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I debatten om at ergoterapeuter skal ar-
bejde evidensbaseret, har vi brugt vores 
bachelorprojekt til at søge dokumenta-
tion for at anvende leg i behandlingen 
af børn med autisme i alderen fire til ni 
år. Samtidig har vi set på deres udbytte 
af legen i forhold til kommunikation, 
symbolleg og social interaktion.

Projektet skulle ligeledes forsøge at 
bidrage til den eksisterende viden, som 
ergoterapeutisk praksis har om behand-
ling af børn med autisme. Samt være 
med til at videreudvikle dokumentation 
og dermed evidensbasere ergoterapeu-
tisk praksis.

Dette finder vi vigtigt for, at ergotera-
peuter står stærkere som faggruppe, 
idet samfundet stiller større krav til do-
kumentation af den behandling, der til-
bydes.

Metode

Projektet er udarbejdet som et systema-
tisk review med baggrund i Cochrane 
Reviewers Handbook.

Grunden til, at vi valgte denne meto-
de, er, at det er en videnskabelig aner-
kendt metode til at søge evidens, og 
den indeholder retningslinier for udar-
bejdelse af et systematisk review. Disse 

Leg i behandlingen  
af børn med autisme

Et bachelorprojekt har på casestudieniveau fundet evidens for, at anvendelsen af leg i 
behandlingen af børn med autisme har en positiv effekt på kommunikation, symbolleg 
og social interaktion
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retningsliner er opsat for at mindske bi-
as for projektet.

Cochrane anbefaler blandt andet at 
anvende RCT (Randomized Controlled 
Triales) studier for at opnå den højeste 
form for evidens.

Dette var ikke muligt i vores projekt, 
da der kun er fortaget undersøgelser på 
casestudieniveau. Dette påvirker selv-
følgelig vores resultater, idet case studi-
er ikke har de samme forskrifter for at 
være eksplicitte som RCT studier.

Det skal dog nævnes, at de casestudi-
er, som vi anvendte i projektet, var af 
rimelig høj kvalitet, målt ud fra spørgs-
mål, som er beregnet til at vurdere vi-
denskabelige artikler.

ResultateR af inteRvention

Resultaterne af det systematiske review 
bygger på fire casestudier, som indehol-
der måleparametrene:
• Kommunikation
• Symbolleg
• Social interaktion.
Disse tre parametre er valgt, fordi det er 
nogle af de områder, hvor barnet med 
autisme har problemer. Parametrene 
har indflydelse på barnets evne til at 
indgå i meningsfulde sociale sammen-

hænge, og de har samtidig stor indfly-
delse på et menneskes daglige aktivite-
ter sammen med andre.

Vi kunne ved gennemgang af de fire 
studier se, at der var sket fremgang in-
den for alle tre parametre (kommunika-
tion, symbolleg og social interaktion), 
efter at børnene med autisme havde 
modtaget en intervention, hvori der 
indgik leg.

Forskning viser, at specielt lege, hvor 
det autistiske barn skal bruge sin fanta-
si, er velegnet til at udvikle sprogkund-
skaber. Ud fra de fire studier, som alle 
anvender symbolleg, ses også dette ud-
bytte.

Det kan derfor ses som et vigtigt 
aspekt at anvende symbolleg til børn 
med autisme for at udvikle deres sprog.

Vi kunne se, at børnene kunne bruge 
deres nytillærte evner og overføre dem 
i forhold til andre personer og omgivel-
ser. Dette er en vigtig faktor, som bety-
der, at barnet får større glæde af evner-
ne og kan bruge dem i aktiviteter i sin 
hverdag.

Hvad der gør, at evnerne kan overfø-
res, er svært at sige. Der er ikke noget, 
som direkte indikerer, hvad årsagen er. 
Et emne som man med fordel kan bru-
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skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i en specifik klinisk situation.(7)” Mange arbejdsplad-
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ge mere viden om, idet det er et bæren-
de punkt for alle behandlinger. Hvis 
barnet ikke kan bruge de lærte evner 
andre steder end i behandlingslokalet, 
er det ikke meget bevendt.

tænk utRaditonelt 

Børnene med autisme blev bedre til at 
lege med andre og tage initiativ.

Disse positive ændringer kan efter 
vores opfattelse skyldes, at jævnaldren-
de normaltudviklede børn, som indgår 
i leg med børn med autisme, har en po-
sitiv indvirkning på dem.

Det understøttes af en anden under-
søgelse, som fremhæver, at børn med 
autisme bliver mere sociale, når de ind-
går i en legegruppe med normalt ud-
viklede jævnaldrende børn. Dette er 
interessant, da børn er børns mest na-
turlige legekammerater. Det kan derfor 
være relevant at tænke udover de tradi-
tionelle en-til-en-behandlinger i tera-
pirummet.

Voksenkontakt havde ligeledes en 
positiv indvirkning på kommunikation 

og symbolleg i kraft af ros og opmun-
tring samt at tage udgangspunkt i bar-
nets foretrukne legetøj.

Det har desuden afgørende betyd-
ning at have fokus på barnets mentale 
alder og udviklingstrin for hvilken ty-
pe leg, der indgår i behandlingen.  

Ud fra vores og andres undersøgelser 
ses der tendens til, at det strukturerede 
miljø ikke nødvendigvis er det mest 
gavnlige i forhold til at udvikle legead-
færden hos barnet med autisme.

Dette er tankevækkende, hvis målet 
for barnet er at blive bedre til at lege, 
når det autistiske barns hverdag ofte er 
bygget op omkring struktureret læring, 
som TEACCH, der har hersket i Dan-
mark gennem de sidste 10-15 år.

MeRe dansk foRskning

Vi finder det relevant at understrege 
behovet for dansk forskning på områ-
det, og vi opfordrer praksis til at udar-
bejde gode casebeskrivelser ud fra et 
ensartet og sammenligneligt grundlag 
på tværs af regionerne. Formålet skal 
være:

•  Opbygge fundamentet for større  
undersøgelser

•  Komme frem til højere evidens
•  Få højnet kvaliteten af dansk forsk-

ning.
Det kunne ligeledes være udviklende, 
hvis danske børneergoterapeuter fore-
tager en bred faglig diskussion om, 
hvilken form for leg der skal anvendes i 
behandlingen af det enkelte barn i for-
hold til alder og udviklingstrin.            ● 

 ResuMe
Der er fundet evidens på casestudie- 
niveau, at anvendelse af leg i be-
handlingen af børn med autisme har 
et positivt udbytte i forhold til forbed-
ret kommunikation, symbolleg og so-
cial interaktion. Ved inddragelse af 
normalt udviklede jævnaldrende børn 
sammen med leg i behandlingen, ser 
den sociale interaktion ud til at blive 
yderligere forbedret. For at fastslå 
dette opfordres der til yderligere 
forskning på området. 
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skal træffe beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i en specifik klinisk situation.(7)” Mange arbejdsplad-

”Legen bliver i praksis en måde at erkende verden på, 
selvom det ikke er barnets bevidste formål med legen


