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ABSTRACT
By now research has firmly established a positive impact of cochlear implantation in
speech development in children with profound hearing loss but less is known about the
effects of hearing loss on other areas of language development such as pragmatic
abilities. Mastering content and form in language are essential components of
communication; however, understanding how to use these skills successfully and
appropriately in social interaction is equally important. The aim of this thesis is
therefore:

How can pragmatic abilities be practiced in speech and language therapy especially in
children with hearing loss? In this regard, the present thesis will seek to explore the
term pragmatics and develop a proposal for action in terms of activities targeting the
pragmatic aspects of language.

To accomplish the above, the term pragmatics was defined as the use of language in a
social context. A list of pragmatic components was developed, and presented in a figure
called the wheel of pragmatics as a foundation for creating the before mentioned
activities.

Eight activities were created; three of them primarily concerned with the aspects of
social cues, four which predominately focused on the aspects of communication and one
which addressed the aspects of figurative language. These activities were then applied
on two children with cochlear implants (CI), a boy (age 5;10) and a girl (age 4;10).
Based on the subsequent qualitative analysis and evaluation of the empirical data
collected through video observations, it was possible to conclude that seven out of eight
activities were useful based on the criteria established by an assessment chart.
These findings indicate that the activities in question can be useful for practising
the pragmatic aspects of language. However, it is important to emphasize that this study
cannot establish whether these activities have an effect on the development of pragmatic
abilities in children with hearing loss since this thesis examined the utility of the
activities, and not the outcomes. Although the latter would have been preferable, it was
not possible within the scope of this study but it paves the way for future studies on
pragmatic intervention, which are highly needed in the field.
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1 INDLEDNING
Der er efterhånden massiv dokumentation i form af videnskabelige artikler for, at
cochlear implantater (CI) giver børn med et profund medfødt høretab et udbytte i
forhold til talesproglig udvikling. Som eksempel herpå resulterede en fritekstsøgning i
databasen PubMed med søgeordene ”cochlear implant child” og ”speech language
outcome” i 305 artikler. Der findes derimod mindre dokumentation for, hvilken
betydning høretabet kan have for andre områder end barnets taleproduktion og forståelse, herunder udvikling af pragmatiske færdigheder. Leksikalske, ekspressive og
receptive sproglige færdigheder er essentielle for kommunikationen, men det er
derudover afgørende, at barnet formår at anvende disse færdigheder effektivt og
passende i sociale kontekster.
Det pragmatiske aspekt ved sprogforstyrrelser gjorde først i 1970’erne sit indtog i
børnesprogsforskningen (Gallagher, 1990). Pragmatik interesserer ikke alene
audiologopæder, men også andre faggrupper som f.eks. psykologer, antropologer,
sociologer og filosoffer (Allott, 2010). Faggrupperne har hver især forskellige
perspektiver på pragmatik, og der er derfor ikke enighed om, hvilke bestanddele
begrebet pragmatik består af, og hvordan det defineres. Ligeledes er der uenighed om,
hvordan børn med pragmatiske vanskeligheder defineres og identificeres.

Den sproglige dimension, pragmatik, er den mest komplekse sproglige færdighed. Et
barn kan have alderssvarende leksikalske og syntaktiske færdigheder, men har
nødvendigvis ikke lært, hvordan disse færdigheder anvendes mest gavnligt i samspil
med andre (Leinonen, Letts, & Smith, 2000). Børn med pragmatiske vanskeligheder har
svært ved at anvende og forstå sproget på en hensigtsmæssig måde i den
kommunikative situation (Bishop, 2000). Dette viser sig oftest ved, at de har vanskeligt
ved at følge almindelige samtaleregler, ikke kan holde den røde tråd i samtaler og har
svært ved at aflæse en situation. Dette kan medføre, at børnene kommer til at sige og
gøre ting, der virker upassende i konteksten (Bjar & Liberg, 2004). Disse
vanskeligheder kan bevirke, at børnene får problemer med at etablere venskaber og
håndtere social interaktion i hverdagen (McTear & Conti-Ramsden, 1992). Det er derfor
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vigtigt, at disse børn hurtigt bliver identificeret, så en intervention kan igangsættes.
Imidlertid har den videnskabelige litteratur kun i begrænset omfang beskæftiget sig
med, hvordan omgivelserne støtter og vejleder børn med disse udfordringer. Endvidere
er der kun lidt forskning som belyser, hvordan pragmatiske vanskeligheder hos børn
med høretab kan trænes i den audiologopædiske intervention, om end flere studier viser,
at denne population er særlig udfordret i forhold til at udvikle og tilegne sig pragmatiske
færdigheder (Goberis et al., 2012; Lichtig et al., 2011; Most, Shina-August, &
Meilijson, 2010; Rinaldi, Baruffaldi, Burdo, & Caselli, 2013; Tye-Murray, 2003).

