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1 INLEDNING 

Lekens betydelse för barn är mycket viktig och ergoterapeuter koncentrerar sig  på 

aktivitetsperspektivet av lek, vilket innebär att leken är meningsfull, frivillig och i sig 

själv motiverande för barnet (Moore & Lynch 2017 s. 60) Ergoterapi kan även vara till 

stor nytta för barn som har utmaningar med sin lekförmåga och man försöker inom 

ergoterapi förstärka barnets funktionsförmåga samt självständighet i vardagen både 

hemma och i daghemmet (Coronaria 2019).  

 

Ergoterapi för barn i Finland sker ofta i en bekant miljö för barnet som t.ex. på daghemmet 

eller hemma och man använder ofta sig av lek eller aktivitet inom terapin (Mannerheimin 

lastensuojeluliiton lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, 2019, Coronaria, 2019). Oftast får 

man en remiss, t.ex. från rådgivningsbyrån, till ergoterapi (Helsingfors stad, 2019). 

 

Detta examensarbete är ett samarbete med Ralla OY och ett daghem i södra Finland. 

Hösten 2019 startade arbete med att bekanta sig med det instrument som ligger som bas 

för datainsamlingen i detta verksamhetsinriktade arbete. Instrumentet i fråga är PAGS 

(Play Assessment for Group Settings). PAGS är ett bedömningsinstrument som bedömer 

barns lekförmåga i en bekant omgivning för att identifiera eventuella aktivitetsutmaningar 

i ett tidigt skede. Tanken med detta  bedömningsinstrument  är även att de professionella 

som jobbar dagligen med barn ska lätt kunna använda detta instrument, inte endast 

ergoterapeuter. 

 

Fokus i detta arbete är att visa på hur personal inom ramen för småbarnspedagogiken 

ytterligare kan främja barns lekförmåga i daghemsmiljö. Det material som samlats in 

inom ramen för detta arbete kommer att medverka i validering av den svenska versionen 

av bedömningsinstrumentet Play Assessment for Group Settings, som hädanefter kommer 

att kallas för PAGS. Att validera ett bedömningsinstrument handlar om att resultaten man 

får går att generalisera och att instrumentet faktiskt mäter det den är avsedd för att mäta 

(Jacobsen 2012 s. 21). Material för denna validering har i detta arbete samlats in genom 

11 observationer  med PAGS vid ett svenskt daghem. Det insamlade materialet har i detta 

arbete använts för att utarbeta en handbok med lekar och teori i förhållande till 

lekförmåga. 
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Före bedömningarna i daghemmet har ett besök på daghemmet genomförts där en 

observation över vilka möjligheter det finns till lek inom daghemsverksamheten 

genomförts. Samtidigt klargjordes de faktorer som möjliggör lek under en dag på 

daghemmet. Under observationerna har Finlands Ergoterapeutförbunds omfattande 

riktlinjer och rekommendationer (2014 s. 19) för hur man ska gå till väga i en 

bedömningsprocess följts. 

 

Bedömningsinstrument överlag är viktiga verktyg inom ergoterapi och med hjälp av 

bedömningar kan ergoterapeuten kartlägga aktivitetsutförande, få stöd för planering av 

interventioner, identifiera barnets styrkor och svagheter och upptäcka förändring av 

utveckling. Då ergoterapeuten väljer ett bedömningsinstrument för barn är det väsentligt 

att ta hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå. (Krumlinde-Sundholm 2016 s. 129) 

    

I detta arbete följs Arcadas goda vetenskapliga praxis, som baserar sig på 

forskningsetiska delegationens riktlinjer från 2012. Detta innebär att det inte kommer att 

förfalskas resultat eller plagieras, att det kommer att tas hänsyn till etiska riktlinjer 

inom det egna yrkesområdet m.m. (Arcada 2019)  

  

Det finns tre delområden inom de etiska principerna för forskning inom 

humanvetenskaperna, nämligen respekt för den undersökta personens 

självbestämmanderätt, undvikande av skador samt personlig integritet och dataskydd 

(Tenk 2009, s. 5). Dessa har tagits till hänsyn och har varit relevanta eftersom kontakt 

med barn och deras anhöriga har ingått i processen.  

  

Vi är båda mycket intresserade av att arbeta med barn i framtiden och valde att göra detta 

examensarbete på grund av det. Vi hoppas på att vi även kan använda oss av PAGS i vårt 

framtida yrke. Under arbetet har vi nästan varje gång arbetat tillsammans antingen via 

videosamtal eller träffats fysiskt på samma plats. Det har varit lättare att gå vidare i arbetet 

då vi kunnat bolla tankar trots att vi ibland skrivit på olika stycken. Då vi även gjort flera 

arbeten tillsammans tidigare under studierna var vi bekanta med varandras arbetssätt 

vilket underlättade processen.  
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2 MÅLSÄTTNING FÖR ARBETET 

Målsättningen med detta arbete är att utifrån resultaten av 11 bedömningar med PAGS 

utarbeta ett förslag för hur barns lek i en daghemsmiljö på ett svenskt daghem kan stödas 

för att främja en ytterligare utveckling av barnets lekförmåga. Vår målgrupp kommer att 

vara barn i åldern 5–6 på ett daghem i södra Finland och bedömningarna utförs i både 

inomhusmiljö och utomhusmiljö.  

FRÅGOR FÖR UTVECKLINGSARBETET:  

1) Vilka är lekförmågorna och vilka aspekter i barnens lek kan främja dessa? 

2) Hur kan lekförmågan ytterligare utvecklas?  

3) Hurudana lekar utvecklar de lekförmågor som resultatet från PAGS bedömning-

arna påvisar?  

4) Hur skall lekarna vara konstruerade för att personalen i leksituationen ytterligare 

kan främja barnets lekförmåga? 

3 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi ta upp centrala begrepp som blir aktuella för vårt arbete, som 

t.ex. leken, bedömning av lek inom ergoterapi, bedömningsinstrumentet PAGS samt små-

barnspedagogik. 

3.1 Barn i 3–6 års ålder och leken 

För att få de mest realistiska resultaten i bedömningen är det viktigt att vi har förkunskap 

om lek, kunskapen behövs även då resultaten analyseras. Leken är en grundläggande del 

då det gäller barnets fysiska-, sociala, emotionella och kognitiva utveckling (Nijhof et al. 

2018 s. 423). Leken främjar även barnets utveckling mot självständighet och den första 

lekupplevelsen barnet får brukar ske mellan föräldrarna/anhöriga och barnet (Yogman et 

al 2018 s. 4). 

 

Lekens första framsteg börjar från leendet. Lek är ofta frivilligt, roligt och spontant och 

har sällan fastställda mål. Lek kan hjälpa barn att utveckla varierande färdigheter samt 

lära dem hantera stressiga situationer i framtiden. Även sociala färdigheter går hand i 
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hand med lekfullt lärande och det kan stöda och hjälpa barnen att lära sig lyssna på direk-

tiv, lösa konflikter och att fokusera på uppgifter utan övervakning.  Leken stöder barnets 

bildning av relationer med vänner och vuxna på ett tryggt och stabilt sätt.  Barn som är 

aktivt passionerade i lek utövar färdigheter som är viktiga inför skolgången medan barn 

som inte är så engagerade i lek kan få inlärningssvårigheter.  (Yogman et al 2018 s. 1–2) 

 

Barn som lider av kroniska funktionsnedsättningar leker på ett annorlunda sätt än barn 

utan funktionsnedsättningar, vilket kan ha en negativ inverkan på barnets utveckling. 

Skillnaden på hur barn leker bland barn med funktionedsättning och utan uppkommer 

redan fram under det första levnadsåret (Nijhof et al. 2018 s.422). 

 

Inom de två första levnadsåren kan barnet påbörja en leksituation självständigt. Barnet 

kan även leka fantasilekar, kroppsliga- och rörelselekar och bygga med klossar. Lekut-

vecklingen hos barn påverkas även av barnets kommunikation, kognitiva-, fysiska- och 

socioemotionella utveckling. Hos en två-åring ökar ordförrådet hela tiden och de kan 

kommunicera med ett till två ords meningar. Barnets sensomotorik och problemlösnings-

förmåga utvecklas med fart mellan 0–2 års åldern. Vid två års åldern är den fysiska för-

mågan på den nivån att barnet kan gå, springa, klättra, bära på saker och kasta på saker. 

Barnet kan även bygga torn med sex klossar, bläddra i en bok och sparka boll. Den so-

cioemotionella utvecklingen är på den nivån att barnet börjar experimentera och prova på 

nya saker och utföra sina vardagliga aktiviteter autonomt. (Nijhof et al. 2018 s. 424) 

 

Då barnet är mellan tre och fem år kan barnet leka tillsammans med andra barn. I denna 

ålder kan barn redan skilja på verkligheten och fantasi och av den orsaken börjar barn 

leka rollekar och låtsaslekar. Mera aktiva lekar som att jaga varandra och brottas på lek 

blir också aktuella. I detta skede ligger den språkliga utvecklingsfasen så att barnet kom-

municerar med tre till fler ords meningar. Barnet lär sig tänka abstrakt och bilda logiska 

kopplingar. Barnets fysiska förmåga är på den nivån att barnet kan både gå och springa 

på olika ytor och dessutom rita olika former och öppna burkar. Den socioemotionella 

utvecklingen ligger på att barnet förbättras på att samarbeta med andra barn och att kon-

trollera sina uttryck av känslor. (Nijhof et al. 2018 s. 424) 
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3.2 Lek inom småbarnspedagogik 

Personalens uppgift på daghem är att handleda barnen till lek, hjälpa att lösa konflikter 

och hålla omgivningen trygg (Lehtinen & Koivula 2017 s.184). Personalen ska ge plats 

och tid åt barn så att de kan leka fritt och det är viktigt att personalen inte blandar sig i 

leken utan snarare underlättar samt kompletterar om det behövs (Legget & Newman 2017 

s.25). Då barn inte behöver fundera på omgivningsfaktorer kan de fullständigt koncen-

trera sig på leken (Lehtinen & Koivula 2017 s.184). 

