ADHD, Aspberger och autism. Samt faktumet att barn 

med dessa diagnoser mår bättre av och utvecklas bättre med hjälp av lekterapi.  Det var 

artiklar skrivna om lekterapi som utförts på barn med nämnda diagnoser som gjorde att de 

dök upp bland mina sökningar. Även Graham och Burghardt (2010) instämmer i att biologin 

talar om för oss att vi är i stort behov av lek för att förbli friska. Vissa människor utvecklas 

långsammare och behöver med andra ord ännu mer stimulans, delvis i form av lek, för att 

utvecklingen ska fortgå. 

 

Den stora meta analysen av Lin och Bratton (2015) som publicerades så sent som i år, hyser 

jag mycket stor respekt för. De har gett sig på ett väldigt stort arbete och dessutom föresatt sig 

att lystna till de röster som tidigare viskat om partiskt urval, och därför även tagit med studier 

som visar på ett negativt resultat. När deras resultat visar på signifikant effekt för lekterapi, då 

upplevde jag plötsligt att min lilla studie var onödig. Samtidigt är det den samlade styrkan av 

alla krafter som driver åt samma håll som ger bästa och mest långvariga effekt i slutändan. 

 

Anledningen till att jag valt att granska så pass många studier, är att jag önskar slå hål på den 

falska tron att psykodynamiska terapeuter inte ägnar sig åt forskning. Denna studie visar att 

det finns mängder av forskning att tillgå. Både med mycket bra design och de med mindre 

bra. Generellt går det att säga att för varje år som går lär sig forskarna nya tag att tackla även 

detta svåra ämne statistiskt. Med tiden kommer vi att kunna visa många väldesignade RCT-

studier också på lekterapi. Ett fundamentalt problem är dock kostnaden. Då inget företag, 

förutom respektive enskild terapeut – och samhället i stort – tjänar på denna form av 

behandling, är det väldigt kostsamt att forska under så pass lång tid som krävs för att följa 

hela behandlingar. Vem betalar tro? 

 

Metoddiskussion 

Som inledningen antydde var det inte helt lätt att hitta så många meta analyser eller RCT- 

studier som direkt mätt effekten av lekterapi. Det skulle kunna hävdas att flera av de artiklar 
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som åberopas inte mäter lekterapi alls. Samtidigt valdes att ta med det urval av artiklar som 

fanns till buds, dels för att visa på svårigheten med att göra studier enligt det av 

forskarvärlden önskade upplägget/designen, och dels för att visa på den betydelse lek faktiskt 

har samt bredden av områden lekterapi är aktuellt inom. 

 

Ett metodverktyg användes som inte kunde mäta samtliga studier. Detta kan ses som en brist. 

Det gav dock en tydlig indikation på kvaliteten av de studier som mättes med hjälp av 

poängbedömningsmallarna.  Den indikationen var att de var av god kvalitet! Att finna ett 

reliabelt verktyg som passade för att mäta samtliga studier visade sig vara mycket svårt. 

 

Fallstudier m.fl. är svårare att värdera. Då de innefattar betydligt färre personer, ofta bara en, 

kan de naturligtvis inte ge generella rekommendationer för människor i allmänhet. Samtidigt 

är det en betydande skillnad som har inträffat i livet för den personen det handlar om, och som 

mycket väl skulle kunna inträffa för fler i en liknande kontext. Med detta vill sägas att även 

fallstudier har ett betydande värde, men samtidigt svag evidens. Därför valdes att låta 

fallstudierna utgöra djup och bredd för de extra granskade och poängbedömda artiklarna.  

 

Då författaren varit ensam granskare och dessutom är ovan forskare kan bedömningen av 

artiklarna som har tagits upp i studien ha varit för ytlig/dålig, d.v.s. vissa studier kan ha fått 

mer poäng än de skulle ha fått av en van forskare. Detta skulle naturligtvis ha dragit ner 

omdömet på studiernas upplägg, vilket i sin tur innebär att  reliabiliteten skulle visa sig vara 

lägre. 

 

Det skulle vara farligt att tro att vi nu har hittat sanningen. Ny forskning behövs kontinuerligt, 

framför allt kontrollerade och randomiserade studier som mäter själva effekten av lekterapi 

som behandlingsmetod, då det är ett sådant designupplägg som önskas för fortsatt reliabilitet.  