Motivationen til at skrive om pragmatisk intervention udsprang af samtaler med Lone
Percy-Smith, cand. mag. audiologopæd og vejleder på dette speciale. Det er interessant
at børn med høretab på trods af god talesproglig udvikling, forudsat tidlig implantation
og intervention, stadig kan have vanskeligheder med de pragmatiske aspekter af
sproget. Spørgsmålet er, om audiologopæden og børnenes omgivelser overhovedet har
lært dem det? Har forældre og professionelle omkring børnene været tilstrækkelige
opmærksomme på dette? På baggrund af disse undringsspørgsmål blev interessen vakt
for at belyse pragmatiske færdigheder og afdække, hvordan disse aspekter af den
sproglige udvikling kan blive mere synlige og lettere tilgængelige i den
audiologopædiske intervention.

1.1 Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående er specialets problemstilling:

Hvordan kan pragmatiske færdigheder trænes i den audiologopædiske intervention med
særligt henblik på børn med høretab? Med udgangspunkt i dette ønsker nærværende
speciale at afdække begrebet pragmatik og udarbejde et handleforslag bestående af
aktiviteter målrettet pragmatiske aspekter af sproget.
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1.2 Formål
Formålet med specialet er tredelt og består af at:


Beskrive og uddybe begrebet pragmatik med henblik på definition og
karakteristika.



Udvikle og afprøve aktiviteter målrettet træning af pragmatiske færdigheder.



Vurdere og diskutere aktiviteternes anvendelighed og brug i audiologopædisk
praksis.

Specialet er både teoretisk og empirisk funderet. Den teoretiske del består af en
udredning af, hvad begrebet pragmatik dækker over. Ud fra den viden bliver et
handleforslag udarbejdet med fokus på, hvordan pragmatiske færdigheder hos børn kan
trænes i audiologopædisk praksis. Den empiriske del af specialet består af en afprøvning
af pragmatiske aktiviteter på to børn med CI. Efterfølgende bliver aktiviteterne
analyseret og vurderet.

1.3 Specialets opbygning
Specialet er bygget op omkring fire overordnede dele:

Del I

Baggrund: I baggrundskapitlet problematiseres og struktureres begrebet
pragmatik. Dernæst præsenteres den typiske udvikling af pragmatiske
færdigheder fra barnets prælingvistiske sprogstadie frem til skolealderen.
Endvidere beskrives pragmatiske vanskeligheder med henblik på
definition, identifikation og intervention af disse vanskeligheder.
Yderligere belyses studier omkring pragmatiske vanskeligheder hos børn
med høretab, og afslutningsvis beskrives den nuværende danske praksis
for børn med CI.

Del II

Metode + Materiale: I metodekapitlet præsenteres rekrutteringen af
deltagere til den empiriske undersøgelse. Endvidere beskrives
undersøgelsens udviklede aktiviteter med udgangspunkt i formål og
udformning. Dernæst redegøres for, hvor og hvordan afprøvningerne af
aktiviteterne fandt sted. Slutteligt beskrives undersøgelsens
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fremgangsmåde i dataanalysen, herunder brug af et dertil udarbejdet
vurderingsskema.

Del III

Resultater: I resultatkapitlet fremlægges deltagernes resultater fra
spørgeskemaet Pragmatisk profil. Ydermere præsenteres den kvalitative
analyse af de afprøvede aktiviteter.

Del IV

Diskussion + Afrunding: Specialet afrundes med en diskussion af
baggrund, metode og resultater. Til sidst vil en konklusion af specialets
problemstilling og formål samt forslag til fremtidige studier på området
blive opstillet.

1.4 Afgrænsning
Målgruppen for dette speciale er kandidatstuderende eller færdiguddannede inden for
faget audiologopædi samt pædagoger og andre med interesse for pragmatisk
sprogstimulering med særligt henblik på børn med høretab.