 

Det är viktigt för barnen att få uppmärksamhet och komplimanger av vuxna medan de 

leker. Det finns också en betydande del hur lek omgivningen är uppbyggd, det behövs en 

lugn hörna för koncentrationsuppgifter och lugna rollekar, ett ställe för fysiska lekar som 

kräver utrymme och en hörna var man kan bygga med t.ex. lego. (Lehtinen & Koivula 

2017 s. 185) 

 

Det är betydelsefullt för barnet att ha en lugn stund med diskussion och berättelser. Detta 

ger barnet möjlighet att fundera på ordens betydelse och lära sig begrepp i nya samman-

hang. (Grönvall 2018 s. 9) 

 

Personalens och barnens samspel skapar en grund för barnens tankesätt, språkliga ut-

veckling och dessutom utvecklingen av lekförmågan. Då barn leker i grupp lär barnet sig 

att reglera sina känslor, sin vilja och att ta i beaktande andra barns känslor och tankar. 

Sagor, sånger, ordlekar och gemensamt skoj förstärker atmosfären i gruppen vilket stöder 

barnens lärande och välmående. (Opetushallitus 2019 s. 38–39) 

 

Det framkom i en forskning om hur utomhus miljö inverkar på barns lek på daghem att 

utomhus känner sig barnen mer fria, personalen kommenterade att de upplever att barnen 

leker mer fritt och okontrollerat (Legget & Newman 2017 s. 29). Li et al (2016) konstate-

rar att låtsaslek i utomhusmiljöer möjliggör upplevelsen av engagemang och spontana so-

ciala interaktioner i leken (s. 61). 
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3.3 Bedömning av lek inom ergoterapi 

Bedömningsinstrument är viktiga verktyg inom ergoterapi och med hjälp av bedömningar 

kan ergoterapeuten kartlägga aktivitetsutförande, få stöd för planering av interventioner, 

identifiera barnets styrkor och svagheter och upptäcka förändring av utveckling. Då 

ergoterapeuten väljer ett bedömningsinstrument för barn är det väsentligt att ta hänsyn till 

barnets ålder och utvecklingsnivå. (Krumlinde-Sundholm 2016 s. 129)  

 

Finlands Ergoterapeutförbund tar fram (2014 s. 19) omfattande riktlinjer och rekommen-

dationer för hur man ska gå till väga i en bedömningsprocess, och dessa kommer vi att 

följa. Riktlinjerna för en god bedömning handlar om att bedömningarna bör vara klient-

centrerade och bedömningsprocessen kräver alltid en viss förhandskunskap, kreativi-

tet samt färdigheter. Finlands Ergoterapeutförbund hämtar även fram det att en bra be-

dömning bör vara evidensbaserad. (Finlands Ergoterapeutförbund 2014 s. 19) 

 

Själva bedömningsprocessen har 5 olika skeden som man kan använda som stöd. De olika 

skeden är: 1. Förberedelse av bedömning, 2. Genomförande av bedömning, 3. Samman-

ställning av resultat, 4. Dokumentation av bedömningen och 5. Använda kunskap man 

fått från bedömningen. I det första skedet ska man t.ex. gå igenom litteratur samt klargöra 

syftet. I det andra skedet bör man hitta en klientcentrerad metod som kommer att ge den 

information man behöver för att uppnå syftet. I tredje skedet ska man sammanställa re-

sultat och göra en analys så att man kan utforma och rekommendera rätt åtgärder för fort-

sättningen. I fjärde skedet ska resultaten från bedömningen dokumenteras och man ska 

lyfta fram sådan information som är mest av betydelse. I sista skedet ska man gå igenom 

resultaten man fått och utifrån dessa utforma kommande interventioner. (Finlands Ergote-

rapeutförbund 2014 s. 20)  

3.4 Utveckling av PAGS 

Tiina Lautamo blev i sitt arbete som ergoterapeut intresserad av lekens betydelse för bar-

nets utveckling samt om huruvida leken är en utgångspunkt för delaktighet och lärande. 

Hon har sedan dess utvecklat PAGS som en metod att bedöma barnets lek i gruppsituat-

ioner. (Ralla OY 2019)   
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Lautamo upplevde att det fanns brist på bedömningsinstrument som bedömer barnens 

lekförmåga utgående från aktivitetsteoretiskt perspektiv och från det sociala perspektivet 

av lek. Tidigare bedömningsinstrument som bedömer lek är t.ex. The Child Initiated Pre-

tended Play Assessment och Test of Playfulness. Begränsningar i tidigare bedömningsin-

strument är bland annat att det sociala kontextet ignoreras. (Lautamo et al. 2005 s. 137)  

 

Lautamo utvecklade PAGS bedömningsinstrumentet för att bedöma barns lekförmåga i 

en bekant omgivning för att identifiera eventuella aktivitetsutmaningar i ett tidigt skede. 

Tanken med detta bedömningsinstrument var även att de professionella som jobbar dag-

ligen med barn ska lätt kunna använda detta instrument, inte endast ergoterapeuter. 

(Lautamo et al. 2005 s. 137)  

 

Med PAGS ska man observera barnen i en för dem naturlig miljö. Vi kan få information 

om barnets lekförmågor samt information om hens svagheter. Resultaten från PAGS kan 

användas för att skapa målsättningar, interventioner och individuella planer för barnet. 

Man kan också börja utforska bakomliggande orsaker till t.ex. funktionella utmaningar 

om man kan observera att barnet har tydliga svårigheter i leken. PAGS går att använda 

som ett verktyg av alla som arbetar med barn, det är inte endast menat som ett stöd för 

experter. (Lautamo 2016 s. 9)  

 

Skalan i PAGS är upplagd enligt 1= nästan aldrig, 2=sällan, 3=ofta och 4=nästan alltid. 

PAGS poängsättning är uppbyggd av procentuella riktgivande ramar. Nästan aldrig be-

skriver hur engagerad barnet är i en fri leksituation under mindre än 5 procent av lektiden. 

Sällan beskriver under 5–35 procent av tiden, ofta beskriver under 35–75 procent av tiden 

och nästan alltid beskriver innebär 75–100 procent av tiden. (Lautamo 2016 s. 19)   

 

Till instrumentet hör även ett eget RALLA-datorprogram. Datorprogrammet genererar 

kvantitativa och kvalitativa resultat genom en rasch-analys och mäter barnets lekförmåga. 

Efter observation samt en grundlig poängsättning i RALLA-datorprogrammet kan barnets 

poäng sedan granskas. Man bör granska de indikatorer där barn fått låga poäng (1 eller 2) 

och med hjälp av detta identifiera vilka utmaningar barnet har inom en specifik lekhand-

ling. (Lautamo 2016 s. 20) 
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3.5 Småbarnspedagogik 

Småbarnspedagogiken är en väsentlig del av barnets uppfostran och uppväxt (Grunderna 

för småbarnspedagogik 2019 s.19). Småbarnspedagogiken ska lägga grunden för livs-

långt lärande med tanke på barnets utveckling och lärande. Till småbarnspedagogikens 

uppgift hör att skydda och främja barnets rätt till trygghet och en god barndom. En central 

del av småbarnspedagogiken är att det hör till barnens rättigheter att bli sedda, hörda, 

tagna i beaktande och förstådda som individer. Tanken är att barnets bästa alltid kommer 

i första hand. (Grunderna för småbarnspedagogik 2019 s. 20)   

 

Mobbning, rasism eller våld är definitivt oacceptabla inom småbarnspedagogiken. I små-

barnspedagogiken accepteras och respekteras alla familjer som de är oberoende av kultur, 

språk, åskådningar och religion. Barnens familjeidentitet och familjerelationerna ska 

stödas eftersom det är viktigt att alla barn känner att deras egen familj är värdefull. (Grun-

derna för småbarnspedagogik 2019 s. 21)   

 

Samarbetet med vårdnadshavarna och personalen är en väldigt viktig del inom småbarns-

barnspedagogiken. Det strävas till att samarbetet främjar barnets uppväxt, utveckling och 

stöder barnet att lära sig på ett tryggt sätt. (Grunderna för småbarnspedagogik 2019 s. 35)  

 

Lagen om småbarnspedagogiken 3§ tar fram att syftet med småbarnspedagogiken innebär 

att varje barn ska ha möjlighet till välbefinnande samt en helhetsmässig utveckling genom 

mångsidig verksamhet som t.ex. lek, rörelse, konst och kultur. Småbarnspedagogiken 

strävar också till att främja jämställdhet och utveckla barnens förmåga till social samver-

kan. Barn som är i behov av stöd ska även få den stöd hen behöver och vid behov skapar 

man ett mångprofessionellt samarbete. 20§ tar fram hur barnets egna önskemål ska beak-

tas vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken och även 

vårdnadshavarna ska få en chans att ge sina åsikter. Barnen och vårdnadshavarna ska även 

ha en möjlighet att delta regelbundet i planeringen av småbarnspedagogiken. (Finlex 

2018) 
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3.6 Ergoterapeutens roll inom småbarnspedagogik 

Ergoterapeutens viktigaste roll inom barn ergoterapi är att möjliggöra aktivitet för barnet. 