 

Slutsatser/Rekommendationer 

 

Föreliggande studie har visat att reliabiliteten i den vetenskapliga litteratur som finns 

tillgänglig gällande psykoterapeutisk behandling av barn enligt metoden lekterapi är både 

säker och har en stark evidens. Därför är rekommendationen att använda barnpsykoterapi med 

fri lek för barn som ska behandlas vid mental ohälsa. 
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Som avslutning några bevingade ord från Plato: 

 

“Our children from their earliest years must take part in all the more lawful forms of play, for 

if they are not surrounded with such an atmosphere they can never grow up to be well 

conducted and virtuous citizens.” 

Plato, The Republic 
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Bilaga 1, instrument använda för utförande av metoden 

Bedömningsinstrument för evidensbaserad hälso- och sjukvård 

Bedömning 

Evidensbaserad vård blir en metod för att skilja mellan starka och svaga evidens (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

För att bedöma och utvärdera evidensbaserad vård behöver fakta samlas från olika perspektiv. 

Bedömningsinstrumenten är olika för olika diagnoser och kompletteras med de nationella 

riktlinjerna från Socialstyrelsen, skriver Olsson och Sörensen (2011). För att avgöra om de 

studier jag träffar på i mina databassökningar är reliabla, att lita på eller ej, behöver deras 

vetenskapliga kvalitet graderas. Detta görs genom klassificering och kvalitetsbedömning.  

 Den vetenskapliga metoden avgör klassificeringen, t.ex. randomiserad kontrollerad 

studie (RCT), klinisk kontrollerad studie (CCT), kvalitativ studie (K), retrospektiv 

studie (R) eller icke-kontrollerad studie (P), prospektiv studie men utan relevant och 

samtidig kontroll-grupp). 

 En tregradig skala från I (hög kvalitet) till III (låg kvalitet) avgör den vetenskapliga 

kvaliteten enl Willman et al. (2006). 

 

Bedömningsprotokoll, bil 2-4, som är utformade med ett antal ja-/nej-frågor, har tagits fram 

för bedömningen av graden av vetenskaplig kvalitet. Vissa frågor besvaras med låg, medel 

eller god i stället för ja. Varje svar ger 0-3 poäng beroende på hur bra eller gott svaret är enl 

Carlsson & Eiman (2000). Den samlade poängbedömningen ger en poängsumma vilken 

räknas om till en procentsats av den möjliga poängen. 80-100% motsvarar grad I, 70-79% 

motsvarar grad II och 60-69% motsvara grad III. Studier som får mindre än 60% bör inte vara 

med i resultatredovisningen (Willman & Stoltz, 2006, Oxman, 2000 & SBU, 2010). 

 

Slutsats 

En studies slutsats kan vila på resultat med olika vetenskaplig grund (SBU, 2000). För att 

påvisa styrkan i slutsatsen/evidensen för behandlingen graderas varje studie enligt följande 4-

gradiga skala. Den är skapad av Britton år 2000, men den har sedan dess antagits av både 

Socialstyrelsen och SBU (Statens Beredning för medicinsk utvärdering). Socialstyrelsens 

arbete med nationella riktlinjer bygger på denna skala.  
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Tabell 1. Gradering av evidensstyrka för slutsatser, enligt Britton (2000). 

1. Starkt 

vetenskapligt 

underlag 

2. Måttligt 

starkt 

vetenskapligt 

underlag 

3. Begränsat 

vetenskapligt 

underlag 

4. Otillräckligt 

vetenskapligt 

underlag 

Minst två studier med 

högt bevisvärde eller 

god systematisk 

översikt 

En studie med högt 

bevisvärde plus två 

med medelhögt 

bevisvärde 

Minst två studier med 

medelhögt bevisvärde 

Annat underlag: Vad? 

(Britton, 2000, s. 4414) 

 

För att lämna en rekommendation är naturligtvis evidensgraden viktig, men även kostnaderna, 

riskerna och nyttan med en vårdinsats av största betydelse (Nordenström, 2007). Här används 

ofta en bokstavsranking för att visa på styrkan i rekommendationen (SBU, 2000). Tabell 2 

nedan visar denna uppdelning. 