Litteratur omhandlende pragmatiske vanskeligheder hos børn med CI blev foretrukket,
eftersom deltagerne i dette speciale begge har CI. Dog indgår der også børn med
høreapparater (HA) i nogle af de studier, som fremhæves, da flere af studierne finder, at
der ikke er nogen signifikant forskel mellem de to grupper af børn, når det angår
udviklingen af pragmatiske færdigheder (Most et al., 2010; Rinaldi et al., 2013).

Da specialets fokus er på det pragmatiske aspekt af sproget, er en gennemgang af børns
udvikling af andre sproglige dimensioner (fonologi, syntaks etc.) blevet udeladt.
Endvidere er uddybninger og forklaringer af de tekniske egenskaber ved CI af
omfangsmæssige hensyn ligeledes udeladt.
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1.5 Litteraturindsamling
I dette afsnit redegøres for litteraturindsamlingsprocessen, som specialets baggrund er
bygget op omkring. Søgningen og indsamlingen af litteratur fokuserede på tidligere
studier, der kunne være relevante i forhold til specialets problemformulering og formål.

Søgningen af baggrundslitteratur til dette speciale blev foretaget via søgefunktionen
REX på Københavns Biblioteks hjemmeside (www.kb.dk) og ved brug af databasen
PsycINFO. Først blev der foretaget en fritekstsøgning via REX med søgeordene
”pragmatic skills”, ”hearing loss” og ”children”. Denne søgning resulterede i 97
artikler. Efter en grovsortering af de fundne artikler, som var baseret på artiklernes titler
og abstracts, blev seks af artiklerne fundet relevante for dette speciale. For at finde flere
væsentlige artikler blev ovennævnte søgeord erstattet af lignende synonymer som
eksempelvis ”hearing impaired children”, ”cochlear implant” og ”pragmatic
understanding”. Antallet af hits på disse søgninger var generelt store, men efter endnu
en grovsortering var det begrænset, hvor mange artikler der var brugbare.
I PsycINFO blev en litteratursøgning med samme søgeord som ovenstående
foretaget. Søgningerne i databasen resulterede generelt i færre hits end på REX, men
derimod var størstedelen af de fundne artikler af relevans for specialet. Bl.a. resulterede
søgningen med ordene ”pragmatic skills”, ”hearing loss” og ”children” i tre hits, hvoraf
alle tre artikler var brugbare. Derudover er mange af de anvendte artikler i dette speciale
fremskaffet via referencerne i de fundne artikler.

Ud over ovenstående søgninger, som var målrettet litteratur omhandlende pragmatiske
vanskeligheder hos børn med høretab, blev der også foretaget søgninger med henblik på
at finde artikler vedrørende intervention over for pragmatiske vanskeligheder. I
PsycINFO resulterede en søgning med ordene ”pragmatic” og ”intervention” i 19
fundne artikler, mens der blev fundet otte artikler med ordene ”pragmatic difficulties”
og ”therapy”. På baggrund af en gennemgang af artiklerne blev kun en artikel udtaget.
Ud fra referencelisten i artiklen var det muligt at finde yderligere artikler.

Ydermere blev der foretaget søgninger med det formål at finde litteratur omhandlende
generelle teorier og definitioner omkring pragmatik. Til dette blev der foretaget en
fritekstsøgning i REX med ordet ”pragmatic”. Søgningen resulterede i 1.287 fagbøger.
5

For at præcisere søgningen yderligere blev ”pragmatic” kombineret med ”competence”,
”theory” og ”children”. I alt blev otte bøger valgt ud. Ligeledes blev flere bøger
tilvejebragt ved gennemgang af referencelisterne bagerst i bøgerne.

Til at gemme og håndtere den fundne litteratur blev referencehåndteringsprogrammet
Zotero1 anvendt. Det følgende baggrundskapitel er resultatet af gennemgangen af
ovennævnte litteratursøgninger.

1

Programmet kan downloades på www.zotero.org.
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2 BAGGRUND
I dette kapitel vil resultatet af ovenstående litteraturindsamling blive beskrevet. Centralt
for dette speciale er en afdækning af begrebet pragmatik. Derfor vil dette afsnit blive
indledt af en grundig gennemgang af pragmatik med henblik på at anskue begrebet ud
fra et historisk perspektiv, at definere samt at afdække hvilke bestanddele, der indgår i
pragmatik. Dernæst vil udvikling af pragmatiske færdigheder blive beskrevet, for
efterfølgende at karakterisere pragmatiske vanskeligheder med henblik på identifikation
og intervention. Endvidere vil videnskabelige studier af pragmatiske vanskeligheder hos
børn med høretab blive præsenteret, og slutteligt vil den nuværende danske praksis af
børn med CI blive beskrevet.

