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Legetr,aning

som tidlig

lndsats for
born m
autls

proiect,
og er m&lrettet til familier, som har et barn med autisme eller Aspergers syndrom.
Resultatet er bedre sproglige og sociale fardigheder.
Et nyt legetraningsprogram er kommet
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LAY.-project (=Play and
Language for Autistic
Youngsters) er udviklet til

bsrn med autisme i alderen ftB 31&
til 7 ir, uren ltan ogsfi med fordel
bruges til eldre born, som har problemer med at lege. Foreldre bliver undervist i teknikfter, som er
eftktive" brugbare og sjove at brugs i det daglige samvar med barnet.

til Danmark. Det hedder

Den gode kontakt er det

vigtigste
En PlAY-konsulent l4gger storst
vqt pi kontakten og relationsop
bygningen. Det betyder, at det er

i barnets ideer, at legen udfolder
sig. For at beholde barnets inte$esse, mi man nsdvendiryis gf; efter barnets engagement og dermed
dets glede. N5r barnet bliver modt

P.L.A.Y.

med begejsring, hvor det er, bliver
barnet ogsa seXv begejstret sg responderer. Det er netop denne udveksling, sorn er form&let med le-

geffiaingen,
Mange bsrn med autisme afriser
umiddelbart andre mennesker, fordi kontakten kan vrre wrr at op
retholde for barnel Vi voksne vll

ofte have barnet til at g,6re noget
andet, end det barnet har lyst til.
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Det skyldes miske, at barnets fascination ikke er der, hvor vi sSrnes,
den skal vere, eller at barnet har
en noget anderledes rnide at bruge
tesetsjet pi, Born vit jo gerne g6re
voksne tilpas og leve op til vore$
fonrentninger. Derdur er det si vigtigt at vi henvender os til barnet
ddr, hvor det er. Hvis i*ke er der en
fare for, at barnet trrekker sig urere
ind i sig selv og opleYer, at det ikke
slf,r til"

nesker. Pi denne mide er vi med

til at udvikle barnets

evrle

til konr-

munikation, firrhandling og $unarbejde.
Et barn med autisme har bmg for
at blive modt sonr et barn med ud-

viklingwruligheder og ikke som et
barn med rnangler. Forekellen bliver tydelig og kan illusteres ved at
se pi en nyfodt baby. Her ville vi
aldrig fokusere 1la manglenre - Den
baby kan ilil<e sidde op, spise og
vi p&, at barnet har muligheden for at udvikle
disse evner. Pi samme rnf,de kan
et barn ured auti$ne uanset udviklingstrin gsre krav pi vores accept
og vores optimisule med hensyn til

ge" I stedet folanserer

Ofte er det lettere at lege
alene
En negativ kontakt ffir bsrn nred
autisure til at afuise omvedenen,
og i mange tilfelde foretrekker
bornene derfor at lege med sig selv"
Nir man lqger alene, skal man
nernlig ikke furklare sig, der er ingen nederlagsfolelser, og man kan
forglernrne sig selv i nojagfig den
nerden, man selv har opfundeL Det
=kan grve barnet ro, problemet er
bare, at barnet pfi den mide i}fre

udvikler sin evne til kommunikation, kontakt og relation. Men hvis
vi kan ffi 1ov til at kornsre med ind
i 'frscinations-verdenen', kan vi
v&re med til at Yise vejeu og hjelpe barnet med at bruge sine lege
og ideer sammen med andre rrlen-

udviklingsmuligheder.
I den gode leg er barnets zuccesop
levelse i hojsedet, oB legen tager
derfur udgangspunkt i barnets ide"
er. Iegen opbygges i et samarbejde
mellem barnet og den volrsne. I b*

gyndelsen med den voksne sour altovervejende initiativtager, som fanger barne8 opmarlesomhed ured en
masse sjov. Efterhinden, sorn bar*
net udvikler srg, afgiver den volane

gradvist rullen som initiativtager

til barnel

Den voksnes rolle fl3rnes

herefter over til at vare en mere Iigevmdig partner i legen, samt til at
\rere med til at holde fokus og hjelpe barnet med at udfgre sine ideer.

"Foraldrene udtrykte alle stor tilfredshed med
legetraning€ff, og det var tydeligt, at de var
glade for at kunne bidrage til, at deres barn fik
det bedre. De daglige lege gjorde, at de havde
fiiet et bedre forhold til barnet og f alte sig
mere kompetente som foreldre til et barn med
autisffi€", siger Hanne Bendix.
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Foreldre skal lege med
barnet hver dag
Det anbef,ales, at firan Ieger ured sit
barn 1-2 timer om dagen delt op
i selwenser pf, f. eI$ 20 min. Herved f;lr barnet en iutensiv og effektiv daglig trening; Det kan lyde af
mqget for travle foraldre, ulen det
kan vffire meget hyggelige og givtige stunder, som optimerer samYr
ret og relationen mellem barnet og
den voksne. Konsulenten i PL.A,Y.
project kan vise, hvsrdan rna$ kan

udnytte samveret nred barnet til
leg og sjov, som udvikler barnets
evne

til kontakt, kommunikation

og kreativitet, De daglige rutiner,

som f,

elEs.

rnfrltider, bad, gittrre

kan indgp i legen og hjelpe
barnet til at skabe nogle gode relationer.
osn.