 

Tabell 2. Resultat med olika vetenskaplig grund för att avgöra styrkan för en rekommendation 

Evidensgrad Innebörd Bakgrund 

A Stark vetenskaplig 

evidens 

Evidens från metaanalys, systematisk översikt eller 

välgjorda och stora randomiserade, kontrollerade studier 

B Måttlig evidens Evidens från små eller icke-optimalt utförda 

randomiserade studier eller från studier utan 

randomisering 

C Svag evidens Expertutlåtanden, konsensusrapporter, fallbeskrivningar 

och andra deskriptiva studier 

D Vetenskaplig 

evidens saknas 

Inga tillgängliga studier av tillfredsställande kvalitet 

(SBU, 2000) 

 

Dataurval 

Sökningar av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna PubMed, PsycInfo, APA 

PsychNET och Cochrane Library. U.S. National Library of Medicine erbjuder en fri tjänst i 

PubMed där över 24 miljoner referenser från MEDLINE och många andra biomedicinskt 

vetenskapliga magasin och böcker online (PubMed, 2015). American Psychology 

Associations databas heter PsychInfo (PsychInfo, 2015). Där finns över tre miljoner 

referenser från peer-reviewed litteratur inom vetenskaperna beteende medicin och mental 

hälsa. APA PsychNET är den plattform American Psychology Association använder för att 

publicera sitt eget vetenskapliga material (APAPsychNET, 2015). Cochrane Library är en 

samling av sex databaser som innehåller olika typer av högkvalitativa och oberoende bevis för 

information till hälso- och vårdrelaterade institutioner vid deras beslutsfattande. 

Samtliga databaser ovan hänvisar endast till peer-reviewd litteratur. 
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Sökningar på svenska ord i databaserna ovan gav ingen användbar träff. Inte heller vid 

sökningar i svenska eller andra databaser gick det att få fram artiklar som höll sig till 

inklusionskriterierna. 

Viss data/hänvisning, dock ej någon av de granskade artiklarna, har även hämtats sekundärt 

från referenser givna i andra redan granskade artiklar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att artiklen ska vara aktuell för granskning i denna studie ska föjande kriterier uppfyllas: 

Objektet för artikeln ska vara  människa, 0-18 år.  

Artikeln ska beskriva andvändning av någon variant av lekterapi (Play Therapy inklusive 

Sandplay Therapy och Filial Therapy), åtminstone som en av de undersökta metoderna.  

Artikeln ska vara ”peer reviewed”, granskad av andra forskare, och skriven på engelska, tyska 

eller svenska. 

Ett undantag gjordes gällande inklusionskriterierna. En artikel som dök upp, trots inskrivning 

av inklusionskriteriet människa, var Panksepp et al. (2002) som behandlar råttor med lek. Jag 

valde dock att inkludera denna artikel som ett informativt inslag och exempel på  både 

svårigheterna med forskningen av psykoterapins effekter, liksom även lekens direkta 

påverkan inom affektiv neurovetenskap, vilka nämndes  i inledningen. Denna artikels resultat 

är icke medräknat i evidensstyrkan som tas fram för lekterapi som behandlingsmetod! 

Artiklar som beskriver lekterapi som utförs på sjukhus/somatiska vårdinrättningar som 

förberedelse för kommande vårdingrepp inkluderas ej. Inte heller alltför gamla artiklar (före 

1980), om de inte refereras till från andra studier. 

 

Sökväg 

Tabell 3, nedan, visar i datumordning, utfallet av de databas-sökningar som gav resultat. Av 

utrymmesskäl är orden förkortade. Betydelsen av förkortningarna redovisas nedanför tabellen. 

 

Tabell 3. Databassökningar. Tabellen visar utfallet av databassökningarna.  

 

Databas Datum 

2015 

Sökord Meta RCT Jämför Klin  Fall Utvärd/ 

Beskr 

Pub Med 

(MeSh) 

02-10 Play Th 
1 12 4  20  

Psych Info 02-16 Effects of 3  25 9 17 3 
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Play Th+ 

Psychoth 

APA Psych 

Net 

02-16 Play Th and 

Psychoth 
    3 8 

Cochrane Lib 04-07 Play Th and  

Psychoth 
4   28   

. 

Meta = Metaanalys, RCT = Randomiserad kontrollerad försöksstudie, Jämför= Jämförande 

studie mellan två eller flera behandlingar, Klin= Kliniska studier, ej kontrollgrupp eller 

randomisering, Fall= Fallstudier (ett enskilt ärende följs från början till slut) 

Utvärd/beskr= Utvärdering eller beskrivning av behandlingsmetoden, Play Th= Play 

Therapy, Psychoth= Psychotherapy 

 

Evaluering och urval 

Många studier återkom i de olika databaserna. Efter ytterligare granskning av framför allt 

inklusionskriteriernas förekomst i samtliga artiklar kom ett lägre antal studier att sparas för 

analys. De studier som ratades var antingen för gamla, inkluderade inte lekterapi i studien mer 

än i ett omnämnande eller hade ett bristfälligt designupplägg. Ingen studie valdes bort p.g.a. 

negativt utfall eller slutsats. 