2.1 Pragmatik
Pragmatik er et omfattende begreb, der bærer præg af at have udviklet sig over tid og
har interesse for flere fagområder, herunder bl.a. filosofi, psykologi og lingvistik
(Allott, 2010) og ydermere også sociologi, antropologi og kommunikationsvidenskab
(McTear & Conti-Ramsden, 1992). Dette har medført forskellige opfattelser,
perspektiver og definitioner af begrebet. Dermed er pragmatikbegrebet end ikke
entydigt for alle praktikere, der beskæftiger sig med feltet.
Så hvad er pragmatik? For at besvare dette spørgsmål kræver det, at man sætter
sig godt ind i de teorier og mangfoldige perspektiver, der eksisterer omkring begrebet.
Som litteraturindsamlingen til dette speciale bevidner om, er området omfattende, og
derfor er en fælles videnskabelig terminologi ikke mulig.

Dette speciale har en sprogvidenskabelige og audiologopædiske tilgang og tager derfor
udgangspunkt i pragmatik ud fra et lingvistisk perspektiv. Dette bliver gjort velvidende,
at det at begrænse pragmatik til udelukkende at være et lingvistisk anliggende ikke er et
acceptabelt synspunkt, hvis alt omkring menneskeligt brug af sprog skal inkluderes
(Mey, 2002). Inden for lingvistikken er der, ud over uoverensstemmelserne vedrørende
fagligt tilhørsforhold, endvidere forskelle i den teoretiske tilgang til pragmatik. Der er
mindst tre tilgange til, hvordan pragmatik relaterer til forskellige sprogvidenskabelige
områder. Nogle fagpersoner definerer pragmatik som et studie af sprogets brug, mens
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andre definerer pragmatik som forholdet mellem sprogets struktur (form og indhold) og
sprogets brug. En tredje tilgang definerer pragmatik som et særskilt område af sprog på
lige fod med fonologi, syntaks og semantik (McTear & Conti-Ramsden, 1992).

Til trods for forskelle i fagområder, tilgange og perspektiver inden for pragmatik, bliver
the user’s point of view nævnt som et fællestræk i studiet af pragmatik (Mey, 2002).
Derudover er der overvejende enighed omkring fire grundlæggende synspunkter, især
blandt dem, der fokuserer på kommunikativ brug af sprog (Allott, 2010). Alle fire
synspunkter er formuleret af H.P. Grice:2
1.

Kommunikation indebærer en specifik kompleks intention, som opfyldes,
når den er genkendt af adressaten.

2.

Adressaten skal udlede denne intention fra den kommunikerede ytring.

3.

Kommunikation er styret af principper/maksimer.

4.

Der skelnes mellem hvad en taler eksplicit formidler, og hvad der ”siges
mellem linjerne” (eng. fagudtryk implicates) (Grice, 1989).

Mey (2002) påpeger derudover, at kommunikation i samfundet hovedsageligt sker ved
brug af sprog. Sprogbrugerne, som sociale individer, kommunikerer og bruger sproget
på samfundets præmisser. Pragmatik, som studiet af den måde hvorpå mennesker bruger
deres sprog i kommunikation, er bygget på disse uskrevne regler og påvirker individers
sprogbrug.

2

H.P. Grice: Britisk filosof (f. 1913-1988) og indflydelsesrig person inden for pragmatik (Allott, 2010).
Se også figur 2.1.1.
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2.1.1 Historisk perspektiv
De første forskere af pragmatik inden for lingvistikken var sprogfilosoffer, og den
sprogfilosofiske retning har derfor præget store dele af tilblivelsen af og terminologien
omkring pragmatik.
Figur 2.1.1 Historisk tidslinje

Figur 2.1.1 viser en kort oversigt over
tidsperioden fra pragmatikbegrebets

Antikken

Bevidsthed om at måden man taler
på kan have en direkte effekt på
omgivelserne.
- Retorik: Læren om veltalenhed
og talekunst med de sproglige
virkemidler der dertil hører: Bl.a.
sprogbrug (elocutio) og fremførelse
(actio), der skulle tilpasses lytterne.

Slut 1800start 1900tallet

Pragmatism
- med bl.a. Charles Sanders Peirce,
amerikansk filosof
(f. 1839-1914) og hans tegnteori
om semiotik med sin tredeling i
indeks, ikon og symbol.

