
Legetrening kan udvikle og forbedre
de sociale kompetencer for balrn med
problemer indenfor autismespektret
og ADHD.

Legetreningen hjelper bsrnene til et bedre og rigere socialt liu.
[Janset om barnet er integreret i en almindelig bornehaue eller follzeslzole, el-
ler om det gd,r i et specialtilbud, kan legetroeningen meget ofte hjelpe barnet
til bedre at leunne begd, sig i fellesskabet.
En specialskole i Rosleilde har indfort legetrening for alle indsleolingsbarn.
Barnene har autisme speletrums forstyrrelser (AStr) eller ADHD. "Nogle born
med ASF har potentiale for uduih,ling af sociale ferdigheder" ( juf. Fisher
2010).

I den daglige omgarlg med born. med autisme og ADHD -problematih,h,er i
slzolen og barnehauen er det d,benlyst, at de behsuer hjelp til at lere at lege.

For ma,nge af barnene leommer legen ihhe af sig selu. De ued ilzlze, huad de

sleal byde ind med, og de ued typisle iLzke, huordan de skal giue udtryk for
deres onslzer og behou pd,erl passende mdde, fordi ogsd, eunen til hommuni-
hation ofte er ramt. Resultatet lzan u@re, at barnet opgiuer, tr@kher sig uelz

fra andre og setter sig ued eru computer el. lign. Herued fd,r barnet ileke den

trening, som er naduendig for at uduikle de sociale leompetencer.

Jeg har arbejdet som lerer for born pd, en specialshole i 25 d,r. I de sidste 7
dr, har jeg arbejdet systematish med legetruning bd,de pd, specialskolerl og

som honsulent i bornehauer og rundt omhring pd,artdre sholer. Jeg ued nu,
at med tilstrelahelig ro og opmerksomhed kan nesten alle born, lere at lege.

I{dr nogle born uulger at lege alene, uiser det derfor ilzl<,e, at de mangler
potentiale for at lege; men det uiser, at de endnu ilehe har uduiklet de kompe-
terucer, der skal til for at kunne lege med et andet barn.

Af Hanrue Ben dix, Lerer pd, SCR. Fjordsholen, Hedeuarlg

og PLAY -project Home corlsultanf, Roskilde Autisme R&dgivning

Ethvert menneske er fadt med mulig-
heden for at forst& sig selv og sine
medmennesker og dermed kunne indgA
i sociale relationer. Det ligger i selve
det at vrere et menneske. Man kan
genkende og forstA sin egen art. Man
kan blive glad og bekrreftet af at vrere

sammen med et andet menneske. Pro-
blemet er, atbarn med ASF og ADHD
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ofte ikke har opdaget det. Det er vores
opgave at vise dem det. " Intersubjekti-
vitet er en forudsretning for fslelses-
mressig udvikling" (Hart 2011).

Autisme og ADHD er ikke handikaps
pA linje med det at mangle et ben. Det
at mangle et ben udelukker en fra for-
skellige aktiviteter. At have autisme og

ADHD betyder ofte, at evnen til at for-
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ste omgivelserne af forskellige grunde
endnu ikke er foldet ud. Det kan ses

mere som et handikap p6 linje med
ikke at kunne tyde bogstaverne og

lrese. Vi opgiver jo ikke et barn og si-
ger: "Han lrerer aldrig at lrese, han kan
overhovedet ikke bogstaverne!" Vi star-
ter med 1. bogstav og bygger det op

derfra. PA samme m&de kan man byg-
ge de sociale kompetencer op ved hjrelp
af legetrrening. For nogen mennesker
er det overordentligt svrert at lrere at
lrese. P& samme m6.de kan det vrye
overordentligt svrert for nogen at for-
st& og indgA i sociale sammenhrehge,
men det er ikke hAblsst. Starter man
tidligt er der storre chance for et godt

resultat.