 

Analysfas 

Tabell 4 visar det samlade utfallet av samtliga utvalda artiklar som kom att granskas. 

Analysen av de tre först nämnda grupperingarna innebar att studierna poängbedömdes utifrån 

bedömningsmallar gjorda för respektive studiegruppering. Poängen och graderingen av 

studien avgjorde tydligt de funna studiernas reliabilitet.  

Tabell 4. Klassificering av granskade artiklar 
 

    Litt. 

studier   

RCT   Kvalitativa 

Studier (K) 

(R)Fall 

studier   

Beskrivande 

Studier (D) 

Totalt antal 

granskade artiklar 

    5+1 8 7 10 10 41 

     

 
    

 

Temauppdelning 

Då samtliga studier under R och D inte gick att analysera enligt de bedömningsmallar som 

valts ut, delades de upp i olika temagrupper. Dessa temagrupper kan utgöra en länk mellan de 

poängbedömda studierna och det ytterligare djup och bredd deskriptiva studier av lekterapin 

kan erbjuda.  
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Bilaga 2, bedömningsmall för granskning av litteraturstudier 

I följande tabell visas den bedömningsmall som jag använde för att avgöra om de 

litteratursammanställningar, Meta analyser och reviews  jag valt är reliabla.  

Enl (Oxman (1994),(Carlsson, Eiman, 2003). 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt 

(Syfte,metod,resultat=3p) 
Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repteterbarhet möjlig) 
Ej angiven Knapphändig Medel God 

Litteratursökning Ej beskriven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (likn resultat/relevans) Ej acceptabel Låg Medel God 

Vetenskplig kvalitet på 

ingående studier 
Ej bedömd Låg Medel God 

Patienter behandlade med 

lekterapi 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet Ej accepteabel Låg Medel God 

Diskussion och slutsatser     

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Diskussion av egenkritik 

Felkällor 
Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Total poäng (max 42p)     

%   av totala poängen 

Grad I: 80% 

Grad II:70% 

Grad III:60% 
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Bilaga 3, bedömningsmall för granskning av studier med 

kvantitativ metod 

Enl Willmanet al. (2006), (Oxman 1994), SBU (1993), SSF (1999) 

 

 Poängsättning 0 1 2 3 

 Abstrakt 

(Syfte,metod,resultat=3p) 
Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 Metod     

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

 Metodbeskrivning  

(repteterbarhet möjlig) 
Ej angiven Knapphändig Medel God 

 Urval (antal, beskrivn, 

representativ) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

 Patienter behandlade med 

lekterapi 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej Angivet >20% 5-20% <5% 

 
Bortfall m betydelse för resultatet 

Analys 

saknas/Ja 
Nej   

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 Resultat     

 Frågeställningen besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Statistisk analys (beräkningar, 

Metoder, signifikans) 
Saknas Mindre bra Bra  

 Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

 Tolkning av resultatet Ej accepteabel Låg Medel God 

 Diskussion och slutsatser     

 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Diskussion av egenkritik 

Och felkällor 
Saknas Låg God  

 Slutsatser     

 Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 Total poäng (max 47p)     

 %   av totala poängen 

Grad I: 80% 

Grad II:70% 

Grad III:60% 
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Bilaga 4, bedömningsmall för granskning av studier med 

kvalitativ metod 

Enl Willmanet al. (2006), (Oxman 1994), SBU (1993), SSF (1999) 

 

 Poängsättning 0 1 2 3 

 Abstrakt 

(Syfte,metod,resultat=3p) 
Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 Metod     

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

 Metodbeskrivning  

(repteterbarhet möjlig) 
Ej angiven Knapphändig Medel God 

 Triangulering Saknas Finns   

 Urval (antal, beskrivn, 

representativ) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

 Patienter behandlade med 

lekterapi 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej Angivet >20% 5-20% <5% 

 
Bortfall m betydelse för resultatet 

Analys 

saknas/Ja 
Nej   

 Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 Resultat     

 Frågeställningen besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 
Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Tolkning av resultate 

(citat, kod, teorier) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

 Diskussion och slutsatser     

 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Diskussion av egenkritik 

Och felkällor 
Saknas Låg God  

 Slutsatser     

 Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 Total poäng (max 48p)     

 %   av totala poängen 

Grad I: 80% 

Grad II:70% 

Grad III:60% 

    

 

 