Ergoterapeuter ska stöda barn till att de har möjlighet att delta i lek, ADL (Activities of 

Daily Living) samt aktiviteter som sker på fritid. (Clark et al. 2011 s. 53)  

 

En ergoterapiprocess innefattar ofta bedömningar och det handlar om att evaluera t.ex. 

olika färdigheter och kontexter som påverkar aktivitetsutförandet. Ergoterapeuter försö-

ker med hjälp av bedömningar och interventioner sträva efter att klienten ska ha möjlighet 

att delta i meningsfulla aktiviteter i åt hen betydelsefulla omgivningar. Under en bedöm-

ning försöker vi som ergoterapeuter få en förståelse om klienternas egna prioriteringar 

och utreda om det finns några aktivitetsutmaningar. Dessutom är det vår uppgift då vi 

bedömer barn att t.ex. handleda föräldrar att stöda barnets utveckling i de dagliga ruti-

nerna. Som ergoterapeut arbetar man ofta i barnets hem, på daghemmet eller i förskolan 

och i sjukhusmiljöer.  I bedömningar av barn brukar man utöver barnet själv inkludera 

barnets familj, anhöriga, daghemspersonal och lärare. (Clark et al. 2011 s. 48–49)  

 

Ergoterapeuter arbetar med barn inom flera av deras utvecklingsområden. Ergoterapeuter 

kan arbeta med kommunikation, kognitiv-, fysisk-, och socioemotionell utveckling samt 

med anpassningsbar utveckling. Barnets kommunikation kan ergoterapeuter stöda med 

hjälpmedel som alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), med leksaker och 

genom att se till att barn har möjlighet till sociala interaktioner. Kognitiva utvecklingen 

kan ergoterapeuter främja genom att barnet t.ex. får öva på att uppmärksamma föremål. 

Detta hjälper barnet att uppfatta föremål som hen behöver i hens ADL. Inom fysiska ut-

vecklingen ska ergoterapeuter främja rörelse så att barnet kan utforska sin omgivning fritt. 

Vi som ergoterapeuter arbetar ofta med armarnas och händernas rörelser för att barnet ska 

t.ex. kunna hantera föremål. Vi kan som ergoterapeuter även coacha föräldrar och se till 

att barnet har rätta ställningar. Den socio-emotionella utvecklingen kan vi främja genom 

att se till att barnet har möjlighet till lek med sina kamrater och vuxna samt genom att öva 

socialt deltagande. Anpassningsbar utveckling kan vi främja genom att stöda och utmana 

barnet att självständigt utföra ADL som att t.ex. äta och klä på sig. Även här kan ergote-

rapeuten informera föräldrarna om hur de kan stöda barnet på bästa sätt hemma för att 

barnets dagliga aktiviteter ska fungera. (Clark et al. 2011 s. 50) 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring lek som aktivitet, barnens rätt till lek 

och bedömning m.m. Då förslaget för daghemmet utarbetades användes även kunskap 

från den tidigare forskningen. Följande databas har använts: Academic Search Elite (EB-

SCO). Som sökord har använts: Play as an Occupation, play competence, play capability, 

early childhood education, play, children, child*, childrens development, daycare, kinder-

garten, occupational therapy, assessment tool, evaluation of play, power of 

play, lekförmåga, observation och right to play. I de flesta sökningarna hittades genast de 

mest relevanta p.g.a. avgränsningen på max. till tio år tillbaka. Dessutom 

har Lautamo skrivit mycket om bedömningsinstrumentet PAGS och om lekens betydelse. 

Vi använde även oss av manuell sökning.  

 

Leken är barnets huvudsakliga aktivitet i barndomen och är därför ett stort fokusom-

råde inom ergoterapi. Ergoterapeuter koncentrerar sig på meningsfullhet och aktivitets-

perspektivet av lek. Detta perspektiv koncentrerar sig på att leken är meningsfull för bar-

net, frivillig och i sig själv motiverande. (Moore & Lynch 2017 s. 60)   

 

Leken främjar också kreativitet, fantasiförmåga, självsäkerhet och fysiska-, psykiska-, so-

ciala-, kognitiva- och emotionella förmågor (IPA 2016 s. 2). Colón et al. (2008) poängte-

rar även att åldern påverkar i stor grad vilka aktiviteter man utför som barn. Som ergote-

rapeut är det viktigt att vara medveten om hur leken inverkar på barnens välmående och 

utveckling.   

 

Alla barn har rätt till en omgivning som är säker från våld, tillräckligt fri från föroreningar, 

trafik och andra faror som hindrar fri lek (IPA 2016 s. 3). Rätten till lek är barnens första 

krav av samhället och inget samhälle kan kränka rättigheten till lek från ett barn utan att 

göra skada till både barnets personlighet och fysiska välmående (Ozanne & Ozanne 2011 

s. 264).  

 

Barn har rätt till möjligheten för att utforska och förstå kulturen i samhället och där-

med kunna delta och forma den. Barn med funktionsvariation har lika mycket rättighet 

till lek som alla andra barn. Att förverkliga barnens rätt till lek är avgörande faktorer för 
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att skapa förutsättningar för barnets välbefinnande och utveckling. Barnens rättigheter är 

centrala för att främja barnens resiliens, deltagande, hälsa, utbildning, överlevnad och ut-

veckling. (IPA 2016 s. 1–3)   

 

Lane & Mistrett påpekar att lek bör möjliggöras för alla barn oavsett deras bakgrund, 

behov, styrkor m.m. Det är viktigt att man som professionell skapar interventioner som 

stöder och främjar lek för alla barn samt att man uppmuntrar barn att vara lekfulla. Barn 

med funktionsnedsättningar har det oftast svårare att ta del av lek, men då barn med funkt-

ionsnedsättningar har möjlighet till lek samt stöd för deras lek blir deras lek ofta mer 

komplext. De brukar då interagera mer med andra barn samt leksaker och de blir mer 

lekfulla överlag. Barn som kommer från familjer där lekfullhet och lek är uppskattat bru-

kar ha en tendens att lättare identifiera olika lekars regler samt välja vilka leksaker blir 

passliga för en lek. (Lane & Mistrett 2002 s. 27)   

 

Ergoterapeuter ska vid behov hitta lekmaterial och/eller hjälpmedel som främjar barnets 

lek. Dessa hjälpmedel/lekmaterial bör även ge barnet en känsla av kontroll över sin om-

givning och i vissa fall kan de även ge inre motivation för leken. T.ex. är det viktigt att 

komma på sätt hur leksaker är inom räckhåll för barn med fysiska och sensomotoriska 

utmaningar. (Lane & Mistrett 2002 s. 22)   

 

Inom ergoterapi har man använt standardiserade instrument för att hjälpa identifiera ut-

maningar hos barn i t.ex. lek, fritid, vila och ADL samt för att se vilka interventioner vore 

lämpliga. Instrumenten stöder också ergoterapeuten att följa med barnets utvecklingspro-

cess samt ger möjlighet till de professionella att lättare förstå varandra. (Jaikaew & Sati-

ansukpong 2019 s. 1)   

 

Enligt Rosenblum et al. (2019 s. 7) kan bedömningsperioden upplevas som påfres-

tande för både barnet och vårdnadshavarna. Interaktionen mellan barnet och föräldrarna 

kan också ha en negativ energi. Barnets och familjens upplevelser av frustration och miss-

lyckande kan leda till socioemotionella-, sociala- och familjeproblem och dessutom bris-

tande engagemang och självuppfattning.  



20 

 

5 TEORETISKT PERSPEKTIV 

För utvecklingen av förslaget för hur personalen ytterligare kan främja barnens lekför-

måga på daghemmet, har ett teoretiskt perspektiv utifrån leken som aktivitet, lekförmåga 

och omgivningens betydelse för leken, fungerat som ram. 

5.1 Lek som aktivitet 

Som ergoterapeuter arbetar vi utifrån aktivitet och ser även på lek ur ett aktivitetsperspek-

tiv inom bedömningsprocessen. För att förstå lek som en aktivitet måste vi se på det uti-

från ett ”doing” perspektiv, men också utifrån ett ”doing with” perspektiv, eftersom barn 

ofta leker tillsammans med någon (Lawlor 2003 s. 426). Då vi bedömer och observerar 

barnen i lek måste vi komma ihåg denna synvinkel. Enligt Lautamo (2009 s. 115) kan 

man få ett djupare perspektiv på barnets färdigheter i sociala omgivningar, då man bedö-

mer och observerar barnets lekförmåga i ett socialt kontext.   

 

Barn utvecklar stegvis en uppfattning om sig själva när de deltar i sociala aktiviteter som 

t.ex. lek tillsammans med någon. Lek som en aktivitet är grundläggande för barnets väl-

mående och utveckling. (Lawlor 2003 s. 427, Lautamo 2009 s. 115)   

 

Leken är en grundläggande aktivitet och det räknas som barnets arbete. Genom lek har 

barnen möjlighet att utvecklas, ta emot ny information samt öka kreativitets- och sociala 

förmågan. Dessutom möjliggör lekutveckling av den personliga identiteten. Låtsaslek till-

låter barnet att vidga på realiteten och utveckla på problemlösningsförmågan. (Blyth 2015 

s. 102).  