Charlotte N. Sreenberg , rnor til An-
ton, sofit, har haft legetrening i
godt 2 d,r, udtaler: Som mor onsker
maru at uere tet pd sit barrt, at merlze

den nerhed, der bestemmer, at mart er
mor og barn. Det er erl helt grundleg-
gende falelse. Den, uar ihke sd tydelig i
forhold til min, farste sarl. Allerede i
uuggestuert bemerlzede de, at Anton,

ihke legede eller uiste interesse for de

artdre barn Da harl uar 2 d,r, bleu han

uia ert test uurderet til lzognitiut at u@re

ca. 9 mdr., og da brod min uerderu sam-
meru. Han. fik diagrloserl in fantil autis-
me efterfolgen de.

Anton startede pd,Hedeudtug, som er
Roslzildes specialslzole for normalt bega-

uede bsrn med autisme. I sleolen intro-
ducerede Antons lerer os til legetrening
i sholetiden. Vi uar interesserede, merL

uar ilzke klar ouer, huor stor betydning
det uille fd, for Anton og uores familie.

Jeg farudt tid til at lege med Anton,
merl geruruem de forste 6 md,neder falte
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jeg mig afuist de fleste gartge. Han hau-

de ikke brug for min, in dblan din g i
han s rutin er. Sess iorterne med min

sorls lerer hjalp mig med at genfinde
min selutillid. Hun sagde, at jeg shulle
bliue ued, og at jeg noh skulle fd, et gerl-

rtembrud pd, et tidspunkt. Det ue,r utro-
ligt suert at acceptere premisserl, fordi
marl som foreldre til et barn med ASF
er uarlt til at forudse, organisere og be-

slutte tin g for sit barn,. I legetrening er

det omuerldt, og mo,rl kan ih,he tuin ge

barnet til at erlgagere sig, matl md, uerl-

te pd, barn ets in uitation.. Og dette er den,

su@reste og mest udmatten de proces i
hele legetreningen,, fordi du som forel-
der hele tiden h,ortfronteres med dit
barn s man gler (symptomerrte pd, ASF),

som er hjerteskerende. Derfor mener
jeg, at legetrenererls uigtigste opgaue er

at opmurutre foruldrerle til at udholde
smerterl og bogstaueligt talt forbliue i
legen.

Legen opbygges:
PA specialskolen SCR Fjordskolen ,He-
devang -i daglig tale Hedev&hg, bruger
vi legetrreningen P.L.A.Y. project. Det
er en legetrrening, som er specielt ud-

viklet til born med autisme. Vi har pA

Hedevang erfare t, at legetrreningen
ogs6 med fordel kan bruges til born
med ADHD problematikker, s& nu f6r
alle indskolin gsb artt le getrrening.

I legen ligger det forste fokus p& den

freIles opmrerksomhed og freIles gIrede.

Nojagtigt som den gar med et meget

Iille barn. Barnet leger i begyndelsen
bedst med voksne. Det gw de, fordi
den voksne kan tilpasse sig efter bar-
nets interesseomr&der og specielle
krav til legen. I den forste fase er det
vresentligste at hjrelpe barnet med at
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lege det, som det allerhelst vil lege,

samtidig med, dt barnet forbliver i
kontakt. Barnet lrerer her , dt det er
sjovt at vrere sammen med en anden,

nfrr man leger.
Det er vigtigt fra starten at involvere

forreldrene, s6. de kan lege hjemme
med barnet efter de samme principper.

Leg er en fantastisk lrerermester, da

den bygger pfl barnets naturlige inte-
resse. I legen med den voksne lregges

der vregt pfl barnets &benlyse interesse
og affekt. Det skal vrere sjovt at lege.

Man bygger pA barnets interesse og la-

der barnet lede legen.

Vi leger fantasilege med bfrde barn
og voksen som aktarer og med dukker,
ting og figurer, som snakker og agerer.

-og Charlotte fortsetter: -Min, son elsker

at lege med Lego, mens ieg kemPer
med at fastholde interesserl, fordi det

altid er samme historie. Jeg saurler den,

serlige relationelle falelse, som man

fdr, rtd,r marl er sammeru med sit barn'

orn rloget, som ui begge nyder.

