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Inledning 

Under tiden som arbetsterapeutstuderande vid Luleå tekniska universitet upptäckte författaren 

begreppet LEGO®terapi vid sökning efter information om hur autism bemöts inom vården. 

Den information som hittades om LEGO®terapi som intervention var inte inom ämnet 

arbetsterapi men verkade ha flera likheter med de mål som arbetsterapeuter har som arbetar 

med personer med autism. Mål för personer med autism som framförallt handlade om att träna 

sociala färdigheter och delaktighet i aktivitet. Den kunskap och de metoder som utbildningen 

erbjuder kring autism och bristande sociala färdigheter är begränsade då enbart grundläggande 

fakta gavs. Enligt (Hansen, Frantz, Machalicek, & Raulston, 2017; Ashburner, Rodger, 

Ziviani & Jones 2014) efterfrågas interventionsmetoder inom sociala färdigheter för personer 

inom autismspektrumtillståndet. Eftersom arbetsterapeuter bland annat arbetar med sociala 

färdigheter för att öka delaktigheten för personer uppstod tanken om LEGO®terapi skulle 

kunna vara en intervention som skulle kunna stödja arbetsterapeutens arbete. Detta arbete 

kommer därför att undersöka möjligheten för LEGO®terapi som en arbetsterapeutisk 

intervention genom att beskriva hur LEGO®terapi används inom vården utifrån studier på 

området.  

 

Bakgrund  

Grunden i arbetsterapi handlar om att möjliggöra för människor att vara delaktiga och 

självständiga i vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten gör med hjälp av både strukturerade 

och ostrukturerade instrument en kartläggning av aktivitets- och funktionsnivån och bedömer 

sedan ett behov som vid till exempel en sjukdom eller skada kan vara att träna upp förmågor 

och/eller prova och skriva ut hjälpmedel. En arbetsterapeut arbetar i olika miljöer och kan 

underlätta för människor inom skola, bostad eller på arbetsplatser (Kielhofner, 2012; 

American Occupational Therapy Association, 2014).  

 

De båda modellerna inom arbetsterapi, Canadian Model of Occupational Performance 

(CMOP) och Model och Human Occupation (MOHO) har ett holistiskt synsätt vilket innebär 

att individen ses utifrån hela sitt sammanhang, hela sin miljö. Arbetet sker med klienten i 

centrum och enligt dess värderingar, intressen och val samt efter klientens egna önskemål 



kring mål. Arbetsterapeuten ska guida och stötta klienten i dess förändring och målen klienten 

arbetar emot ska vara realistiska (Law, Polatajko, Baptise & Townsend, 2002 ; Kielhofner, 

2012). Miljö kan vara fysisk, kulturell eller social. Miljön kan vara både stödjande och 

hindrande (Kielhofner, 2012). Modellerna lyfter fram vikten av samspelet och balansen 

mellan individen, aktiviteten och den omgivande miljön, där en obalans påverkar utförandet 

av aktiviteten (Law et al., 2002 ; Kielhofner, 2012). Kielhofner (2012) beskriver att känna 

delaktighet innebär ett samspel mellan individen, aktiviteten och den omgivande miljön. 

Vidare beskriver Kielhofner att delaktighet i aktivitet är individuell och att möjligheten till 

engagemang i aktivitet beror på faktorer som individens vilja, vana, förmåga, roll samt den 

omgivande miljön. Att vara delaktig i aktivitet påverkar människan genom att den förbättrar 

hälsan och ger livet en meningsfullhet. En aktivitet är något människan spenderar sin tid på, 

det kan vara arbete, skola, sömn, vila, fritid och lek (Kielhofner, 2012).  

 

För barn är leken en stor del i deras barndom och en viktig aktivitet då den utvecklar barnet 

och gör det redo inför framtiden. Det är genom leken barnet utvecklar sin kreativitet, sitt 

språk, att lösa problem och att agera socialt. Barnet uttrycker sina känslor och tankar genom 

lek och därmed utvecklas deras självkänsla och egenkontroll (Kielhofner, 2012 ; CAOT, 

1996). Eliasson, Lidström och Peny-Dahlstrand (2016) förklarar att barns lek är här och nu, de 

har inget mål med leken utan det är leken i sig själv som är viktigt för dem och där de känner 

engagemang och glädje.  