1930’erne

Charles Morris, amerikansk filosof
(f. 1903-1979). Grundlægger af
begrebet pragmatik. Videreudvikler
Peirce’s teori og bidrager med
treinddelingen af sprog: syntaks,
semantik og pragmatik.

1960’erne

1970’erne

1980’erne

begyndelse, gennem tilblivelsen, til dens
etablering som særskilt beskæftigelsesfelt.
Yderligere bliver perioden efter 1970’erne
omtalt med betydningsfulde teoretiske
udgivelser, som der ofte bliver refereret til i
både fag- og forskningslitteraturen.

Den nutidige forståelse for pragmatik
oprinder fra en gruppe amerikanske
filosoffer, fra slutningen af 1800-tallet og
starten af 1900-tallet. Denne forståelse

Morris definerer pragmatik i 1938
som:”the study of signs and their
relationship to interpreters”

bliver associeret med den filosofiske retning

Moderne brug af begrebet
pragmatik dukker op i filosofi.
H.P. Grice, britisk filosof (f. 19131988), influerer mere og mere med
sine teorier om meaning og
conversation, herunder samarbejdsprincippet og implikatur.

Inden for pragmatismen mener man, at der

Pragmatik bliver et separat
beskæftigelsesfelt og et legitimt
underområde i lingvistikken.

(Saugstad, 2001).

Pragmatik gør sit indtog i
børnesprogforskningen.

Filosoffen Charles Morris, bliver anset af

Levinson, antropologisk lingvist
(f. 1947), udgiver i 1983 den første
omfattende lærebog om pragmatik.
H.P. Grice’s samlede
arbejdspapirer bliver udgivet i 1989
med Studies in the Way of Words.

kaldet pragmatism (Nettelbladt, 2013).

er et tæt bånd mellem hvordan mennesker
tænker, hvordan de opfatter deres
omgivelser, og hvilke handlinger de udfører

flere som værende pragmatikkens
grundlægger, fordi han videreudvikler det
teoretiske fundament i pragmatismen, og
skaber den populære måde at underinddele
sprog i syntaks, semantik og pragmatik
(Allott, 2010; Mey, 2002; Nettelbladt, 2013).
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Begrebet pragmatik bliver i 1938 defineret som ”the study of signs3 and their
relationship to interpreters”(Morris, 1938). Ifølge Morris er pragmatik relationen
mellem tegn og sprogbruger. Dvs. hvordan tegn tolkes af parterne i eksempelvis en
samtalesituation. Morris mener, at pragmatik skal ses som en adskilt dimension fra
syntaks og semantik, fordi pragmatik forekommer igennem menneskelig adfærd
(Nettelbladt, 2013).

I kontrast til traditionel lingvistik, der fokuserer på de elementer og den struktur, som
sprogbrugeren producerer, fokuserer pragmatik på det sprogbrugende menneske.
Pragmatik interesserer sig med andre ord for selve processen at kommunikere og i det
kommunikerende menneske og ikke kun i slutproduktet, som udgør sproget (Mey,
2002).
Det historiske perspektiv af pragmatik blev beskrevet ovenfor for at skabe et overblik
over dette omfattende begreb. Dette overblik leder specialet hen i mod en nærmere
definition af pragmatik.

2.1.2 Definition
De fleste definitioner af pragmatik lægger sig op af Morris’ definition. Med tiden er
denne definition blevet modificeret og konkretiseret og bliver typisk beskrevet som
brugen af sprog i social kontekst (Mey, 2002). Ifølge Schwartz (2009), kommer den
pragmatiske adfærd til udtryk ved, at sprogbrugeren forstår at formidle kommunikative
intentioner, styre samtaler, tilpasse sit bidrag til samtalen, formulere narrativer og forstå
de uskrevne regler for høfligt sprogbrug. Forenklet handler det om, at vide hvad man
skal sige, hvordan man skal sige det, og hvornår man skal sige det (Tye-Murray, 2003).
Det er eksempelvis vigtigt, at kunne tilpasse sit sprog alt afhængig af formålet
med samtalen (såsom at være høflig, venlig og smilende når man beder nogen om
noget, men modsat være fast i blikket og bestemt i sit tonefald, når man irettesætter
nogen). Man skal også kunne tilpasse sit sprogbrug til forskellige situationer
(eksempelvis ikke tale på samme måde til et barn som til en voksen). Derudover skal
3

Signs (tegn) er en term fra semiotikken og skal forstås som, at et hvert sprog er et komplekst tegnsystem
(Cruse, 2004).
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man være opmærksom på de uskrevne samtaleregler. Disse regler består af alt fra, at
forstå hvilken afstand andre mennesker foretrækker i samtalesituationer, til at holde
”den røde tråd” i samtale. Dette er alle færdigheder, der er vigtige for, at det sociale
samspil skal fungere hensigtsmæssigt (Bishop, 1998).