I{ogle garuge folger ieg ham i legen,,

og andre garlge folger han rnig. Jeg ser,

at han, tager smd, styhker af historier, ui

tidligere har leget, og bruger dem i da'
gens leg. For huer garlg ui leger med

Lego fdr min sarl flere og flere historier
og situation er at uelge imellem i den,

nuste leg.

Nogle garlge fdr ieg lauet noget sjout-

min Lego-man d falder md,she ouer no-

get. Og sd, - i et ojeblih, pga. oueruaskel'

sell - h,igger min, sarl rnig direhte in d i
ajnene, og ui har dyb h,orutakt i et se'

kund - han griner og siger: "det er sjout

mor, gor det igen". Og som enhuer aru-

den forelder og md,ske specielt en, forel-
der til et barn med ASF, er jeg en h,on -
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takt-junleie, og ieg uil gore ALT for at
genopleue det selzund. Sd ieg gentager

mine sjoue ideer, og han geng@lder rnig

med dyb leontaht.

Il/u ued jeg, at jeg h,an, haue det med

min, ssn! Lige sd, ondt det gor, nd,r ui le'
g€r, og jeg ihke bliuer belsnnet med dyb

kontah,t, er folelseru, jeg fdr efter den

d,ybe kontaht, synorlym med, HABI Hdb

for min sorl og han s fremtid.
Ndr du siger JA til at lege med dit

barn, og du uelger at falge hans initia-
tiu (uanset huor men in gslsst det kan, se

ud), hommunikerer du med dit barn pd,

et meget grundluggen de eksisterttielt
niueau. Du accepterer ham, som han er.

Det er derfor, det er uigtigt at fa forel-
drerte irtuolueret. Nd,r marl som forel-
der opleuer denne dybe h,ontaht, uil
marL efterfolgertde opleue, at erLS barn er

mere tilbojelig til at gore, sorn man be-

der om. Da jeg opdagede det, begyn dte
jeg at bruge leg som h,onfliktfierner.
Ved at lege 30 minutter pd, guluet pd,

min, sotls uerelse far sen getid, bleu det

at tage taj af, borste tunder, lese god-

n athistorie og falde i sauru meget mere

behageligt for os alle inklusiue Antons

lillebror.

Legen udvikles videre
Efterh&nden som legen mestres bedre,

kan fokus udvides til kommunikatio-
nen og de folelser og emotioner legen

vrekker. Nu bliver legekammerater
mere interessante, for nu forstf;r bar-

net bedre, hvordan det kan formidle
sine onsker og interesser.

Dabarn jo er meget forskellige, er
det ogsfl meget individuelt, hvilke ar-
bejdspunkter, det enkelte barn har.

Det som let klares for det ene barn,
kan tage m6neder at lrere for et andet
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barn. Det, som er vresentligt at holde
sig for sje, er, at barnet har mulighe-
den for at udvikle kompetencen bare i
kraft af, at det er et menneske." Inter-
subjektivitet er en betingelse for men-
neskelighed, og et medfodt prim rrt
motivations system, som har status i
lighed med sex og tilknytning"(Stern
2004). Mennesker er sociale vresener,
som vokser i kontakten med andre
mennesker. Det samme gor sig
greldende for bsrn med ASF og ADHD.
De har bare deres handikap netop pA

disse omrider og mA derfor have eks-
tra hjrelp og stotte.

Bart:., som har svrert ved at lrese, f6.r

et lres elaft. Vi kan give barrt, som har
svrert ved at lege, et legeloft.