 

Lek används inom arbetsterapi för bedömning av barns förmågor, utveckling samt om miljön 

är hindrande eller stödjande. För barn används leken även som ett medel för att nå mål som att 

utveckla färdigheter inom motorik och social kompetens (Case-Smith & O'Brien, 2015). För 

att en lekintervention ska få ett lyckat resultat är det viktigt att låta barnet få välja och styra 

leken samt att de känner att leken är fri och motiverande (Case-Smith & O'Brien, 2010). Barn 

med funktionsnedsättning kan uppleva en begränsad delaktighet i aktivitet. En begränsning i 

aktivitet kan vara när ett barn har svårigheter att välja, planera eller utföra en aktivitet 

(Kielhofner, 2012). Vid en funktionsnedsättning stämmer inte alltid barnets förmågor överens 

med utmaningen i leken, vilket kan medföra att barnet inte förstår hur det ska delta och barnet 

kan då uppleva leken som svår eller ointressant (Eliasson et. al., 2016). En arbetsterapeuts 

uppgift är att utreda barnets behov och hinder i dess miljö samt att ge råd, stöd och vägledning 



både till barnet och dess föräldrar (Eliasson et. al., 2016; Kielhofner, 2012). En 

arbetsterapeuts insats kan handla om hjälpmedel för minne och planering men även stöd för 

att motverka isolering och passivitet inom områden där barnet är aktivt såsom i hemmet eller 

skola (Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 1996). Personer inom 

Autismspektrumtillståndet [AST] är en grupp som kan känna utanförskap då de har 

svårigheter med sociala färdigheter (Attwood, 2011; Cotugno, 2009). Att ha sociala 

svårigheter innebär problem med den sociala interaktionen, att fungera i sociala sammanhang 

och att kunna ha förmåga att anpassa sig till aktiviteter i olika miljöer (Wing, 2012; Attwood, 

2011).  

 

Autismspektrumtillståndet är diagnostiserad inom DSM-5 och beskriver kriterierna för att 

uppnå diagnos som begränsad förmåga till social kommunikation samt begränsat repetitivt 

beteende (American Psychiatric Association, 2013). I jämförelse med normalt utvecklade 

personer kan personer med diagnosen AST ha svårigheter med ögonkontakt, tolkning av 

ansikts- och kroppsspråk, ömsesidig dialog. De kan även ha svårigheter att inleda och behålla 

relationer. Samt de kan visa en stark motvilja till förändring och ett beteende styrt av rutiner 

och mönster (Wing, 2012; Attwood, 2011). Generalisering är begränsad vilket medför 

svårigheter att använda inlärd kunskap på andra områden än just vid det inlärda området. 

Svårigheter inom social kommunikation kan leda till aggressivt beteende då personer inom 

AST kan uppleva frustration över att inte kunna förmedla sig så att omgivningen förstår dem. 

Bristande motivation vilket kan resultera att de har svårt att få saker gjorda (Gillberg & 

Peeters, 2002). Barn lär sig genom att imitera de vuxna men kunskapen att imitera kan saknas 

hos barn inom AST, vilket medför svårigheter att förstå andra människors beteende samt tolka 

och förstå olika sociala situationer (Axheim, 1999). Barn lär sig också genom att utforska och 

leka låtsaslekar vilket för barn inom AST som ser på situationer utifrån ett praktiskt och 

konkret synvinkel samt i avsaknande av fantasi, kan uppleva svårigheter (Axeheim, 1999). 

Utanförskap och isolering kan uppstå hos barn inom AST då de upplever sig vara utanför och 

känner sig annorlunda (Socialstyrelsen, 2010). Ett utanförskap som framförallt för barn gör att 

de kan känna sig ensamma och isolerade (Ferraioli & Harris, 2011) men även känna ångest 

och oro samt bli mobbade (Attwood, 2011; Rowley et al., 2012). För delaktighet i sociala 

sammanhang kan en arbetsterapeut öka den sociala kompetensen genom att använda sig av 

interventioner som inriktar sig på att utveckla sociala och emotionella förmågor som vidare 



ökar det sociala samspelet (Case-Smith & Arbesman, 2008). Träning på social kompetens och 

samspel kan även göras i gruppaktiviteter, som dessutom stärker självkänslan och ökar 

kommunikationsförmågan (Cotugno, 2009).  

 

LEGO®terapi handlar om att träna social kompetens vid byggandet av LEGO® (LeGoff, 

2017; LeGoff, Gómez De La Cuesta, Krauss & Baron-Cohen, 2014). Den amerikanska 

psykologen Daniel LeGoff utvecklade begreppet LEGO®terapi när han såg två barn i sitt 

väntrum på psykologkliniken som bägge hade kommunikationsproblem samarbeta med 

varann genom att bygga LEGO®. Det är utvecklat för barn i skolåldern inom 

Autismspektrumtillståndet (AST) och har visat sig utveckla förmågor som; uppmärksamhet, 

turtagning, samarbete, verbal och icke-verbal kommunikation, konfliktlösning samt förståelse 

för andras synpunkter (LeGoff, 2004; LeGoff & Sherman, 2006; Owens, Granander, 

Humphrey & Baron-Cohen, 2008). 