Begrebet pragmatik er vanskeligt at definere, hvilket også tydeligt fremgår ved
gennemgang af den fundne forskningslitteratur med fokus på definitioner af pragmatik.
Langt størstedelen af de videnskabelige artikler definerer ikke pragmatik direkte, men
gør i stedet brug af betegnelser og beskrivelser, der i store træk er synonyme med
begrebet pragmatik. Eller også beskriver de bestemte elementer, der hører ind under
pragmatik f.eks. menneskelige relationer, konverserende interaktion, effektivitet af
kommunikation, social kompetence, ToM og socialisering (Boyd, Knutson, &
Dahlstrom, 2000; Jeanes, Nienhuys, & Rickards, 2000; Rinaldi et al., 2013; TyeMurray, 2003).
Blandt nyere videnskabelig forskning, som definerer pragmatik, benytter
definitionen af Levinson fra 1983. Denne definition beskriver pragmatik som det aspekt
af indhold, der ikke er afdækket ved semantik og syntaks. Derudover relaterer
pragmatik sig til den kontekst, som sproget bliver anvendt i for at forstå betydningen af
det, som bliver ytret i samtale (Most et al., 2010). Den nyere videnskabelige forskning
læner sig også op ad definitionen af pragmatik som brug af sprog i social kontekst
(Dammeyer, 2012; Paatsch & Toe, 2014). Se tabel 2.1.2 for ovenstående studiers
definitioner af pragmatik, og beskrivelser af de elementer, de vælger at inddrage til at
afdække pragmatiske færdigheder.
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Tabel 2.1.2: Definitioner og elementer af pragmatik
Forfattere &
årstal
Boyd,
Knutson, &
Dahlstrom
(2000)
Jeanes et al.
(2000)

Definition

”Social competence is
fundamental to the social
adjustment of children”

Interaction
Social interaction

I.O.

”To be a competent
interpersonal communicator, a
speaker must be able to apply a
range of pragmatic skills
effectively to ensure smooth
face-to-face communication in
conversation”
”Much of the substance of
human relationship is
established by our
conversational interactions”
”Pragmatic behaviour relates to
the assortment of rules needed
to use language appropriately
and effectively, to create
interaction and transfer meaning
in different conversational
contexts”

Request for clarification

”The study of pragmatics covers
such issues as dialog and
conversation, narrative abilities
and cultural and gender-specific
language styles”
”Parent-child communication is
essential to children’s
communicative, linguistic and
pragmatic development”

Turn taking
Response
Repair
Gaze behaviour

I.O.

Most et al.
(2010)

Levinson (1983):
”Pragmatics as the
aspect of meaning
that is not covered by
semantic and syntax,
and relates to the
context in which the
language is being
used (like the time,
place, circumstances,
speaker and listener)
to complete the
meaning of the text”
”Pragmatics is a
subfield of linguistics
describing how
language is used in a
social context”
I.O.

Rinaldi et al.
(2013)

Paatsch & Toe
(2014)

Elementer

I.O.

Tye-Murray
(2003)

Dammeyer
(2012)

Specificeret

”Pragmatics relates to
the way language is
used in social
context”

”Pragmatic behaviours such as
turn taking, eye gaze, topic
initiation and maintenance,
asking questions, and
responding to the partner’s
utterances relate to the rules
needed to use language
appropriately and effectively”

Response to request for
clarification

Conversational interaction:
- What we say, how we say
it, and how we listen.
- Conversational fluency
Communicative
Parameters (Prutting &
Kirchner, 1987)
- Verbal Aspects
- Topic
- Turn taking
- Lexical selection
- Intelligibility/Prosodic
- Kinesics/Proxemics

Assertiveness scale
- Ask questions
- Make requests
- Make suggestions
Responsiveness scale
- Respond to
questions
- Respond to
requests
- Turn taking
Conversation turns
Conversational balance
Conversational turn type
Conversational
maintenance

