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Afrapportering forskningsmidler bevilliget af Ergoterapeutforeningen 
Gitte Stokholm, Lektor, M.Rehab, Ergoterapeut  
 
Ergoterapeutuddannelsen i Odense, University College Lillebælt,  har igennem nogle år indgået i 

tværprofessionel forskning om og med børn ledet af afdelingen for Velfærdsforskning. 

I 2016 planlægges forskningsprojektet ”Med i fællesskabet – inklusion og samspil mellem specialindsatser i 

dagtilbud”. Projektet indeholder tre delprojekter. Det ene delprojekt ”Aktivitet og deltagelse – 

ergoterapeutisk specialindsats i inkluderende pædagogisk dagtilbud” skal udføres af undertegnede. 

   

Kort om baggrunden for og formål med det ergoterapeutiske delprojekt.   
I kommunerne arbejdes der i disse år på en omlægning af specialindsatser som led i bestræbelser på at 

opbygge en inkluderende praksis på dagtilbudsområdet. Kommunerne søger at tilrettelægge 

dagtilbuddenes samlede pædagogiske miljø på en sådan måde, at dette understøtter ikke kun det enkelte 

barn med handicap/særlige forudsætninger, men således, at den pædagogiske indsats og 

specialindsatserne rettes mod hele børnegruppen og den hverdag, som børn og voksne har sammen i 

dagtilbuddene  (1). 

Specialindsatser i form af ergoterapi tilbydes almindeligvis børn og deres familier, når der er bekymring for 

barnets mulighed for at udøve hverdagslivets aktiviteter som følge af handicap, og når der er forhold, der 

hindrer barnets ’aktivitet og deltagelse’. Handicap forstås her som et situationsbestemt begreb, der peger 

på relationen mellem individ og omgivelser og anvendes i overensstemmelse med internationale 

konventioner, der understreger, at handicap får betydning i menneskers samspil med fysiske, sociale og 

kulturelle omgivelser (2). 

Børn deltager i hverdagslivet i mange forskellige sammenhænge og med forskellige aktiviteter enten 

organiseret af børn selv eller af de voksne, der omgiver barnet. Børn med handicap/særlige forudsætninger 

møder i forskelligt omfang barrierer, der hindrer deltagelse i de for barnet og forældre betydningsfulde 

aktiviteter. Gulbrandsen, Fallang & Ulvik (3) fremhæver, at børn må forstås som deltagere i alle 

hverdagslivets mange sammenhænge, og det bliver derfor væsentligt at udforske, hvilke 

deltagelsesmuligheder der er tilgængelige, hvordan barnet oplever sine deltagelsesmuligheder, og hvordan 

deltagelsesmulighederne udvides gennem samarbejde mellem professionsudøverne.  

Ergoterapi skal søge at indgå i og bidrage til barnets inklusion i det almene børnefællesskab gennem 

tilrettelæggelse af specialindsatsen således, at der sigtes på inddragelse af hele børnegruppen og ikke kun 

det enkelte barn (4)(Rodger 2010). Der er således overensstemmelse mellem krav om en øget inklusion og 

den ergoterapeutiske teoridannelse. Men der mangler forskningsmæssig viden om, hvorledes disse 

forståelser realiseres i praksis.  

 

Litteratursøgning 
Der er foretaget en systematisk litteratursøgning med henblik på at afdække relevant forskningslitteratur 
omhandlende ovenstående.  
  

Hvilken viden foreligger om ergoterapi til børn med handicaps/særlige forudsætninger, når den 
ergoterapeutiske intervention er rettet mod barnets omgivelser, og hvilken betydning har det for 
børnenes aktivitet og deltagelse i hverdagen.   
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Ved indledende søgninger i flere databaser lokaliseres flest artikler i PubMED og CHINAL, hvorfor 
disse to databaser vælges til bloksøgning. Der identificeres i alt 427 artikler. Efter fjernelse af 
dubletter (23) og gennemlæsning af titel samt abstrakt ekskluderes yderligere 379 artikler. De 
resterende artikler gennemlæses i fuldtekst, hvorefter der ekskluderes 10 artikler. Det tilføjes tre 
artikler fundet ved kædesøgning. Det endelige antal artikler er lig med 18.  
Der er søgt artikler i perioden 1.1.2000 til 31.12.2018. Søgningen inkluderer børn fra 0 – 18 år. 
Endvidere inkluderes artikler på dansk, engelsk, norsk og svensk. Ekskluderet er artikler med et 
meget lokalt ikke vestligt fokus samt artikler, der alene omhandler intervention med fokus på 
funktionsnedsættelse og træning af denne. 
 