 

Kan LEGO®terapi vara en intervention som arbetsterapeuter kan använda i arbetet 

tillsammans med barn inom AST som har svårigheter med social kommunikation? Utifrån 

ovanstående resonemang var syftet med denna litteraturöversikt att beskriva hur 

LEGO®terapi används för barn inom AST. 

 

Metod 

Design 

Enligt Friberg (2012) är litteraturöversikt en bra design för att belysa ett område för att skapa 

en överblick över kunskapsläget på området. Litteraturöversikten innehåller vetenskapliga 

artiklar inom området som granskats, analyserat och sammanställts. 

 

Litteratursökning 

Sökningen efter artiklarna gjordes i första hand på ett inledande vis enligt Friberg (2012) för 

att se hur mycket litteratur det fanns inom området. Sökningarna gjordes mellan april och juni 

2019 i de medicinska databaserna som finns tillgängliga via studentinloggningen på LTU:s 

hemsida. Sökningen gjordes på engelska och med orden ”Lego therapy”, andra sökningar med 

“lego” and “therapy” gjordes men gav alltför många resultat som inte var relevanta. 

LEGO®terapi är en så pass unik intervention så att ytterligare sökord för att hitta ytterligare 



information var inte nödvändig. Efter den inledande sökningen sker en enligt Friberg (2012) 

systematisk sökning. Litteratursökningen i det första skedet gav ett resultat på 187 artiklar 

varav en vidare systematisk sökning ej behövdes. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

innehålla LEGO®terapi, vara vetenskapligt granskade, innehålla interventioner med barn 

inom AST samt vara i fulltext. Exklusionkriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än 

15 år eller vara litteraturöversikter. Totalt hittades 187 artiklar fördelat över följande databaser 

CINAHL (6), PubMed (97), Scopus (71) och PsycINFO (13) . 

 

Urval 

I enlighet med Friberg (2012) gjordes urvalet i tre steg. I det första urvalet lästes alla rubriker 

igenom och de artiklar som inte var relevanta samt dubbletter rensades bort. Urvalet blev 

stort, efter 187 artiklar kvarstod 25 artiklar eftersom artiklarna till största delen inte handlade 

om LEGO®terapi som intervention. Vidare i det andra urvalet lästes syftet igenom och de 

studier som inte var riktade till barn inom AST eller handlade om interventionens effekt 

sorterades bort och efter detta urval kvarstod 12 artiklar. För att säkerställa att så mycket 

litteratur som möjligt hittades gjordes även en manuell sökning i de återstående 12 artiklarnas 

referenslistor och ytterligare 9 artiklar hittades. Totalt 21 artiklar genomgick det tredje urvalet 

där artiklarna lästes i sin helhet och kvarstod gjorde till sist 10 artiklar efter att artiklar som 

inte var i fulltext eller innehöll tillräckligt material för att kunna besvara syftet i detta arbete 

rensades bort.  

 

Analys 

En kvalitativ analys och en förutsättningslös tolkning genomfördes enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Det underliggande budskapet i texterna har analyserats fram till kategorier 

genom att först skapa en helhetsbild där texten i analysenheten lästes igenom flera gånger, 

varvid en reflektion över textens huvudsakliga innehåll gjordes. Det huvudsakliga innehållet 

identifierades i meningsenheter, som sedan förkortades med bibehållet sammanhang, 

kondenserades. Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna och fick en kod. 

Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och placerades under tillfälliga 

underkategorier. I nästa steg jämfördes underkategoriernas innehåll med varann och kunde 

sedan sammanföras till kategorier. Exempel på underkategorier som sammanfördes var 

“uppförande”, “kommunikation” som sammanfördes till kategorin “social färdighet”. Hela 



analysprocessen från meningsenhet till kategori har baserats på texten som helhet och i 

nedanstående tabell (Tabell 1) ges exempel på förfarandet.  