 

Leken har varit en central aspekt inom ergoterapi sedan 1922 (Ray-Kaeser & Lynch 2017 

s. 155). Inom ergoterapi definieras lek som spontan eller organiserad aktivitet där inter-

aktioner sker mellan barnet och omgivningen. Leken har en central betydelse inom er-

goterapi för barn då det gäller mål och interventioner. Leken är en rolig aktivitet som 

producerar glädje åt barnet och lek kvaliteten har en inverkan på hälsan. (Ray-Kaeser & 

Lynch 2017 s. 157)  
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The American Association of Occupational Therapy lyfter även fram hur viktigt lek är 

för barn: 

“Ergoterapeuter stöder, främjar och försvarar barnets rätt till lek som individer, som medlemmar i deras 
familj, bland kamrater och i samhället genom att tala om hur avgörande leken är för barnets utveckling, 
hälsa och välmående; ergoterapeuter främjar och hjälper barn att återuppta förmågor som behövs för 
lek, anpassar leken och föremål samt objekt och omgivningen så att barnet kan ha så optimala lek 
upplevelser som möjligt; ergoterapeuter förespråkar för säkra lekar där alla kan känna sig delaktiga samt 
för omgivningar som bör vara tillgängliga för alla.” (American Journal of Occupational Therapy 
Association 2008 s. 707) 

5.2 Lekförmåga 

Lekförmåga handlar om att man kan planera lek och aktivitet (även nya åt en själv) samt 

klara av att lösa problem. Lekförmåga innebär också att man klarar av att generalisera 

förmågor som man lärt sig i en viss aktivitet eller lek till en ny. För att utveckla barnets 

lekförmåga bör barnet ha möjlighet till lekstunder med andra barn i flera olika 

omgivningar samt med hens egna föräldrar. Detta stöder barnet att lära sig t.ex. hur 

växelverkan med andra fungerar, hur man delar med sig samt hur man använder sitt språk 

rätt. Om ett barn har utmaningar i sin lekförmåga kan man lägga märke till att barnet har 

t.ex. svårt att koncentrera sig i lek, har svårt med att turas om samt dela med sig av föremål 

och föredrar att alltid leka för sig själv. Lekförmågan har även en inverkan på barnets 

sociala förmågor.  (Kid Sense, 2019)   

 

Laurette J. Olson har konstaterat att med hjälp av ergoterapi kan barn öva och utveckla 

sin lekförmåga samt sina sociala förmågor. Olson poängterar även att ergoterapeuter bör 

möjliggöra olika typer av aktiviteter för barn för att främja barnets psykologiska, 

kognitiva och fysiska utveckling. Hon anser också att det är mycket viktigt för barn med 

olika funktionsnedsättningar att utveckla en tillräcklig lekförmåga. (Se Lougher 2001 s. 

182)   

 

Det anses att lekförmåga är en viktig aspekt som bör tas i beaktan då man 

gör ergoterapeutiska bedömningar på barnets lek. Då barn behärskar en god lekförmåga 

kan dessa förmågor senare utvecklas till förmågor som barnet behöver inom ADL. 

Ergoterapeuter kan använda sig av flera lekfulla aktiviteter för att främja och förbättra 

barnets specifika förmågor. (Ray-Kaeser & Lynch 2017 s. 159)   

 



22 

 

Enligt RALLA är lekförmågan indelad i fem områden, lekfullhet, narrativitet, nyfikenhet, 

fantiserande och kamratlek. Lekfullhet innebär att lekmiljön erbjuder en passlig nivå av 

lekmöjligheter för barnet. Barnet upplever att hen är tillräckligt bra vilket hen brukar visa. 

Barnet litar på hens förmåga att leka vilket leder till att barnet vågar visa sina känslor i 

leken. Då det observeras att barnet har utmaningar med lekfullheten kan det bero på flera 

olika orsaker. Vissa barn är mera blyga och behöver mer tid att slappna av. I dessa fall 

underlättar det om barnet har möjlighet att leka i en bekant miljö. (Lautamo & Laaksonen 

2017 s. 23)   

 

Narrativiteten är närvarande i barnens lek och på samma övar barnet på att leda leken. I 

leken övar barnet på att slå ihop enskilda händelser och genom detta utveckla egna 

berättelser. För det mesta uppkommer det oberäkneliga förändringar i leken och då ska 

barnet kunna anpassa sig till situationen och lösa problemet för att fortsätta leken. Då 

barnet har utmaningar med lekförmågan kan det vara utmanande för barnet att hitta 

meningen i leken. Det kan vara utmanande för barnet att delta i andra barns lek då hen 

inte förstår vad de andra barnen leker. Man ska ge barnet tid och låta hen följa med 

barnens lek tills hen förstår vad de leker. Om barnet upprepar samma lekar om och om 

igen är det viktigt att stöda barnet att utveckla på lekförmågan. (Lautamo & Laaksonen 

2017 s. 24)   

 

Fantasin i leken handlar om barnets språkliga utveckling. Barnets språkliga utveckling 

utvecklas då barnet leker. Fantasin i leken kan starta från ett föremål eller ur språklig 

fantasi. Före språkligt tänkande utvecklas barnets förmåga att utföra symboliska 

handlingar i leken, t.ex. dockan är sjuk. (Lautamo & Laaksonen 2017 s. 25)   

 

Då barnet kommer på nya sätt att använda ett föremål så främjar det hens tänkande och 

kreativitet. Då barnet har utmaningar med att hitta på idéer eller att bygga på berättelsen 

i leken kan det bero på sen språkutveckling. (Lautamo & Laaksonen 2017 s. 26)   

 

I kamratlek övar barnet på förmågan att leka med andra barn. Barnet övar i leken att ge 

tips, läsa och att diskutera om lekens händelser och regler med andra barn. Att delta i 

andra barns lek kräver att barnet kan observera vad de andra barnens lek handlar om och 

på vilket sett hen kan delta i leken. (Lautamo & Laaksonen 2017 s. 26-27)  
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Nyfikenhet innebär att barnet visar nyfikenhet till omgivningen och till händelser runt 

omkring. Barnet granskar noga vad omgivningen erbjuder och söker aktivt något 

intressant att leka med. Om barnet har svårt att koncentrera sig i en lek kan nyfikenheten 

till omgivningen synas tydligare. Då barnet är osäker på sin lekförmåga brukar hen hålla 

sig till den säkra leken och inte titta runt vilka möjligheter lekomgivningen erbjuder. 

(Lautamo & Laaksonen 2017 s. 27)  

5.3 En möjliggörande omgivning för lek 

Inom ergoterapi ser man på omgivningen som en uppbyggd av fysiska (t.ex. byggnader), 

sociala (t.ex. vänner), personliga (t.ex. ålder) och institutionella kontext (t.ex. 

Lagar) (Case-Smith et al. 2010 s. 25). Man kan också se på omgivningen 

utifrån ergoterapeutiska praxismodeller (Reed 2015 s.630). Det upplevs att omgivningens 

egenskaper kan både möjliggöra och hindra personers aktivitetsutförande. (Stark et al 

2015 s. 377-387, Case-Smith et al. 2010 s. 25).   

 

Lekens kvalitet är formad grundläggande utgående från omgivningen. Barnens 

lek, sociala relationer och interaktioner är beroende av utrymmet och platsen de lever i. 

En stödjande omgivning för lek ska vara fri från stress, social exklusion, fördomar eller 

diskrimination. Det ska finnas möjlighet till att delta i sporter och andra hobbyer med 

andra barn. (IPA 2016 s. 3)   

 

Den fysiska omgivningen har en stor inverkan på barnets utveckling inom aktivitet. Den 

fysiska omgivningen formar oftast barnets lek och påverkar även barnets lekfullhet. Barn 

som har olika funktionsvariationer upplever ofta socialt utanförskap då de inte kan delta 

i likande lek och aktivitet som deras kamrater. Det är viktigt att forma omgivningen så att 

alla har möjlighet att känna sig delaktiga i lek. (Ray-Kaeser & Lynch 2017 s. 156)   

 

Då man ger åt barnen en omgivning som främjar engagemang kan man minska på barnets 

utmanande eller opassande beteende. En omgivning som främjar engagemang har både 

strukturerade och ostrukturerade aktiviteter som är meningsfulla för barnet. Dessutom bör 

det finnas material och tillbehör tillgängliga i omgivningen som barnet får använda sig 
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av. En omgivning som främjar engagemang ger även möjlighet till barnet att vara kreativ. 

(Watling 2010 s. 437)   

 

I en uppmuntrande omgivning är barnet avslappnat och vågar ta mera risker och prova på 

nya saker i leksituationen. När det talas om omgivning innebär det den fysiska-, sociala 

och kulturella omgivningen. Genom lek lär barnet sig hur hen får saker att hända i hens 

omgivning, detta motiverar barnet att leka och utforska mer. Lekmiljön ger barnet 

möjlighet till att utöka både fysiska och sociala färdigheter, dessutom ställer den krav och 

begränsningar. Om omgivningen är för utmanande för barnet och hen har svårt att anpassa 

sig till situationen kan hen dra sig undan från leksituationen. (Lautamo 2016 s. 13) 

5.4 Sammanfattning av det teoretiska perspektivet 

Lekförmåga handlar om kunskapen om att planera lek och aktivitet även då de är nya åt 

en själv. Dessutom innebär det att man klarar av att generalisera förmågor man lärt sig 

under en viss aktivitet till en ny samt förmågan av att lösa problem m.m. (Kid Sense 2019)  

 

Ramen för att en lekförmåga ytterligare kan utvecklas handlar om att barnet har möjlighet 

till lekstunder med andra, möjlighet till att använda sig av olika material samt en stödande 

och möjliggörande omgivning. Ray-Kaeser & Lynch (2017 s. 159) poängterar att 

ergoterapeuter ska använda sig av flera lekfulla aktiviteter för att främja och förbättra 

specifika förmågor hos barn. För att utveckla barnets lekförmåga bör barnet ha möjlighet 

till att leka med andra barn samt hens anhöriga i flera olika omgivningar (Kid Sense, 

2019). Dessutom är det viktigt att forma omgivningen så att den främjar engagemang hos 

barn samt bör det finnas material och tillbehör tillgängliga i omgivningen för barnet 

(Watling 2010 s. 437). Det är även viktigt att se till att alla barn har möjlighet att känna 

sig delaktiga i lek och forma omgivningen enligt behov (Ray-Kaeser & Lynch 2017 s. 

156). 

6 METOD 

Detta arbete representerar ett verksamhetsinriktat arbete där målsättningen är att utifrån 

resultaten av 11 bedömningar med PAGS utarbeta ett förslag för hur barnets lek i 
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dagismiljön kan stödas för att främja en ytterligare utveckling av barnets lekförmåga.  