Artiklernes fund 
Der over de seneste 20 år sket en betydelig teoretisk ændring i den måde handicap forstås på (5). 
Fra et hierarkisk perspektiv med fokus på barnets funktionsnedsættelse til i højere grad at 
anlægge et perspektiv, hvor handicap ses som et produkt af barnets fysiske, kognitive og 
emotionelle færdigheder i sammenhæng med de fysiske, sociale og holdningsmæssige ressourcer 
og barrierer i omgivelserne (funktionsevnenedsættelser). Denne ændring har haft betydning for 
planlægning af og mål for rehabilitering herunder ergoterapeutisk intervention. Det fremhæves, at 
nyere interventions tilgange, f.eks. aktivitetsbaseret-, opgavebaseret-, samt kontekstbaseret 
intervention baseret på systemteoretisk teori og top-down tilgange kan være mere effektive end 
tidligere tideres fokus på behandling af specifikke funktionsnedsættelser. Law et al. har fokus på 
børn med Cerebral Parese, men det er gennemgående i de øvrigt fundne artikler, at der anlægges 
et lignende synspunkt. 
Det er således også et gennemgående træk i de fundne artikler, at der lægges vægt på 
samarbejde, inddragelse af hele familien, at barnet inddrages i målsætningsarbejde, og at aktivitet 
og deltagelse har en central placering, når mål for interventionen beskrives. 
 
I de fundne artikler indgår primært børn med handicaps begrundet i udviklingsmæssige handicaps, 
bevægelsesmæssige handicaps, neurologiske problematikker, og børn med Autisme Spectrum 
Forstyrrelser (AFS).  
Særligt børn med neurologiske problematikker, primært børn med Cerebral Parese, har været 
genstand for forskning, hvor den ergoterapeutiske intervention har været rettet mod forandringer 
i barnets kontekst i modsætning til en mere traditionel intervention rettet mod barnets 
funktionsnedsættelser (kropsniveau). Studierne viser, at der ikke er signifikant forskel på de 
resultater, der opnås ved en kontekstfokuseret intervention henholdsvis intervention rettet mod 
barnets funktionsnedsættelser (kropsniveau), og at begge interventionstilgange viser samme 
outcome i forhold til fremgang i ADL færdigheder, mobilitet, og deltagelse (6-11).  
En række af de fundne studier har børn med bevægelsesmæssige handicap som målgrupper. Her 
beskrives hvorledes den ergoterapeutiske intervention er rettet mod at ændre fysiske, sociale, 
kulturelle samt vidensmæssige barrierer i omgivelserne med henblik på at muliggøre og fremme 
aktivitet og deltagelse. Et lignende fokus er fundet i en enkelt artikel, hvor målgruppen er børn og 
unge med udviklingsmæssige problematikker, herunder børn med intellektuelle og kognitive 
vanskeligheder (12-20). 
I de fundne studier omhandlende børn med ASF har opmærksomheden været rettet mod 
omgivelsernes sansemæssige aspekter og betydningen for aktivitet og deltagelse. Det fremhæves, 
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at omgivelsernes indretning og sansepåvirkninger for børn med ASF kan være såvel en barriere 
som en fremmende faktor for aktivitet og deltagelse, og at særligt de fysiske omgivelser spiller en 
stor rolle. Studierne viser endvidere, at rettes den ergoterapeutiske intervention mod forandring 
af de sansemæssige komponenter i den omgivelsesmæssige kontekst, er det fremmende for 
barnets deltagelse (21,22). 
 
 

Opsamling 
Litteratursøgningen har bidraget til at tydeliggøre, at det er muligt at tilrettelægge den 

ergoterapeutiske intervention med fokus på forandringer i konteksten samt anvendelse af 

aktivitetsbaserede aktiviteter, og at en sådan tilgang synes at fremme barnets mulighed for 

aktivitet og deltagelse.  

Denne viden bidrager til forskningsprojektets forståelser om, hvorledes ergoterapeutisk 

intervention kan indgå i en inkluderende praksis rettet mod børn med handicaps og særlige 

forudsætninger. 
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