Note: I.O. = ikke oplyst.
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Dette speciale fordrer en mere praktisk tilgang til begrebet pragmatik. Som praktikker
retter fokus sig mod, hvordan man kan hjælpe børn til at anvende sproget effektivt i
hverdagskommunikation. Derudover er interessen at udvikle procedurer til de børn, som
har vanskeligheder med dette aspekt af sprog. Derfor kan man som praktikker ikke
uforbeholdent tillade sig at være begrænset af teoretikere (McTear & Conti-Ramsden,
1992). Sagt med andre ord, så har man i praksis den fordel ikke at være bundet af en
specifik, præcis og detaljeret definition, for at arbejde målrettet med feltet pragmatik.
Med dette for øje, er det derfor mest hensigtsmæssigt, at benytte den brede definition af
pragmatik som brugen af sprog i social kontekst.

Den ovenstående gennemgang bidrager med en bedre forståelse af, hvad pragmatik er
og fordrer en strukturering af dertilhørende bestanddele, selvom Mey (2002) påpeger, at
det er notorisk vanskeligt at afgrænse feltet på en sådan måde, at det kan afgøres hvor
pragmatik stopper og andre sproglige dimensioner begynder.

2.1.3 Pragmatikkens bestanddele
Inden for litteraturen om udviklingen af pragmatiske færdigheder har der i tidens løb
manglet overensstemmelse med hensyn til, hvilke elementer der hører ind under
begrebet pragmatik (Leinonen et al., 2000). Et anvendt perspektiv på pragmatik, om end
yderst kritiseret, er, at pragmatik er alt det ved en sproglig ytring, som ikke kan
forklares ved semantik (Allott, 2010). Dette er muligvis også forklaringen på, hvorfor
pragmatik ofte kaldes for lingvistikkens ”skraldespand” (Mey, 2002).
Leinonen et al. (2000) fremhæver følgende tre aspekter, som hører til pragmatik:
1) Brug af sprog i social interaktion: Fokus på interaktionen i kommunikationen,
såsom turtagning.
2) Meningsaspekt: Underforstået og indforstået mening (implikatur), tilsigtet
mening4, ikke-bogstavligt sprogbrug (idiomer, metaforer og ironi), henvisende
udtryk som f.eks. deiksis 5, anaforer og ellipsis 6 og ubeslutsomhed f.eks.
tvetydighed og uklarhed.
4

Eng. intended speech and communicative acts.
Betegner forholdet mellem det kommunikerede indhold og kommunikationssituationen bl.a. pronominer
såsom dig og vi, denne og dette, her og der, nu og da (Allott, 2010).
5

13

3) Forbundet diskurs: Narrativer og historiefortælling.

Alle tre aspekter har det tilfælles, at et individ har brug for disse sociale og kognitive
færdigheder for at bruge sproget hensigtsmæssigt.
Endvidere argumenterer Leinonen et al. (2000) for, at pragmatisk formåen
uløseligt hænger sammen med kognition. Pragmatik involverer en integrering af
forskellig kontekstuelle og lagrede informationer til et specifikt formål, og denne proces
er kognitiv. Når man kommunikerer, som den aktive part af det kommunikerede
indhold, er det hensigten, at ytre sig specifikt. Dem der forsøger at regne ud, hvad
meningen er med det ytrede, er nødsaget til at danne teorier om, hvad der foregår inden
i hovedet på samtalepartneren. Denne tolkning af samtalepartnerens intentioner bliver
betegnet som Theory of Mind (ToM) og er ligeledes forbundet med pragmatik.

I figur 2.1.3 fremgår en oversigt over underbegreber af pragmatik, som er blevet
udviklet til dette speciale med afsæt i en grundig undersøgelse af fag-og
forskningslitteraturen på området. Pragmatik-hjulet danner grundlaget for udviklingen
af pragmatiske aktiviteter til dette speciale.

Når der mangler underforståede ord i en ytring f.eks. ”Jane fought because Mary did (fight)”. At
opfange dette er nødvendigt for at finde ud af, hvad der bliver kommunikeret (Allott, 2010).
6

14

Samtale
 Regler
 Narrativer
 Turtagning
 Emne-kohærens
 Reparation

Nonverbale social cues
 Øjenkontakt
 Mimik
 Gestik
 Kropssprog

Verbale social cues
 Intonation
 Prosodi
 Tryk

Pragmatik
Ikke-bogstavligt sprog
 Idiomer
 Metaforer
 Ironi
 Sarkasme
 Tvetydighed
 Humor