Charlotte fortsutter: Arutorus bror er 3
d,r yn gre en d Anton,, og han forguder
sin, storebror. Legetreruing har giuet
dem en felles legeplads, og deres for-
hold uduihler sig meget positiut. Forel-
dre til barn med ASF ued, at weelzender

og ferier lzan u@re de mest udmattende
perioder. Men Antort, har lert at lege,

og nu erlgagerer han, sig i leg med sirt,

yllgre bror, og sammerL dyhher de rted i
uerdener med Yu-gi-oh, Poltemon,
Skylanders, og huad har ui. De kan
lege sammen i ert times tid og nogle
gange lungere, huilket giuer min, mand
og mig tid til uores glemte interesser. At
se drerugen e lege sammen giuer mig
fremtidsbilleder - huor jeg ser mine
sarlrler u@re der for hinaruden, fordi de

har lyst og ileke kun, fordi de er bun det
sammeru af Anton s harudicap.

Det lzan, uere hdrdt at uere lillebror
til et barn med ASF. Far ui lauede lege-

trurting med Anton, kom uores to dren-
ge leon startt op at sken des om spillereg-
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lerrte, foruentningerrLe osu. Heldiguis

foretrukker Anton s bror at lege med
Anton, sd,han opsager igen, og igen An-
tons selslzab og prauer at fd, ham til at
lege med sig. Det giuer Anton, marlge
muligheder for at in dgd i legesituatio-
rler og til at aue sig og uduikle sociale
kompetencer. Sd jo mere Anton leger
med sin bror, des mere orusker hart at
forbliue i samme uerden som os artdre.

Udvikling af sociale kompetencer
De sociale kompetencer og evner er
ikke en fas t stsrrelse, men vil sel vfsl-
gelig variere fra barn til barn nojagtig
Iigesom hos alle andre mennesker.

Indsatsen kan godt vrere pA 2-3 ti-
mer om dageh, men selv en lille ind-
sats pa 15-30 min om dagen, ja bare en
ugentlig halv times legetrrening med
en voksen pA institutionen, kan betyde
en stor omvreltning for barnet. En ned-
adg&ende udviklings- spiral, hvor bar-
net f&r nederlag i leg, trrekker sig vrek
og derfor ikke f6r den trrening, det gi-
ver at vrere i et frellesskab, kan vendes
til en opadg&ende, hvor barnet leger
med kammerater og derved fir mere
social trrening, mere lrering, mere selv-
vrerd osv.

Det kan betyde , dt barnet bedre kan
deltage i det sociale liv i bornehaven
eller skoleklassen, hvad enten barnet
gAr i en specialgruppe eller er inklude-
ret i en almindelig bornehave eller sko-
Ie.

Jo tidligere indsatsen srettes ind, jo

bedre er det for barnets udvikling, og
jo flere penge kan man hfrbe, samfun-
det sparer senere pfr ekstra hjrelp til
barnet. Vi, der i vores daglige arbejde
ser, at der er uudnyttede potentialer i
barnet, kan gare en indsats for at de
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kommer frem i lyset og bliver udnyttet
bedst muligt. Samv &t,leg og udvikling
betyder en kvalitativ forbedrin g af
barnets liv, og det 6bner for
muligheder fremover. Det at kunne
Iege med et andet menneske, rummer
en masse sociale frerdigheder, s6- som

at kunne lytte, forklare sig, indgA
kompromis, fravige den oprindelige
ide, tilpasse sig, aflrese
legekammeratens kropssprog, komme
frem med egne onsker osv. osv. Alt
sammen ting som er vanskelige for
barnmed problemer indenfor autisme
og ADHD. Jeg har gennem mit arbejde
med legetrrening set, at disse frerdig-
heder kan forbedres vresentligt ved
trrening. Det kommer ikke let. Der
skal trrenes og leges gennem 1-2 irc og

forreldrene skal v&re med, -men det
betaler sig. I begyndelsen kan legetrre-
ningen vrere sv&r og tung, men barnet
fAr ofte hurtigt fat i ideen og opdager,
at det er sjovt at vrere sammen om en
leg.

Det skal bemrerkes, at jeg igennem
de 25 6r, jeg har vuet i branchen, aI-

tid har set bsrnene blive mere og mere
sociale, efterhflnden som de forsthr
mere. Alle vil hellere lege med andre
end vrye alene, hvis de har de fornod-
ne evner.