 

Tabell 1 

meningsenhet kondenserad 
meningsenhet 

kod under- 
kategori 

kategori 

"Om du har några 
frågor, fråga dina 
kamrater." 

vid frågor, be 
kamrat 

fråga om hjälp uppförande sociala 
färdigheter 

"När du pratar med en 
person, titta vid hans 
ögon. " 
 

håll ögonkontakt ögonkontakt uppförande 

kommunicerar med 
kamrater 
ställer frågor  
"Snälla, kan du ge mig 
biten”  

tar initiativ till 
kommunikation 

kommunikation  
 
 

kommunikation 

njuter av att få bygga, 
både ensamt och i grupp  

uppskattar att få 
bygga 

engagemang motivation motivation 

han gillar verkligen 
konstruktiva spel 

gillar 
konstruktiva 
spel 

intresse motivation 

njuter av kamratskap 
och stark vilja att leka 
tillsammans även i andra 
aktiviteter 

uppskattar 
gemenskapen 
och vill utöka 
lekandet  

utökar sitt lekande  general- 
isering 

möjlighet till lek och 
social kontakt utanför 
terapitillfället 

leker och är 
social utanför 
terapi 

utökar sin social 
kontakt  

generalisering i 
olika miljöer 

 

Forskningsetik  

Riskerna gällande etik är väldigt få, eftersom studien är en litteraturöversikt med 

vetenskapliga artiklar och är därmed redan etiskt granskade.  

 

Resultat 



Analysen resulterar i tre kategorier sociala färdigheter, motivation och generalisering som 

beskriver hur LEGO®terapi som intervention används för barn inom AST. Nedan presenteras 

dessa mer i detalj. 

 
Utveckling av sociala färdigheter  

I ett flertal artiklar beskrevs LEGO®terapi som en bra intervention i arbetet med olika sociala 

färdigheter på olika sätt (Hu, Zheng & Lee, 2018; Peckett, Maccallum & Knibbs, 2016; 

Legoff, 2004; Pang, 2010; Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006). Hur interventionen 

tränade barnens uppförande genom de uppsatta reglerna i LEGO®terapin framgår av följande 

artiklar (Hu et al., 2018; Peckett et al., 2016; Legoff, 2004). Ytterligare ett sätt att träna 

sociala färdigheter i interventionen var genom LEGO®terapins olika sätt att anta olika roller 

(Hu et al., 2018; Peckett et al., 2016; Pang, 2010; Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006).  

 
Vid lek i LEGO®terapi måste uppsatta regler följas under interventionen, reglerna fungerar 

som en nyckel till att skapa självreglering och självkontroll (Legoff, 2004; Hu et al., 2018; 

Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008). Det krävs av deltagarna att de 

kan delta i grupper, kunna kommunicera och ha förmågan att förstå regler och anta lämpligt 

beteende (Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008). De tydliga och 

strukturerade reglerna presenteras för deltagarna vid första interventionstillfället och handlar 

om att deltagarna ska bygga tillsammans, om man förstör något så ansvarar man själv för att 

laga det eller be om hjälp, om en sak är upptagen får man inte ta den utan att fråga om lov 

först, att tala tyst och inte skrika, att hålla händer och fötter nära kroppen, att använda sig av 

vänliga ord, att rengöra materialen och placera tillbaka där de hör hemma samt att inte ha bitar 

i munnen dessa regler framkom i ett flertal artiklar (Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006; 

Owens et al., 2008). Ytterligare en regel som framkom handlar även om att man inte får 

klättra på möbler och att inte retas (Legoff, 2004).  

 

I artiklarna framkom att reglerna ska placeras synligt för enkel överblick samt att deltagarna 

har i ansvar att övervaka och påminna varandra om att reglerna ska hållas (Legoff, 2004; 

Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008). Ytterligare ett sätt att presentera reglerna var 

exemplet från Hu et al. (2018) som beskrev att textmeddelanden visades på väggen som 

påminnelser för alla barn. Några exempel på textmeddelanden var, "Om du har några frågor, 



fråga dina kamrater", "En ingenjör i taget och följ instruktörens instruktioner", "Om du får 

hjälp från andra, kom ihåg att säga, tack” och "När du pratar med en person, titta vid hans 

ögon" (Hu et al., 2018). Enligt artiklarna av Hu et al., (2018) och Pecket et al., (2016)  handlar 

det om att barnen får träna på alternativa sätt att bete sig. Istället för att i efterhand korrigera 

ett felaktigt beteende med kommentarer som “nej, prata inte på det viset” får barnen i leken 

lära sig på ett praktiskt sätt att prata trevligt till varandra. LEGO®terapins inbyggda strategier 

utvecklar sociala färdigheter och upprätthåller interaktioner då reglerna ḱräver gemensamt 

uppgiftsfokus, delad uppmärksamhet, delning, problemlösning och ömsesidiga mål, 

ömsesidigt beroende och effektiv kommunikation av deltagarna (Pecket et al., 2016).  