Legen i seks forskellige
stad ier
Ifolge Rick Solomon M.D" og DIREloorfime kan Inan inddele legen
seks forskellige stadier.

i

Barnet udvikler ikke et stadie af
gangen, men kan f, eks, have udviklet 5096 af stadie 1 ,25o/o af stadie 2 ag738k af stadie 3. Med ud.
gangspunkt i de forskellige stadier
og barneB interesseomrider kan
den voksne tage initiativ til lege,
som barnet er interesseret i. Legen

skal Yere sjov for barnet, cg dernred engagerende.

Gode resultater efter P.L.A.Y.
Dr. Solomon har evaluerct 64 born,
som har modtaget legetrnniqg eF
ter P.L,AY, p:oject nretoden i 8-12
mf,neder ved University of Michigan. Resulatet viste at 4796 afbsr-
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Stadie
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Fglelsesn*essig

for at opr*untre barnet til at vare i kontakt. Barnet kan forblive i kontakten i et gensidlgt
socialt sarnspil i kort tid.
Den voksne foler; at han gsr et stort arbeide for at underholde, f&
smil 0g engagerneilt
Barnet begynder at tage initiativ til m&lrettet sannspil arnkring eBne
onsker eller behov og kan tglge de voksnes svar. Barnet begynder at
have sine egne ideer. Barnet bliver optaget af kornmunikation f rem
og tilbage med ord og kropsbevegelse(pingpong)
Nlr barnet begynder at tage initiativeL mi den voksne vente mere
pi at forstl og folge barnets intention. Dette er forste gang, den
voksne f filer,at barn og voksen deler "arbeidet"
Barnet kan arbeide vedhotrdende i zr 30 min. med kommunlkation
frem og tilbage.
So% til barnet 50% til den voksne" Barnet er ansvarligt for halvdelen
af forholdet mellem dem. Den voksne venter med problemlOsning"
Barnet kan deltage i lange samtater, hvor det komrftun[kerer interesser, folelser, onsker og indsigetrser i tgbet af dagen - det kan bruge ord

ag symbolsk teg

6

Den voksne tager initiativet tiI roo% af legen for at opretholde felles
opm*rksomhed, rnens barnet udvikler sig.
Den voksne ggr nesten alt arbejdet for at fi opmaerksomhed og
fjenkontakt, og tilpasser legen efter barnets reaktion.

r

tenkning

I

til at formidle folelser og intentioner.
Den voksne arbejder med at udvikle barnets fantasi leg og ved at stille hv.-sporgsm&1"
Barnet bliver udfordret til at ksmbinere ideer, soge mening debatt*
re og forhandle ved at bruge logiske grunde for at f& de ting det onsker.
Den vsksne

f*rhandler med barneL s& det skal "st& lidt p& t&" og udfordrer barnet tiN at tanke - tenke generel! men ogs& til at forst& og
prove at &bne op

til andre perspektiuer.

Det anbefales, at man leger med sit barn 3.-2
timer om dagen delt op i sekvenser pe f. eks
zo min. Herved f&r barnet fe en intensiv og
effektiv dagl ig tren i ng.

40

netre giorde gode eller meget gode

fremskridt, a9320/o havde middel
fremgang. Undemogelsen blev publiceret i maj 2007 i det engelske

tidsslaift Autisrrl.

autisme har ofte god hjelp af billeder og $enere tekst til at gore deres
verden overskuelig og for'stielig.

udredning, visitation ry hjemme-

Der er intet til hinder for, at et
barn, som har veret tilknyttet

eldre eller andre som er tat pf,

Da legetraningen fores[is af for-

P.L,A.X senere, kan have glade

And re i nd satsprograrn mer
Det ser ud til at born med autisme klarer sig bedre, nir de modtager en intensiv og tidlig indsats. De
mest almindelige er:
1.

Adfurdsregulerende (eks: ABA)

2. Udviklingsorienteret {eks:

P.IAY. project)
3. Handikapkonl5len$erende (eks :
TEACCH).

hov under hele forlsbet. Born med

af

et A$Aprogram,

barnet, er det en forholdsvis billig
intervention. Man betaler for de
ta timers konsulenthjelp om mineden og for videofilm med den

skrifttige udredning.H

Ret til hjemmetr&ning
Legetrening efter PL.A.Y. project
kan komme ind under hjemmetre
ning efter Sertricelovers $ 3?. toven giver foreldre ret til at velge
og ffi betalt hjemmetrrening. Den
kan give okonomisk ststte i form
af tabt arbejdsfortjeneste og godtgoretrse af

TEACCH kan anvendes efter be-

traning.

udgifter til treningen.

wwur"servicestyrelseu.dk, hvor
man kan donrnloade Hindbog om
Se
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Veje

til in klusion af bfrrn og unge inden for
pektret - stottemateriale til fof keskoler

au tis mes

til inklusion af bsrn og unge inden for autismespektrt stoffemateriale til folkeskoler er et vigsgt vrrktoj for de larere,
der p5 de alrnindelige fulkeskoler ofte er de fomte, der uroder

Veje

eleven med autisrne og hanslhendes foraldre.

Bogen kan bestilles pe www.autisme.dk
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