Salonen beskriver att ett verksamhetsinriktat arbete koncentrerar sig på begrepp, deras 

definitioner samt hur begreppen används (Salonen 2013 s. 12).  

 

Detta verksamhetsinriktade arbete är en produktutveckling. Produktutveckling handlar 

om att skapa en helt ny produkt eller förändra på ett objekt/system som redan existerar 

(Lundequist 1995 s. 59). Då man utvecklar en produkt kan man utgå ifrån 

produktionsprocessen, som delas in i produktbestämning, produktframställning och 

produktanvändning (Lundequist 1995 s. 60). 

6.1 Självbestämmanderätt 

Att delta i en forskning är frivilligt och man ger samtycke till forskningen ofta muntligt 

eller skriftligt (Tenk 2009 s. 5). Även tillräckligt med information om arbetet ska ges ut 

på ett kortfattat sätt, där man får den information man behöver för att besluta om man vill 

medverka eller inte (Sandman & Kjellström 2018 s. 389). Ett informationsbrev (se bilaga 

3) gavs åt personalen på daghemmet och både ett informationsbrev (se bilaga 1) och 

samtyckebrev (se bilaga 2) gick hem åt familjerna. Vårdnadshavarna har blivit 

uppdaterade under processens gång om att de får tillgång till resultaten i ett senare skede 

p.g.a. den rådande situationen.   

 

Enligt Finlands grundlag 6 § ska alla barn bemötas som jämlika individer samt ha rätt till 

medinflytande i frågor som gäller dem själva enligt deras egen utvecklingsnivå (Finlex 

1999). Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt poängterar även att 

”Vårdnadshavaren skall, innan han fattar beslut i barnets personliga angelägenheter, 

samtala om saken med barnet, om det beaktande av barnets ålder och utveckling samt 

frågas natur är möjligt. När han fattar beslutet skall han taga hänsyn till barnets åsikt och 

önskemål” (Finlex 1983). Som forskare bör man även alltid respektera barnens frivillighet 

och självbestämmande rätt gällande undersökningen oberoende om man fått tillstånd till 

forskningen av vårdnadshavaren eller inte (Tenk 2009 s. 6). Eftersom vi har avgränsat till 

barn mellan 5-6 år har vi bestämt att vårdnadshavarna får ge samtycke för undersökningen 

men vi respekterar barnens egen vilja.  
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Tenk (2009) tar fram hur detaljerad den information som ges ut borde vara och vi har 

använt detta som stöd för våra informationsbrev: 

Den information som ges om undersökningen borde innehålla åtminstone följande: 1. forskarens kontakt 
uppgifter, 2. forskningstemat, 3. det konkreta genomförandet av materialinsamlingen och den beräknade 
tidsåtgången, 4. hur det insamlade materialet ska användas, sparas och utnyttjas i fortsättningen och 5. 
att deltagandet är frivilligt. (Tenk 2009 s. 6-7) 

6.2 Personlig integritet & dataskydd 

Personuppgifter har samlats in på observationsblanketten vid PAGS-bedömningarna 

vilket gör att integritetsskyddet blir aktuellt. På observationsblanketten har barnets för- 

och efternamn antecknats, men dessa namn användas inte senare då data förs in i Ralla 

datorprogram utan alla personuppgifter är anonymiserade.  

 

Integritetsskydd garanteras genom Finlands grundlag och då man samlar in 

personuppgifter bör man inte samla och spara dem i onödan. Insamlade materialet bör 

även skyddas omsorgsfullt och man får inte använda materialet för annat än forskningen. 

(Tenk 2009 s. 9-10) 

7 ARBETSPROCESSEN 

I detta kapitel beskrivs planen för arbetsprocessen utgående från Salonens (2013) 

konstruktuvistiska modell inom ramen för ett verksamhetsinriktat arbete. Den 

konstruktuvistiska modellen har ett pedagogiskt arbetssätt samt ett samhälleligt och 

delaktighets perspektiv. Modellen innefattar följande faser:  

 

1. Startfas (en idé)  

2. Planfas  

3. Förfas  

4. Bearbetningsfas  

5. Kontrollfas  

6. Slutlig utformning  

7. Resultat/färdig produkt 
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7.1 Utvecklingsarbetet startar 

Under Startfasen ska man identifiera ett utvecklingsbehov, bestämma deltagarna i 

projektet samt göra avgränsningar. Man ska även fundera på hur man kommer engagera 

sig i arbetet och diskutera faktorer som blir aktuella för att projektet ska lyckas. (Salonen 

2013 s. 17)  

 

Hösten 2019 startades arbetet genom att gå med i projektet Ralla Oy och samarbetet med  

ett daghem i Södra Finland startades.  Arbetet har ett ergoterapeutiskt prespektiv och det 

bestämdes att det utifrån resultaten med PAGS utarbetas ett förslag för hur barns lek på 

ett svenskt daghem kan stödas för att främja en ytterligare utveckling av barnets 

lekförmåga. En avgränsning gjordes till att bedöma barn i åldern 5-6 år. 

 

7.2 Planen klargjordes 

Andra fasen, dvs. Planfasen, handlar om att tydliggöra sin idé. Man redogör för sina mål, 

deltagare, val av metoder, ansvar m.m. Det är svårt i planfasen att veta vad som kommer 

att lyckas senare i arbetet, men planen bör ändå vara väl beskriven och detaljerad. 

(Salonen 2013 s. 17)   

 

Målsättningen för detta arbete blev att utifrån resultaten av 11 bedömningar med PAGS 

utarbeta ett förslag för hur barns lek i en daghemsmiljö på ett svensksrpåkigt daghem kan 

stödas för att främja en ytterligare utveckling av barnets lekförmåga. Målsättningen 

presenterades på planseminarium den 17.2.2020 och planen omfattades av processfrågor, 

teoretisk referensram, forskningslov (se Bilaga 5), arbetsprocess m.m.   

 

I Förfasen flyttar man sig ut på fält till den omgivningen där egentliga arbetet kommer 

att ske i. Man går igenom planen, strukturerar arbetet och organiserar samarbetet för 

fortsatt arbete. Efter att planfasen är godkänd är det önskvärt att så snabbt som möjligt 

flytta sig till förfasen. (Salonen 2013 s. 17)    

 



28 

 

Det ordnades en PAGS skolning 25.2.2020 och 27.2.2020 och en prov-PAGS bedömning 

genomfördes. Skribenterna tog sig an barn var. Daghemmet besöktes 28.2.2020 för att 

observera omgivningen innan de egentliga bedömningarna startade. Under besöket 

delades informationsbrev ut och skribenterna bekantade sig med verksamheten. Själva 

PAGS bedömningarna utfördes på fält 9.3.2020, 18.9.2020, 21.9.2020 och 24.9.2020 

både inomhus och utomhus. 

7.3 Datainsamling 

För själva utvecklingen av förslaget för hur personalen ytterligare kan främja barnets 

lekförmåga, samlades det in data med PAGS. I en kvalitativ ansats handlar det om att 

samla in data t.ex. genom intervjuer, videoinspelningar av observationer eller 

anteckningar (Jacobsen 2012 s.142). Då man observerar personer i en bekant miljö för 

dem kan man få en mera tillförlitlig bedömning (Finlands Ergoterapeutförbund 2014 s. 

20). Då barnen observeras i en bekant miljö för dem med hjälp av PAGS samt då 

riktlinjerna följs för bedömningsprocessen anses det att bedömningen blir så tillförlitlig 

som möjligt. Det samlades även in information från litteratur och tidigare forskning och 

med detta material som grund skapades ett förslag för hur barns lekförmåga på 

daghemmet kunde ytterligare utvecklas. 

7.4 Sammanfattad kunskapsbas för produkten 

Utgående ifrån bakgrund, tidigare forskning och teoretisk referensram har kunskap 

angående leken, lekens innebörd för barnets utveckling samt lekförmåga fungerat som 

bas för vår rekommendation. Den sammanfattade kunskapsbasen presenteras i en matris, 

vänl. se bilaga 4. 

7.5 Resultat av bedömningarna med PAGS 

I detta kapitel presenteras resultaten som fåtts utifrån bedömningarna på daghemmet, re-

sultaten har utformats i en Excell tabell (Tabell 1). Tabellen redovisar de observerade 

barnens resultat utgående från RALLA datorprogrammet. Tabellen visar medeltalet för 

själva lekförmågan som innefattar alla 5 delområden (lekfullhet, narrativitet, fantasi, 
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kamratlek och nyfikenhet) samt framkommer det även medeltal för varje delområde. Lek-

förmågans medeltal har skalan -5 till +5 och delområdenas medeltal har skalan 0 till 4. 

Dessutom kommer det att redovisas för vissa specifika indikatorer från alla delområden 

som flera av barnen haft utmaningar i och utifrån dessa utforma vår produkt åt daghemmet 

med hjälp av bakgrund, tidigare forskning samt teoretisk referensram. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av resultaten i PAGS bedömningen. 

 

Tabell 1. Resultat av bedömningarna med PAGS 

 

7.5.1 Analys av resultatet 

Utifrån resultatet från RALLA datorprogrammet framkom det att barnen hade, enligt me-

deltal, mest utmaningar i delområdet lekfullhet. Medeltalet för lekfullheten (Tabell 1) är 

3,127 av 4. I bedömning av lekfullhet bedömdes bland annat hur barnet visar sina känslor, 

skojar eller tar risker i leksituationen.  