 

Artiklarna påtalar vikten av ledarens roll i LEGO®terapin som sker i fem nivåer, där varje 

nivå syftar till att förbättra specifika sociala färdigheter för deltagande. Varje nivå involverar 

stimulering av sådana färdigheter hos varje individ, och övergången från en nivå till en annan 

bygger på att kunna hantera dessa färdigheter. Deltagarna utvecklas både enskilt och 

tillsammans i grupp på ett systematiskt sätt genom ledarens förmåga att guida och strategiskt 

utveckla deltagarna (Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008). Mer 

ingripande av stöd från ledare behövdes i början men minskade när barnen lärde sig att arbeta 

i grupp (Owens et al., 2008; Pang, 2010). Två av artiklarna hade en robot som ledare, roboten 

kunde inte läsa av och anpassa sig efter deltagarnas personliga och individuella utveckling 

och gav därmed ingen utveckling av sociala förmågor (Barakova et al., 2015; Huskens et al., 

2015). 

 
Ytterligare en social färdighet som beskrivs inom LEGO®terapi är att med sin strukturella 

rollfördelning tränas kommunikation på olika sätt. Deltagarna tilldelas olika roller i syfte att 

träna sociala färdigheter som delad uppmärksamhet, dialogutbyte, problemlösning, verbal och 

icke-verbal kommunikation, planering, resonemang, uppmärksamhet (Hu et al. 2018; Legoff, 

2004; Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008). En grund för att upprätthålla interaktion 

i LEGO®terapi är uppdelningen av uppgifterna kring det gemensamma och interaktiva 

byggandet (Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006). Genom att ha rollen som den vägledande 

ingenjören så tränas sociala initiativ eftersom ingenjören är skyldig att ge verbala 

instruktioner av de bitar som behövs och sedan ge anvisningar för hur de ska monteras (Hu et 

al., 2018; Legoff & Sherman, 2006). En social initiering kan vara att be om ett föremål, att ha 



ögonkontakt samt att söka uppmärksamhet genom att tilltala med namn eller hålla upp en 

hand (Hu et al., 2018). Byggaren är skyldig att följa ingenjörens instruktioner, samla ihop och 

sätta bitarna på rätt plats, samarbetet kräver bland annat fokus på uppgiften, gemensam 

uppmärksamhet och ögonkontakt (Legoff & Sherman, 2006). Artikeln av Hu et al. (2018) 

beskriver att rollen som leverantör och byggare innebär att man ska följa anvisningar och 

bygga, tränas sociala svar. Pang (2010) och Pecket et al. (2016) förklarar att genom enkla och 

tydliga regler tränas muntlig kommunikation. Att kommunicera och formulera sig korrekt är 

ett krav för deltagande i LEGO®terapi, ett exempel på en formulering är "snälla, skicka mig 

den biten, tack!" (Pang, 2010). Genom ökad och förbättrad kommunikationsförmåga kan 

barnet förklara vad det gör eller planerar att bygga, förståelsen hos både barn och omgivning 

ökar (Pang, 2010; Pecket et al., 2016).  

 

Förbättring av motivation och engagemang 

Många artiklar visar att LEGO® verkar vara ett mycket effektivt material i intervention vid 

arbete med barn inom AST (Hu et al., 2018; Peckett et al., 2016; Legoff, 2004; Pang, 2010; 

Barakova et.al., 2015; Legoff & Sherman, 2006). Flera artiklar beskriver hur 

LEGO®materialet motiverar barnen att vilja delta och engagera sig i interventionen genom att 

stimulera barnens naturliga intressen (Hu et al., 2018; Peckett et al., 2016; Legoff, 2004; 

Pang, 2010; Barakova et.al., 2015; Legoff & Sherman, 2006). Hur LEGO®terapi syftar till att 

främja spontan lärdom i förmågor genom att motivera elever till både intressanta och roliga 

aktiviteter med självbelönande effekter framgår i artiklarna av (Legoff, 2004; Barakova et.al., 

2015; Peckett et al., 2016; Legoff & Sherman, 2006).  

