
Kurativt stödarbete 
på LYSA



Den gyllene lådan





De fyra principerna 







SÖT
 Samförstånd – leker vi samma sak?

 Ömsesidighet – känns det bra för alla?

 Turtagning – turas vi om att bestämma?

Checklista för ”lekregler” 
eller riktlinjer för positivt samspel 





Rättighetsbaserad värdegrund & 
kurativt stöd genom lek & skapande

Barn ska få 
uttrycka sig 
på sätt som 
passar dem. 



Vanliga stödbehov:

• Sömnsvårigheter

• Mardrömmar

• Saknad

• Oro

• Ensamhet

• Nedstämdhet

• Ilska

• Frustration

• Trötthet

• Saknad av sammanhang

• Svårt koncentrera och 
lära

• Funkar dåligt i skolan



Viktiga åtgärder:

• Lyssna/se

• Bekräfta barnet

• Normalisera reaktioner

• Inge hopp om att det 
finns en framtid

• Stödja barnet i relation 
till nätverk:

- Kompisar

- Lärare

- Föräldrar

- God man

- Socialsekreterare

- Familjehem

- Familjehemsföretag

- HVB-personal

- Offentligt biträde

- Migrationsverk





Lekarbete (lek som specialpedagogisk 
metod) & leksamtal (tejping) 

• Stärkt språklig kompetens

• Skapa mening och struktur i sina upplevelser

• Göra sin omvärld begriplig och hanterlig

• Uttrycka sig på sätt som passar barnet

• Ökad känsla av delaktighet och sammanhang

Ur FN:s barnkonvention
- Rätt att må bra

- Få rätt stöd

- Bli lyssnad på

- Vara delaktig

- mm



En vanlig dag på jobbet…



















Vi behöver ge barn möjlighet att få 
uttrycka sig på sätt som passar dem.

• Lek & skapande som 
mentalt mellanområde 
där fantasi och 
verklighet kan mötas 
och där man kan 
drömma, glömma, 
låtsas, längta, prova 
olika roller och testa 
gränser... 

• Lek & skapande som 
barnets frizon –
behöver ges utrymme! 

• Stöd genom trygg 
vuxen som orkar ta 
emot utan att låta sig 
skrämmas. 







Ahmad, 12 år 

• Ensamkommande

• Från Aleppo, Syrien

• Bor med farbror och 
farfar

• Har ingen kontakt 
med familjen – döda?

• Bär på många svåra 
upplevelser

• Vill se en framtid i 
Sverige

• Emellanåt väldigt 
ledsen

• Får lekarbete som 
stödinsats



































Några boktips om lek som stöd

Öhman, Margareta (2011)

”Det viktigaste är att få leka”

Dillner, Maggie & Löfgren, 

Anna (2013)

”Rätt att leka – Hur barn med 

autism kan erövra leken hemma, i 

förskolan och skolan”

Lindberg, Laila (2009)

”Att leka och rita – Barns försök 

att förstå en obegriplig värld” 



Att fundera över:

•Vilka barn möter ni?

•Vilka behov har de?

•Hur kan ni arbeta stödjande med dem genom lek och skapande 
uttrycksformer?



karin.sehlin@uppsala.se

lysa@uppsala.se
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