 

Poängsättningen som RALLA softa gav granskades kvalitativt, och det valdes att lyftas 

fram lekhandlingar där flera av barnen (minimi 3 barn) haft som resultat 1 eller 2. I de 

flesta lekhandlingar som lyfts fram i resultatsammanfattningen hade mera än 5 barn i 

gruppen utmaningar med. På figur 1 nedanför syns ett exempel på lekhandlingar från 

området lekfullhet. Alla låga poäng för de olika lekhandlingarna är inte oroväckande ef-

tersom för vissa lekhandlingar är det svårare att få högre poäng och för vissa är det lättare. 



30 

 

Figur 1. Exempel på poängsättning från området lekfullhet i Ralla Software 

 
 

Allt som allt finns det 38 lekhandlingar inom de 5 olika delområden av lekförmåga. I 

figuren ovanför syns exempel på 7 stycken lekhandlingar inom delområdet lekfullhet som 

bedömts och observerats. Alla barns resultat gicks igenom och det plockades fram såna 

lekhandlingar där resultate för barnen var 1 eller  2 för att se var största utmaningarna 

fanns för gruppen som en helhet. Ifall endast enstaka barn haft utmaningar inom något 

specifikt område kommer det inte fram här då det har gjorts ett övergripande resultat av 

hela gruppen. Som tidigare nämnts hade mera än 5 barn oftast utmaningar inom följande 

lekhandlingar som tas upp i sammanfattningen av resultaten. 

7.5.2 Sammanfattning av resultatet i PAGS bedömningen 

I delområdet lekfullhet framkom det i resultaten utmaningar gällande barnens 

koncentration åt lekens process samt att söka risker och utmaningar i leken var också 

svårt för flera barn. Resultaten visar även brist inom hur barnen visar kompetens under 

lekens gång, t.ex. genom att berätta vad som lyckades bra och att skoja och skämta i leken. 

I delområdet narrativitet uppkom det utmaningar inom att bryta på ett lekfullt sätt mot 

gemensamma regler. Utmaningar syntes även i att ändra aktivt tema under lekens gång 

och att tillämpa leken så att den blir mer utmanande eller roligare. Inom delområdet 

kamratlek så hade de flesta barn utmaningar med att dela med sig av leksaker med andra. 

Flera hade även svårt med att acceptera andra barns handlingar i den gemensamma leken 

samt att förhandla lekregler med andra deltagare. Inom delområdet nyfikenhet hade flera 

utmaningar med att bestämma själv vad man gör istället för att härma någon annans 

aktiviteter. I resultaten kom det fram att inom delområdet fantasi uppkom det inte några 

större utmaningar.   
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Vi kommer alltså att fokusera oss på att hur vi kan ytterligare stöda barnets lekförmåga i 

daghemmet utifrån dessa specifika lekhandlingar. I daghemmet uppkom det inte några 

större oroväckande gällande lekhandlingar men för att ytterligare stöda barnens 

lekförmåga skapades en handbok. 

8 PRODUKTUTVECKLING 

Som fjärde kommer bearbetningsfasen där man gör det praktiska arbetet. I 

bearbetningsfasen arbetar man mot det gemensamma målet och slutprodukten. Denna fas 

upplevs ofta som den längsta och mest krävande eftersom alla planer förverkligas. 

(Salonen 2013 s. 18) I denna fas utarbetades rekommendationen för daghemmet utifrån 

grundstrukturerna för produktutveckling.  

 

Som tidigare nämnts handlar produktutveckling om att skapa en helt ny produkt eller 

förändra på ett objekt/system som redan existerar (Lundequist 1995 s. 59). Då man 

utvecklar en produkt kan man utgå ifrån produktionsprocessen, som delas in i 

produktbestämning, produktframställning och produktanvändning (Lundequist 1995 s. 

60). Lundequist (1995) poängterar att alla produktionsprocessens delar bör samordnas.  

Under första fasen, produktbestämning, gör man utredningar, kalkyleringar, 

programskrivning och en visualisering av produkten (Lundequist 1995 s. 60). De helheter 

som tagits med i produkten omfattas av rapportens litteratur och teori samt av resultatet 

från bedömningarna med PAGS.  

 

I produktframställningsfasen utför man tillverkningen av själva produkten samt 

planeringen av tillverkningen. I Sista fasen, produktanvändning, ingår det produktens 

användning samt en plan om dens bruk, service, drift och underhåll. (Lundequist 1995 s. 

53) 
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Figur 2. Salonens modell för produktutveckling, modifierad enligt rapportens arbetsprocess av skribenterna (Salonen 
2013) 

 

9 PRESENTATION AV PRODUKTEN 

Salonen (2013) poängterar att nästa fas, slutlig utformning, bör man reservera tillräckligt 

med tid för eftersom den är krävande på flera sätt. I denna fas ska man slutföra både sin 

slutliga produkt samt sin rapport. (Salonen 2013 s. 18) Denna fas ansågs som mycket 

tidskrävande, rapporten skrevs färdig samt utformades den slutliga produkten.  

 

Till sist har man ett resultat/en färdig produkt och i ett verksamhetsinriktat arbete är slut-

produkten oftast någonting konkret som t.ex. en broschyr, en modell eller en handbok 

(Salonen 2013 s. 19). Produkten som gavs åt daghemmet blev en handbok med olika lekar 

samt teori i förhållande till lekförmåga. Lekarna har blivit valda på basis av den kun-

skapsbas det fåtts utifrån bakgrund, tidigare forskning m.m. samt av de resultat som fåtts 

utifrån PAGS i rapporten. Det gjordes en formanalys och analysen beskrivs som följande.  

 

Det är viktigt att ge en fysisk handbok åt kunden. Handboken bör ge ett gott första intryck 

samt vara lätt användbar annars finns det en stor risk att den inte används i framtiden. 

Man ska försöka undvika att handboken ser ut som en vanlig textbok. Det ger mer intres-

sant intryck om den är vågrät istället för lodrät. Informationen i handboken ska vara or-

ganiserad och framkomma i logisk ordning. Med tanke på designen i handboken ska man 
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målmedvetet använda färger och bilder. Fontstorleken ska vara lämplig storlek, åt-

minstone 12. Det ska finnas en klar kontrast mellan bakgrunden och texten i handboken. 

Dessutom är det viktigt att layouten är sammanhängande igenom hela produkten. (User-

focus 2021)  

 

Handboken är utvecklad i programmet Canva. I programmet finns det färdiga mallar, bil-

der och fonter som man kan använda till att skapa sin egen design. Det valdes en design 

samt färg som är inspirerad av daghemmets logo. Handboken är i vågrätform för att öka 

läsarens intresse och det har beaktats att fonten är tillräckligt stor. I utvecklingen av hand-

boken satsades det mycket på handbokens innehåll så at den ska vara lätt förstådd. I in-

ledningen beskrivs det till vem handboken är gjord och varför samt att handboken kan 

implementeras enligt daghemmets behov. Därefter öppnas begreppen lekförmåga och le-

kens innebörd samt presenteras resultaten av PAGS bedömningarna. Efter informations 

delen beskrivs lekarna och följdfrågor som är kopplade till leken. Följdfrågorna finns 

alltid i en pratbubbla bredvid lekens instruktioner så att de ska vara lätta att hitta.  Till 

varje lek finns det en sammanhängande bild till exempel har ballonglek en bild på bal-

longer.  Efter leken beskrivs det varför just den leken är vald utifrån bedömningsresultaten 

och bakgrundsteorin. Till slut kommer det avslutande ord samt skribenternas namn. Dag-

hemmet fick som först en version 1.0 av handboken som en pdf för att utvärdera dess 

genomförbarhet. Slutliga produkten fördes som en fysisk handbok till daghemmet med 

tillbehör som behövs i lekarna. 

10 UTVÄRDERING AV PRODUKTEN 

Den femte fasen, kontrollfasen, är närvarande i alla faser, men Salonen vill lyfta fram den 

som en egen fas. Fasen går ut på att utvärdera sin produkt som man sedan skickar till 

möjlig ytterlig bearbetning eller till slutlig utformning. (Salonen 2013 s. 18)  

 

Som sagt är denna fas med i alla faser men i detta skede analyserades resultaten och 

materialet som fåtts för att se om det är relevant. Dessutom utvärderades produkten. Det 

sammanställdes underlag för diskussion med daghemspersonalen omkring handboken 

1.0. med hjälp av ett Google Forms formulär. Personalen fick berätta allmänt tankar, fun-
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deringar samt feedback om handboken. Det gicks igenom ifall handboken varit genom-

förbar, ifall daghemmet dragit nytta av den och om layouten varit fungerande m.m. Det 

diskuterades även hur handboken kunde utvecklas ytterligare samt ifall bakgrunden varit 

relevant i samband med rekommendationerna.  

 

Personalen på daghemmet ansåg att de har dragit nytta av handboken och kommer göra 

det även i framtiden. De upplevde att handboken var genomförbar, lätt förståelig samt att 

bakgrundsteorin och PAGS resultaten var relevanta i samband med rekommendationer 

på lekar som framfördes. Som utvecklingsförslag önskade daghemmet att sammanfatt-

ningen av PAGS resultaten skulle även vara med i handboken. Personalen gillade även 

layouten då färgerna var lugna för ögat och det fanns passligt med text att läsa samt inne-

håll som man kan använda sig av. Det ansågs att uppbyggnaden var bra och att bilderna 

var passande och roliga. Efter diskussionen med daghemmet gjordes en slutlig utformning 

av handboken utifrån feedbacken och utvecklingsförslagen som fåtts. 

11 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring arbetets målsättning samt resultaten vi fått 

utifrån PAGS bedömningarna i förhållande till bakgrund, tidigare forskning samt teore-

tisk referensram. Dessutom beskrivs våra egna tankar kring själva arbetsprocessen samt 

följer det en resultatdiskussion och metoddiskussion.  