 

Peckett et al. (2016) beskriver hur barnen inom AST kan ha en passion för LEGO® som är 

fördelaktigt i interventionen då det förbättrar motivation och engagemang genom att använda 

sig av ett material som barnet uppskattar. Förklaringen till att många barn inom AST föredrar 

LEGO® är att byggandet är strukturerat, systematisk och med förutsägbart resultat (Legoff, 

2004; Hu et al.,  2018). Barnen visar sig även ha intresse för LEGO® då det är ett konstruktivt 

spel med bilder och som inte kräver mycket muntlig kommunikation (Pang, 2010). Legoff 

(2004) och Hu et al. (2018) beskrev att intresset för LEGO® inte bara handlade om själva 

byggandet utan även om att få delta i den roliga byggaktiviteten där deltagarna delade samma 

intresse och att barnen blev motiverade av det sociala godkännande deltagarna fick inom 



gruppen. För att vara en bra LEGO®byggare och få ett ökat socialt godkännande, krävdes det 

att man samarbetade genom att hjälpa och stötta varann. Det sociala godkännandet fungerar 

som en naturlig belöning (Legoff, 2004). Hu et al. (2018) förklarar hur strukturen, de 

minimala instruktionerna och den korta sessionen gav deltagarna motivation och engagemang 

att både behålla och stärka sociala interaktioner i gruppen (Hu et al., 2018). Både Legoff 

(2004) och Pecket et al. (2016) påtalar hur barnen visade stort intresse och verkligen 

uppskattade LEGO®terapi. Legoff (2004) beskriver det som att barnen både “får äta kakan 

och ha den kvar”. Terapisessionerna engagerade barnen på ett sådant sätt att barnen fick en 

känsla av att de lekte i stället för att vara i terapi (Barakova et.al., 2015). Legoff & Sherman 

(2006) kunde tydligt se hur motivationen hos deltagarna höll i sig under samarbetet genom 

turtagning, ögonkontakt, följa de uppsatta reglerna, tilltala personer med namn och använda 

hälsningar, så länge som de fick hålla på med LEGO®byggandet. Legoff (2004) beskriver 

även att barnen ignorerade de andra leksakerna och aktiviteterna i rummet. 

 

Ökad generalisering genom LEGO®terapi 

Utifrån artiklarna framkom att barnen inom AST i LEGO®terapi skaffade sig förmågan till 

generalisering som innebar att upprätthålla de sociala förmågorna över tid samt att vidare 

tillämpa den inlärda kunskapen genom att självständigt kunna fungera i andra sociala 

sammanhang (Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008; Pang, 2010; 

Andras, 2012; Hu e. al., 2018). Några artiklar beskriver generaliseringens gradvisa process 

(Pang, 2010; Andras, 2012) och hur rollerna samt modellerna inverkade på generaliseringen 

(Hu et al., 2018; Legoff & Sherman, 2006). 

 

Generalisering erhålls genom en stegvis inlärning enligt LEGO®terapins fem nivåer. 

Kunskaper som eventuellt saknas för att komma till nästa nivå tränas i en parallell individuell 

terapi (Legoff, 2004; Legoff & Sherman, 2006; Owens et al., 2008). Den sista nivån av 

LEGO®terapi är så kallat freeplay där deltagarna utövar sina lärda kunskaper på ett mindre 

strukturerat sätt. Under freeplay tränas generalisering genom att gradvis låta deltagarna få 

prova att leka i nya miljöer och med deltagare utanför terapisessionen (Pang, 2010; Andras, 

2012).  

 



I LEGO®terapi utsätts deltagarna för olika roller och modeller i syfte att generalisera. Genom 

att rotera bland rollerna (ingenjör, leverantör och byggare) som har specifika uppgifter så 

tränas barnen i de olika rollernas ansvarsområden i samarbete med varann. Genom att byta ut 

rollmedlemmar och växla mellan LEGO®modellerna som byggs ökar variationerna och 

generaliseringen ytterligare (Hu et. al., 2018; Legoff & Sherman, 2006). Andras (2012) 

beskriver att i LEGO®terapi ges träning av turtagning, gemensam uppmärksamhet och ett 

gemensamt språk som ger deltagarna en förmåga att hitta en gemensam grund med sina 

kamrater. Deltagarna utvecklar sedan vidare förmåga att anpassa sig socialt genom att initiera 

kontakt med andra (Andras, 2012). Förmågan till social anpassning är tillämpbar även utanför 

terapirummet och ökar generalisering i andra miljöer (Andras, 2012; Legoff & Sherman, 

2006). Anledningen till att generaliseringen fungerar såpass bra är att strukturen i 

LEGO®terapins sociala regler som förenklar och ökar förståelsen hos barn inom AST 

(Andras, 2012). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet i förekommande studier visade att genom den strukturerade grunden i 

LEGO®terapi med uppsatta sociala regler hittade barnen motivation att lära och utveckla nya 

sociala kompetenser. Leken har visats sig vara kul och motiverande, barnen upplevde inte att 

de har varit i en lärandesituation utan beskrev det som ett tillfälle de längtat till och att det 

varit ett nöje för dem. Alin Åkerman och Liljeroth (2002) beskriver vikten av motivation och 

de redogör för att det är normalt hos ett barn att söka uppmärksamhet och gemensamma 

upplevelser som vidare ger en positiv känsla och ökning av motivation. Däremot är det för 

barn inom AST vanligt att de saknar eller har svårt för att hitta någon motivation. 