Legen i de yngre &r danner grunden
til senere at kunne tilpasse sig i andre
sammenhrenge f. eks. uddannelses, bo-

og arbej dsfrellesskaber.

Charlotte fortuller uidere: Jeg forsoger
at forhandle legesituation errle i retnin,-
g€r, huor falelser han, folde sig ud. Sd,le-

des auer ui, huordan moru traster ert,

der er ked af det, eller huordan man be-

der en stoppe med rtoget, eller huordan
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man forbereder sig til f.eh,s. en fest. Li-
gesom i alle andre legesituationer ouer

ui os til det uirhelige liu. Vi kommuni-
kerer med uores folelser og om uores fa-
lelser, som uulzlzes af legesituationen,.
Pd, dertne md,de lerer Anton at handle
pd, falelser og at erfare andres folelser.
Vi siger ofte, at mennesker med autisme
er "blirt de for an dres sind", rnerl gerl-

nen'L leg h,an, bsrn med ASF brin ges til
at in dse, o,t artdre har falelser ligesom
dem selu.

Anton, er for det meste rlysgeruig efter
at finde ud af, huorfor jeg reagerer pd,

ert bestemt md,de. Legen giuer os en fel-
les grurld, og ndr jeg falger hans initia-
tiu, sigrtalerer jeg, at han er okay. Jeg
ouertager iklze og signalerer, at jeg ued

bedre, eller at han, er forkert pd, den,.

Ved at beherske mig selu (seluom jeg
har trang til at ouertage hele tiden) han,

An ton, tage scenen og uise mig hans uer-

den, af tartker og inuitere mig ind. Ir{dr

det sleer, merlzer jeg det med det sam-
ffie , fordi det er folelsen af relation. Det
bedste ued det er, at Anton, fdr erfarin,-
ger, og rl@ste gang, han, har h,ontah,t

med andre merlrleslter, handler hart
md,slze pd, basis af sine erfaringer. Det
at fd, en legerelation d,bner for modtage-
lighed i forhold til at giue og forhan dl,e.

Du har noget af uerdi, som du snsker
at beholde.

En af de ting som legetrening arbej-
der med er seluregulering. Ndr maru

har et barrt, med ASF, ued marL, at det
kan u@re suurt for barn et at regulere
sig selu. Men gerlnem legesituationer
auer An ton, sig pd, huordan han, han
u@re i et humar og huordan marl kan,

skifte til et an det humor ued hjelp af
andre rrLerlnesher. Efter to d,rs trening
har Antort ruu lert at sige "pyt" i stedet
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for at rd,be og skrige, fordi han, er bleuet

shuffet / gal / lzed af det. Selufalgelig bli-
uer han stadig gal og ked af det, men
han er i stand til at regulere sig selu til-
bage til en mere neutral tilstatud, huil-
h,et man, shal h,urtrue for at fd, uenrler.

Legetraning i praksis
Pfl Hedevang har vi nu gennem 7 hr
arbejdet med legetraning til bornene i
indskolingen. Hvert barn filu_ % times
legetrrening om ugen med sin kontakt-
predagog eI. kontaktlrerer. Predagogen/
lrereren instrueres 1 gang om mS.neden

af legetrreningskonsulentetr i, hvad der
er behov for at arbejde med. Forreldre-
ne bliver lsbende inviteret med og in-
strueret i, hvordan de kan lege med
barnet, s&ledes at der arbejdes hjemme
efter de samme principper som i sko-
Ien.

Legetrreningen er opbygget over 6
stadier. Der uddeles skriftligt materia-
Ie om det aktuelle stadier og teknikker,
som kan anvendes pfi det stadie. Der
aftales mAl og nye fokuspunkter for
den kommende periode. Videooptagel-
ser af barnets leg med skriftlige kom-
mentarer hjreIper personale og forreI-
dre til at forst6", hvordan de bed st kan
Iege med deres barn.

Skolen har nu f&et uddannet endnu
en legetrreningskonsulent, s6.ledes at
den fremover ikke skal tilkobe konsu-
lenttimer.