Målsättningen med arbetet är att utifrån resultaten av 11 bedömningar med PAGS utar-

beta ett förslag för hur barns lek I daghemsmiljö på daghemmet kan stödas för att främja 

en ytterligare utveckling av barnens lekförmåga. Resultatet för arbetet blev en handbok 

med lekar vars syfte är att ytterligare utveckla lekförmågan hos barnen på daghemmet. 

Lekförmåga handlar t.ex. om att man kan planera lek och aktivitet och det är viktigt att 

barn har möjlighet till lekstund med andra barn samt anhöriga för att utveckla lekför-

mågan (Kid Sense, 2019). Ergoterapeuter kan använda sig av flera lekfulla aktiviteter för 

att främja och förbättra barnets specifika förmågor (Ray-Kaeser & Lynch 2017 s. 159). 

Vi tycker att det är viktig att ergoterapeuter samt andra professioner fokuserar på att alla 

barn bör känna sig delaktiga i lek och att PAGS kan fungera som ett bra verktyg att kart-

lägga lekförmåga.  
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Det finns också en betydande del hur lek omgivningen är uppbyggd för att stöda lekför-

mågan. Det behövs en lugn hörna för koncentrations uppgifter och lugna rollekar, ett 

ställe för fysiska lekar som kräver utrymme samt en hörna var man kan bygga t.ex. lego 

(Lehtinen & Koivula 2017 s. 285). Vi ansåg att daghemmets omgivning var stödande och 

optimal för denna daghemsgrupp. Det fanns lekmaterial och områden som främjar barnets 

lek som t.ex. en lekstuga. Det är även viktigt att barnen får uppmärksamhet och kompli-

manger av de vuxna medan de leker (Lehtinen & Koivula 2017 s. 285). Personalen på 

daghemmet var närvarande och stödande i barnens lekstunder enligt behov och de gav 

utrymme för barnen att leka fritt.  

Ray-Kaeser & Lynch (2017 s. 156) poängterar att barn som har olika funktionsvariationer 

upplever ofta socialt utanförskap då de inte kan delta i likande lek och aktivitet som deras 

kamrater. Vi anser att PAGS är ett bra verktyg för att kartlägga och bidra till utvecklingen 

av lekförmåga på barn även med funktionsvariation. Lek bör möjliggöras för alla barn 

oavsett bakgrund, behov, styrkor m.m. (Lane & Mistrett 2002 s. 27).  

Bakgrunden för arbetet var till stor nytta under hela det praktiska arbetet ute på fält. Lit-

teraturen hjälpte oss att fokusera på det väsentliga under observation av daghemsmiljö 

samt under PAGS bedömningarna. Vi anser att PAGS skolningen samt prov-PAGSning-

arna som vi utförde innan vi tog oss ut på fält var nödvändiga för egentliga bedömnings-

tillfällen. Vi fick en inblick på bedömningsinstrumentets funktion och öva hur bedöm-

ningssituationen kunde spela ut sig. En viss förhandskunskap som vi fått utifrån litteratu-

ren var också nödvändig innan vi observerade daghemsmiljön och innan själva bedöm-

ningarna utfördes. Riktlinjerna för en god bedömning handlar om att bedömningarna 

bör vara klientcentrerade och bedömningsprocessen kräver alltid en viss förhandskun-

skap, kreativitet samt färdigheter (Finlands Ergoterapeutförbund 2014 s. 19).  

Själva PAGS bedömningarna utfördes på fält 9.3.2020, 18.9.2020, 21.9.2020 och 

24.9.2020. Det var meningen att vi skulle utföra alla bedömningar i mars 2020 men på 

grund av den rådande pandemin Covid-19 behövde vi flytta resten av bedömningstill-

fällena till hösten 2020.  Det var synd att det blev en paus mellan bedömningarna men vi 

vill tacka daghemmet för det fina bemötande med att låta oss färdigställa bedömningarna 

trots situationen. Vi upplevde att bedömningstillfällena och sammanställningen av resul-

taten var det mest intressanta skedet under vår arbetsprocess.  
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11.1  Resultatdiskussion 

Som följande diskuteras kort sammanfattningen av resultaten vi fått med ett reflekterande 

förhållningssätt i relation till litteraturen. Vi fick väldigt intressanta resultat och utifrån 

dem framgår det utmaningar inom 4 av 5 delområden i PAGS. I lekfullhet framkom det 

utmaningar gällande barnens koncentration i förhållande till lekens gång, samt att söka 

risker och utmaningar. Om ett barn har utmaningar i sin lekförmåga kan man lägga märke 

till att barnet har t.ex. svårt att koncentrera sig i lek (Kid Sense, 2019).  

 

Utmaningar i lekfullheten kan bero på flera olika orsaker, vissa barn är mera blyga och 

behöver mer tid att slappna av och i dessa fall underlättar det om barnet har möjlighet att 

leka i en bekant miljö (Lautamo & Laaksonen 2017 s. 23). Barnen hade varit i samma 

daghems grupp åtminstone sedan våren 2020 vilket betyder att omgivningen var bekant 

för alla barn i gruppen redan på hösten 2020. Personalen har varit den samma igenom 

hela processen.   

 

I nyfikenhet hade flera utmaningar med att inte härma någon annans aktiviteter utan istäl-

let bestämma själv vad man själv gör. Då barnet är osäker på sin lekförmåga brukar hen 

hålla sig till den säkra leken och inte titta runt vilka möjligheter lekomgivningen erbjuder 

(Lautamo & Laaksonen 2017 s. 27).  

 

I kamratlek uppkom det utmaningar med att dela med sig av leksaker med andra. Dessu-

tom framkom det utmaningar med att acceptera andra barns handlingar i den gemen-

samma leken samt att förhandla lekregler med varandra. I kamratlek övar barnet på för-

mågan att leka med andra barn, de övar i leken t.ex. att diskutera lekens händelser samt 

regler (Lautamo & Laaksonen 2017 s. 26–27). Den socioemotionella utvecklingen ligger 

på att barnet förbättras på att samarbeta med andra barn och att kontrollera sina uttryck 

av känslor. (Nijhof et al. 2018 s. 424). Om ett barn har utmaningar med att turas om, dela 

med sig av föremål och föredrar att alltid leka för sig själv kan det antyda på att det finns 

utmaningar i lekförmågan (Kid Sense 2019).  
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I narrativitet uppkom det utmaningar i att bryta på ett lekfullt sätt mot gemensamma regler 

samt att ändra aktivt tema under lekens gång. Vissa hade även utmaningar med att till-

lämpa leken så att den blir mer utmanande eller roligare. För det mesta uppkommer det 

oberäkneliga förändringar i leken och då ska barnet kunna anpassa sig till situationen och 

lösa problemet för att fortsätta leken, på samma övar barnet på att leda leken (Lautamo & 

Laaksonen 2017 s. 24).  

 

I delområdet fantasi uppkom det inga större utmaningar. Fantasi handlar om barnets 

språkliga utveckling och fantasin kan starta från ett föremål eller ur språklig fantasi 

(Lautamo & Laaksonen 2017 s. 25). Då barnet har utmaningar med att hitta på idéer eller 

att bygga på berättelsen i leken kan det bero på sen språkutveckling (Lautamo & Laakso-

nen 2017 s. 26). De utmaningar som framkom i resultaten övas inte i alla lekar eftersom 

barnen övar olika förmågor i varje lek. Detta blev tydligt när vi bedömde barnens lekför-

måga då vissa delområden kom starkare fram i de olika lekarna barnen lekte.   

 

Resultaten som fåtts var intressanta och det var lärorikt att se hur individuella resultaten 

är i verkligheten. Vi anser dock att då barnen kan ha bättre och sämre perioder att resul-

taten kunde se olika ut beroende på dagarna. Vi vill också poängtera att vi inte vet säkert 

hur mycket det stört barnen och påverkat resultaten då utomstående följt med leken och 

gjort bedömningarna. Då vi inte gjort någonting liknande tidigare var det stödande då 

Ralla softa visade medeltalet av resultaten för varje barn automatiskt. De olika färgerna 

som softan också skapar i sammanfattningen gjorde det lättare att analysera resultaten. 

Färgerna påminde oss också om att vissa indikatorer är det lättare att få bättre poäng i och 

andra svårare då det kunde finnas olika färgs siffror.  

 

Resultaten från bedömningarna var också avgörande för uppbyggnaden av våran handbok 

åt daghemmet Handboken är utarbetat utgående ifrån resultaten, grundstrukturerna för 

produktutveckling samt litteraturen som även tas upp i vår rapport. Handboken innehåller 

olika lekar samt teori i förhållande till lekförmåga. 
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11.2  Metoddiskussion 

Detta arbete representerar som sagt ett verksamhetsinriktat arbete och vi valde att följa 

Salonens konstruktivistiska modell om verksamhetsinriktat arbete för vår arbetsprocess. 

Modellen intresserade oss då den har ett samhälleligt samt ett delaktighets perspektiv och 

vi anser att den underlättade våran arbetsprocess då vi följde alla faser. Modellen innefat-

tar som tidigare nämnts 7 faser, nämligen startfas, planfas, förfas, bearbetningsfas, kon-

trollfas, slutlig utformning samt resultat/färdig produkt. Vi är av den åsikten att ett verk-

samhetsinriktat arbete fungerade definitivt som bäst i vårat fall men flera av faserna var 

mer tidskrävande än vad vi kunde förvänta oss.   

 

Från första början hade vi en annan idé för arbetet än den som vi till sist genomfört men 

trots allt bestämdes den slutliga målsättningen i ett tidigt skede. En avgränsning till att 

bedöma barn i 5-6 års ålder gjordes i början och vi tänkte att vi skulle bedöma 20 barn i 

daghemsgruppen. P.g.a. den rådande Covid-19 pandemin kunde vi inte utföra alla bedöm-

ningar våren 2020. Detta ledde till att 9 av barnen hann flytta sig till en annan grupp. Vi 

ansåg att urvalet trots detta inte blev för litet så samarbetet fortsatte. Till sist bedömde vi 

hela gruppen som bestod av 11 barn.  