Grundmotivation är en förutsättning för att barn inom AST ska kunna utveckla sociala 

färdigheter och påverka sin omgivande miljö.  

 

Resultatet visade utifrån flertalet artiklar hur sociala färdigheter och kompetenser utvecklades 

vid LEGO®terapi som exempelvis förmågan att kommunicera. Förmågan att kommunicera är 

enligt Alin Åkerman & Liljeroth (2002) en viktigt förmåga att utveckla för barn inom AST. 

Inom den arbetsterapeutiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) beskriver 

Kielhofner (2012) hur dess underliggande faktorer viljekraft, vanebildning och 



utförandekapacitet är betydande för engagemanget att individen ska kunna uppnå sina mål där 

viljekraften syftar till den motivation individen har till den aktuella aktiviteten. Inom 

forskningen hävdar flera forskare att de sociala svårigheterna inom AST beror på en nedsatt 

belöningsstimulans på grund av bristande motivation under utvecklingen av det sociala 

beteendet (Dawson & Bernier, 2007, Chevallier et al., 2012; Neuhaus et al., 2010).  Samtidigt 

visar forskningen kring de begränsade och repetitiva intressen som finns inom AST att 

förklaringen till intresset kring dessa icke-sociala stimuli är att det har en hög självbelönande 

effekt och därav motiverande (Dichter et al., 2012). Då forskare har kombinerat de begränsade 

och repetitiva intressen som ger stimulans och belöning med sociala interaktioner har det visat 

sig öka det sociala beteendet på ett positivt sätt hos barn inom AST (Dawson & Bernier, 2007; 

Koegel et al., 2001; Neuhaus et al., 2010).  I LEGO®terapi har forskarna hittat både 

motivation och en självbelönande effekt hos de deltagande barnen genom LEGO®terapins 

enkla struktur och upplägg som hamnar inom det begränsade och repetitiva intresset.  

 

I studierna framkom även hur interventionens strukturella och enkla upplägg samt 

LEGO®materialet har varit ett stöd för barnen under interventionen.  I en studie av Vakil et 

al. (2009) beskrivs hur viktig miljöns utformning är och att barn inom AST behöver en miljö 

som är förutsägbar och bygger på rutiner. Tydliga instruktioner om när och hur aktiviteter 

äger rum samt en förstärkning med schema och bilder är effektiva metoder i arbetet med att 

öka delaktigheten i aktivitet med barn inom AST. Vilket är i likhet med Kielhofner (2012) 

som beskriver hur en av arbetsterapeutens uppgifter är att stödja individer i att förändra vanor 

och rutiner samt att anpassa miljön. Miljön kan vara stödjande eller hindrande för individen i 

utförandet av aktiviteter (Kielhofner 2012).  

 

Förmågan till generalisering framkommer i resultatet och i LEGO®terapi sker generalisering 

genom en stegvis inlärning utifrån individualitet och variation av roller. I en studie av De 

Clercq (2007) beskrivs hur barn inom AST tenderar att låta sina aktiviteter repeteras om och 

om igen. Rutiner är viktiga och om något ändras i barnets rutin kan det bli upprörda och 

oroliga. Ett motstånd mot förändringar försvårar förmågan till generalisering. Barn inom AST 

kan ha en snäv uppfattning av ords innebörd vilket gör att ett ord som har en innebörd i en 

situation kan vara helt utan innebörd i en annan situation, ett exempel kan vara att “leka med 

dockan” kan fungera som lek hemma men på ett annat ställe verkar barnet inte förstå samma 



lek (De Clercq, 2007). Resultatet i litteraturöversikten överensstämmer med en studie av 

Peeters (1998) som beskriver hur anpassning till förändringar i ett led att generalisera kräver 

mycket stöd, stödet kan till exempel vara fysiskt stöd, generellt och individuellt stöd. Det är 

även viktigt att hålla samma rutin och arbetssätt över olika miljöer. Inlärningen sker stegvis 

och individen utvecklar allteftersom mer självständighet (Peeters, 1998). Vilket 

överensstämmer med det som beskrivs i Model of Human Occupation (Kielhofner, 2012), att 

se till hela individen och dess inverkan på omgivande miljön, både fysiskt, kulturellt eller 

socialt.  