Foraldreevaluering
Jeg har vreret interesseret i at vide,
hvordan forreldrene vurderer indsat-
sen.

16 barns forreldre er derfor blevet
bedt om at udfylde et sporgeskema.
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De 16 born var fua 4 til 10 6r og gik
alle i en specialbornehave eller pi en

specialskole. Bornene havde modtaget
legetrrening i mindst 7 mflneder og

hojst 2 % in.
Forreldrene blev bedt om at vurdere

deres barns udbytte af legetrreningen.
Alle forreldre vurderede, dt barnets ud-
bytte var enten godt, meget godt eller
srerdeles godt.

Forreldrene blev spurgt offi, hvor til-
fredse de var med legetrreningen PLAY
project. Her var de fleste forreldre srer-

deles tilfredse, mens resten var enten
meget tilfredse eller bare tilfredse.

P6. et sporgsm&I offi, hvor meget tid
de havde brugt til leg hjemme, var sva-
rene meget blandede fra 7 timer om
ugen til under 1 time pr. uge.

Samtlige borns forreldre ville anbefa-
le andre at lave legetrrening med deres
born.

Uddrag af forreIdrenes kommentarer:
. Han har fflet mere fantasi og kan

selv bedre forme legen. Hans selv-
tillid er storre, og han vil gerne lege
med andre bwn.

. Han er blevet bedre til at involvere
andre i sin leg og vise tolerance.

o Han er bedre til at inddrage andre i
legen. De leger nu sammen i stedet
for at lege i samme rum.

o Vi kan se en meget markant ud-
vikling: Han nyder mere og mere

at indga i leg med andre, -ogs& helt
smfr barrt, som er meget uforudsige-
Iige. . .

o Han er bedre i sin sociale kontakt,
mere opmrerksom, mere glad.

o Hans udbytte har vreret fantastisk
stort! Hans fantasi og lyst til at lege
med andre er blomstret op, oB han
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er blevet meget mere opmrerksom
p5. andres rolle i legen.

. Vi har ikke selv haft det fornodne
overskud til at arbejde strukture-
ret, men dog haft det i baghovedet
ved leg med barnet. Han er gAet

fra at kaste og banke med legetaiet
til rollelege i de samme tilbageven-
dende lege i ping pong med voksen
og senest lregeleg med lillesoster pfr

4tu.

OS Charlotte slutter med: Anton er tlu
interesseret i, huordan andre tnerutle-

sher har det. Tidligere hunne han leom-

me hjem fra slzole, og ieg uille std, i da-

rell for at modtage ham. Han, uille kom-

me ind, tage sh,oletasken, af, giue den til
mig og ga uidere uden. et ord. Jeg folte
mig som eru stumtjener, fordi han ikke
ensede mig. Nu om dage kommer han

hjem, sporger mig, om ieg har haft ert

god dag, om jeg stadig er stolt af ham,
og han giuer mig et stort lzram. Jeg er

uigtig i han s liu - har altid ueret det -
merl nu gor han sig umage for at kom-

munileere det til mig. At haue uduiklet
dertne kompetertce gor, at han kommu-
nilzerer med an dre merLllesker, og uores

familie har bemerh,et, at Anton er me-

get mere udaduendt og interesseret i
uerden. Dette er eru hempe uduiklin g i
Antons liu, som uil hualificere de liuser'

faringer, han uil fd, geruruem tiluerelsen,.

Legetrenirtg har endret uores liu -gen-
ruemgriben de - og jeg uil sige, at ieg har

fd,et rnere Anton og mindre autisme.
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Konklusion
At indfare t/z ttmes legetrrening i det
ugentlige skema for alle indskolings-
barn har haft en meget gavnlig effekt
for barnene pA Hedevang. Legetrrenin-
gen her har vist sig at forbedre bflde
relations- og sociale kompetencer, og

Iivsglreden er oget. Der er simpelthen
kommet mere leg p6 skolen.

Vi haber, at vores gode erfaringer kan
inspirere andre til at gare noget lig-
nende.
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