 

I början förstod vi inte hur stor betydelse en god plan har, men då vi blickar bakåt på vår 

process anser vi att planen var otroligt viktig.  Det hjälpte oss mycket att även skapa en 

konkret tidsplan för oss själva. Själva tidsramen höll inte p.g.a. Covid-19 men den upp-

daterades under processens gång. Flera av delarna i arbetsprocessen tycker vi också att 

man bör börja i god tid och arbeta på och vi tänkte t.ex. inte att forskningslovsprocessen 

skulle ta den tid den tog. Vi hade mest utmaningar med planfasen och fastnade i den. Vi 

arbetade med den en väldigt lång tid och vi upplevde att vi var inne i en bubbla och det 

gjorde det utmanande att se svagheterna. Det underlättade oss båda då vi hade varandra 

att bolla tankar med och en aktiv handledare som stödde oss under processens gång.   

Innan första bedömningstillfället var vi oroliga över att barnen kommer att ta för mycket 

kontakt med oss och bli distraherade i leksituationen. Detta blev inte ett problem trots vår 

oro. Under de sista bedömningarna dock då vi hamnade ha ansiktsmasker blev barnen 

ibland distraherade och frågade varför vi har “läkarmaskar” på. Mot slutet frågade även 
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barnen ofta ifall vi vill vara med i leken men fortsatte snabbt sin lekstund då vi poängte-

rade åt dem att vi denna gång endast följer med.   

 

Vi hade även som tanke att utföra bedömningarna enbart inomhus, men p.g.a. den rådande 

situationen måste vi flytta oss utomhus under hösten 2020. Bedömningarna gick smidigt 

även utomhus och nu då vi blickar tillbaka på det hela anser vi att det var bra att utföra 

bedömningar både inomhus och utomhus. Vi tyckte dock att det var svårare att göra be-

dömningarna utomhus då barnen flyttade på sig snabbt och ofta. Vi ville inte springa efter 

dem och vi hamnade tänka flera gånger på hur vi kan på ett naturligt sätt följa med leken 

så att vi hinner se och höra allt. Däremot framkommer det i en forskning om hur barnen 

känner sig utomhus mer fria och personalen upplever att barnen leker mer fritt och okon-

trollerat (Legget & Newman 2017 s. 29). Det är även bra att ha möjlighet för flera be-

dömningstillfällen och ifall det är något som inte kommer fram under första tillfället kan 

man observera det under följande.  

 

Efter bedömningstillfällena var det dags att analysera resultaten. Genast efter bedömning-

arna fyllde vi i PAGS poängsättnings blanketterna tillsammans och funderade kring de 

olika indikatorerna vid varje barn. Då vi hade möjligheten att bedöma på flera tillfällen 

hade vi resurser att fokusera oss på samma barn vid bedömningarna. Vi båda gjorde egna 

anteckningar under bedömningarna på samma barn och detta var givande för oss båda då 

vi kunde bolla tankar efteråt och märka att vi observerat samma saker. Det uppkom inte 

heller situationer där vi tänkte helt olika gällande poängen vilket bekräftade för oss att 

förhandskunskapen m.m. stöttat oss båda. Vi motiverade även varje poängsättning åt 

varandra vilket gav mera trovärdighet. Det funderades även på barnens styrkor under be-

dömningstillfällena vilket vi anser som viktigt utifrån ett ergoterapeutiskt perspektiv.  

 

För att anonymisera barnens integritet i resultaten använde vi oss av Disney figurers namn 

i Ralla softa. I början var vi osäkra på ifall man får använda Disney figurers namn i arbe-

ten. Då vi kollade upp saken kom det fram att man inte får använda Disney figurers namn 

vid kommersiell användning vilket vi inte gjort.   

 

Vi upplevde lite utmaningar med Ralla softa eftersom den var på finska och lekhandling-

arna var i en annan ordning än i bedömningsinstrumentet. Det ledde till att vi först måste 
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översätta lekhandlingarna till finska och sedan söka upp dem i programmet vilket var mer 

tidskrävande än vad vi hade räknat med. Då vi hade översatt lekhandlingarna och fått alla 

resultat analyserade upplevde vi att Ralla softa var behändig och lättförstådd.   

 

Själva handboken utarbetades med stöd från litteraturen, grundstrukturerna för produkt-

utveckling samt utgående från bedömningarna med PAGS. Vi anser att det var nödvän-

digt att ha förhandskunskap om lekförmåga, lekens innebörd m.m. för att skapa handbo-

ken. Vi anser att förhandskunskapen stödde oss att utföra själva bedömningarna samt ut-

arbetandet av handboken. Det anses även att då man gör en ordentlig formanalys under-

lättar det bearbetningen av handboken. I denna fas uppskattades det att skriva arbetet i 

par då man kunde bolla idéer med den andra samt bearbeta på handboken tillsammans.  

 

Även utvärderingen av produkten gick smidigt. Kontrollfasen är med under hela arbetet 

men den blev väldigt tydlig då vi skulle analysera de resultat och material vi fått samt då 

vi sammanställde underlag för diskussion tillsammans med daghemspersonalen. Detta 

skede var intressant men vi var väldigt nervösa eftersom daghemmet i detta skede skulle 

få se en version 1.0. av handboken för första gången. Det var lätt att skapa ett underlag 

för utvärderingen i Google Forms och personalens feedback om handboken framfördes 

automatiskt och tydligt i applikationen. Vi anser att det underlättade mycket då vi tänkt i 

förhand på vad det är som vi vill få svar på i formuläret och skapade frågorna och kom-

mentarerna utifrån detta. Vi är väldigt nöjda och tacksamma med samarbetet med dag-

hemmet och speciellt i utvärderingsskedet då det var avgörande att få daghemmets syn-

punkter på genomförbarheten av handboken osv.   

 

Efter diskussionen med daghemmet gjordes en slutlig utformning av handboken utifrån 

feedbacken och utvecklingsförslagen som fåtts. Denna fas ansågs som mycket tidskrä-

vande, rapporten skrevs färdig samt utformades den slutliga produkten. Vi ansåg att det 

var trevligt att sammanfatta arbetet. Slutliga produkten som gavs till daghemmet var en 

handbok som innehåller olika lekar samt teori i förhållande till lekförmåga och PAGS 

bedömningarna. 
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12 AVSLUTANDE KOMMENTARER OCH FORTSATT ARBETE I 
FÖRHÅLLANDE TILL PAGS 

Avslutningsvis glädjer vi oss över att ha fått möjligheten att arbeta kring PAGS och vi är 

tacksamma för de betydelsefulla lärdomar vi fått inför framtida arbetsuppgifter. Vi har 

lärt oss mera om bl.a. lekförmåga, ergoterapeutens roll inom småbarnspedagogik och be-

dömningar. Vi märkte att trots att vi var bekanta med begreppet lekförmåga från tidigare, 

som vårt arbete tangerar mycket, fanns det inte flera forskningar om ämnet än. Vi anser 

att lekförmåga är ett väsentligt ämne för framtida forskning. I framtida bedömningar och 

forskningsarbeten anser vi också att det kan framkomma intressanta resultat om man 

skulle bedöma lekförmåga hos barn med funktionsvariation. Barn med funktionsvariation 

har lika mycket rättighet till lek som alla andra barn (IPA 2016 s. 1-3). Vi anser att det är 

viktigt att ytterligare stöda alla barns lekförmåga vid behov. Barn som har olika funkt-

ionsvariationer upplever ofta socialt utanförskap då de inte kan delta i likande lek och 

aktivitet som deras kamrater och därför är det viktigt att forma omgivningen så att alla 

har möjlighet att känna sig delaktiga i lek (Ray-Kaeser & Lynch 2017 s. 156).  

 

Arbetet kommer att medverka i Tiina Lautamos forskning om valideringen av den 

svenska versionen för bedömningsinstrumentet Play Assessment for Group Settings. Vi 

upplevde att PAGS är ett fungerande bedömningsinstrument men ibland var det besvärligt 

att förstå den svenska versionen av PAGS-broschyren. Som exempel fastnade vi ofta un-

der bedömningstillfällen på indikatorn “Bryter på ett lekfullt sätt mot gemensamma regler 

för att”. Då vi fyllde i resultaten i Ralla Oy softa måste vi använda oss av både den finska 

och svenska versionen för att kategorisera rätt. För att få indikatorerna rätt i Ralla softa 

måste man först översätta indikatorerna och sedan hitta rätta ordningen på dem. Dator-

programmet var överlag väldigt bra och vi tycker om hur den framför resultaten.  

 

Då vi varit tvungna ändra på tidsplanen p.g.a. Covid-19 och haft möjligheten att göra 

bedömningar på daghemmet på flera olika tillfällen märkte vi att det är mycket som änd-

ras redan på några månader. Vi anser att det skulle vara bra om man kunde följa upp 

bedömningarna som gjorts då vi märkte med barnen att leken redan ändrat mellan våren 

2020 och hösten 2020. Vi vill poängtera att situationen troligen är redan olik nu under 
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våren 2021 då handboken redan gått igenom en slutlig utformning. Det skulle vara intres-

sant att följa upp och göra bedömningar på samma barn på nytt med några månaders 

mellanrum för att aktivt stöda lekförmågan.  

 

Trots utmaningarna och motgångarna har det varit en spännande och lärorik process. Både 

uppdragsgivarna och vi har behövt vara väldigt flexibla med tanke på tidsramen. Vi anser 

att denna process kommer att vara till stor nytta till oss i framtiden som ergoterapeuter 

och den har förstärkt att vi vill jobba med barn.   
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