 

En annan aspekt och till viss del motsägelsefullt till LEGO®terapi utifrån förändringar enligt 

MoHo (Kielhofner, 2012) är vanor, rutiner och roller. Att vanor och roller är beständiga och 

återkommande skapar trygghet och utformar en individs personlighet. Att utföra en aktivitet 

på ett vanemässigt sätt underlättar en aktivitet då den blir automatiserad. En förändring av 

vanor eller roller kan kännas obehagliga och svåra för individen (Kielhofner 2012). Något 

som resultatet i studien visar att det är något som arbetas med inom LEGO®terapi. 

Arbetsterapeutens holistiska synsätt ser till hela människan och anpassar åtgärder som 

matchar individens unika natur. Inom beteendeförändring använder sig arbetsterapeuten av 

olika terapeutiska strategier som att bekräfta, ge råd, coacha och vägleda, som hjälper och 

vägleder individen att hitta sin egna inre styrka att förändra vanor och roller för att kunna 

uppnå nya mål (Kielhofner 2012). Inom LEGO®terapi används liknande terapeutiska 

strategier enligt studien. 

 
Som en övergripande del i resultatet finns möjligheten till delaktighet i lek med andra barn för 

barnen inom AST genom utveckling av sociala förmågor. Barn inom AST kan uppleva 

svårigheter med social interaktion och kommunikation vilket gör att social kompetens blir 

viktig för att främja social delaktighet. Resultatet visar att LEGO®terapi stödjer delaktighet 

genom att öka sociala förmågor som att initiera social kontakt vilket gynnar barnet i andra 

sociala sammanhang då det lärt sig de sociala reglerna. I flera av studiens artiklar har det visat 

sig att de sociala regler de lärt sig vid LEGO®terapin går att tillämpa på andra situationer och 

platser. Barnen har till exempel fått flera kamrater, börjat leka på nya arenor, är lugnare i 

klassrummet och i hemmet. Enligt Kielhofner (2012) kan delaktighet ses som hälsofrämjande 

och motsats till utanförskap. En arbetsterapeut arbetar för att främja delaktighet i aktivitet, 



relation eller ett sammanhang, för barn är skola, fritid och familj viktiga aktivitetsområden 

(Kielhofner, 2012).  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) är en 

passande metod inom valt kunskapsområde. Med denna metod fick författaren möjlighet att 

fördjupa sig inom redan forskat material inom det specifika området. Sökningen gjordes i 

databaserna CINAHL, PubMed, Scopus och PsycINFO där sökordet var “lego therapy”. Det 

finns en möjlighet att fler artiklar hade hittats om sökningen gjorts i flera databaser och med 

fler varianter av sökordet samt om den bestämda tiden för inlämnandet för arbetet varit längre. 

En annan möjlighet till fler artiklar hade varit om exklusionskriterien gällande artiklarnas 

ålder varit bredare, men då med risk att forskningen inte varit aktuell. En risk för selektivt 

urval finns men författaren har haft ett kritiskt förhållningssätt både vid urvalet av artiklar, vid 

läsningen samt under skrivandet och utfört arbetet på ett sätt så att egna värderingar och 

åsikter har uteslutits (Friberg, 2012). Som ensam författare finns risker för feltolkningar då 

granskning och reflektioner varit begränsade. Risk för feltolkningar finns även vid 

översättning från engelska till svenska. Då det finns få artiklar i studien är nämnda risker låga. 

Arbetets process som ensam forskare har varit tidskrävande men har ändock besvarat syftet. 

En annan styrka i studien är att forskning skett inom ett outforskat område. 

 

Konklusion 

Utifrån resultatet av litteraturstudien visar LEGO®terapi goda resultat på hur motivation och 

engagemang är betydande för barnen inom AST. Resultatet visar en positiv utveckling av 

sociala färdigheter och därmed en ökning av delaktighet i aktivitet. LEGO®terapi kan 

tillämpas inom arbetsterapi genom att det överensstämmer på flera områden, det motiverande 

arbetssättet, att öka delaktighet och att interventionen ger arbetsterapeuten möjlighet att 

genomföra bedömningar genom både observation och instrument för mätbara resultat. En 

viktig del är också den stödjande processen i utvecklingen av nya förmågor där en 

arbetsterapeut besitter god kunskap och kan stötta både individen och dess omgivning. En 

arbetsterapeut kan tillämpa LEGO®terapin i olika miljöer oberoende av kön eller ålder samt 

både på grupp- och enskild nivå. Vid teamarbetet kring barn inom AST skulle både 

LEGO®terapi och det arbetsterapeutiska arbetssättet vara till fördel.   
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