Kommunikative hensigter
 Hilse
 Spørge
 Informere
 Forhandle

Kommunikativ forståelse
 Theory of Mind

Figur 2.1.3: Pragmatik-hjulet

Pragmatik-hjulet består af seks overordnede kategorier: Nonverbale social cues, verbale
social cues, kommunikative hensigter, kommunikativ forståelse, ikke-bogstavligt sprog
og samtale. Formen på figuren illustrerer, at bestanddelene inden for pragmatik
influerer på hinanden, og at hensigtsmæssig sprogbrug derfor er et samspil af disse
kategorier. Udover at de indbyrdes påvirker hinanden, bliver pragmatik ydermere
influeret af kontekst. Forskellige kontekster kræver forskellig anvendelse af Pragmatikhjulet og skal derfor tilpasses derefter. Endvidere bliver Pragmatik-hjulet påvirket af det
enkelte individs personlighed. Alle mennesker er forskellige og anvender deres
pragmatiske færdigheder med et personligt præg.

I det følgende bliver kategorierne med dertilhørende elementer beskrevet, hvoraf
udvalgte elementer, med særlig betydning for nærværende speciale, vil blive yderligere
uddybet.
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Nonverbale og verbale social cues
Sproget bliver beskrevet som den primære måde for mennesker at kommunikere på.
Dertil bliver det fremhævet, at der eksisterer et nonverbalt aspekt af sproget, der typisk
ledsager verbal kommunikation. Dette kan eksempelvis være en knyttet næve ved
vredesudbrud eller en vinkende hånd ved en hilsen (McTear & Conti-Ramsden, 1992).
De tegn der ledsager verbalt sprog, kan inddeles i to overordnede kategorier:
Paralingvistisk og nonverbalt. Paralingvistiske elementer er i dette speciale betegnet
som verbale social cues. De kan kun blive fortolket under eller i forbindelse med
verbalt sprog, fordi de udføres med stemmen f.eks. med prosodi, intonation og tryk. Et
eksempel kunne være en atypisk høj volumen, et hurtigt tempo eller høj pitch, der
typisk signalerer en øget følelsesmæssig sindstilstand (Allott, 2010; Cruse, 2004).
Nonverbale social cues dækker over elementer, der kan blive fortolket og
produceret uden ledsaget verbalt sprog herunder gestik, mimik og øjenbevægelser.
Nonverbale social cues inkluderer også brug af pauser, emfatisk og metaforisk
gestikulering samt en fornemmelse for andres intimsfære herunder rent afstandsmæssigt
at bedømme, hvad der er passende i samtalesituationen (Cruse, 2004).
Disse bestanddele af pragmatikken er bl.a. nødvendige for at forstå og udtrykke
verbal humor og tvetydighed, tryk der indikerer modstridende betydning samt
grammatiske forandringer, der kan ændre betydningen af det sagte (Nwokah, Burnette,
& Graves, 2013).

Kommunikative hensigter
Denne kategori omhandler en række intentioner, såsom at kunne tiltrække sig
opmærksomhed, spørge, hilse, forhandle og give informationer på en hensigtsmæssig
måde. For at være pragmatisk kompetent er det vigtigt at mestre disse færdigheder
(Dewart & Summers, 2012). Disse kommunikative funktioner kan blive identificeret fra
barnet er omkring 14 mdr. gammel, og udvikles fortsat frem mod treårsalderen, hvor de
bliver anset for at være etableret (Foster, 1990).

Kommunikativ forståelse
Grundprincippet i ToM er at forstå, at andre mennesker kan have andre idéer og
intentioner end én selv. At være i besiddelse af ToM indebærer, at man kan
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problematisere og realisere sig selv i relation til ens omgivelserne (Nettelbladt, 2013).
ToM refererer til forståelsen for, hvordan sindet fungerer, og hvordan sindstilstande,
såsom overbevisninger, ønsker, følelser mm. er influeret af, hvordan individet bliver
opfattet. En veludviklet ToM er nødvendig for en forståelse af sociale situationer og
relationer og tillader individet mere præcist at kunne forudsige eller forklare andre
menneskers ageren (Remmel & Peters, 2009). For at tilegne sig ToM er det vigtigt at
forstå, hvad det betyder at være et menneske i et samfund. Denne udvikling stækker sig
udover sproget og indebærer læringen om at deltage i en verden, som deles med andre
(Nelson, 2005). Det at kunne forstå andres perspektiv, at have forståelse for hvordan
andre mennesker tænker og føler i forskellige situationer, kaldes også for
forestillingsevne. Som voksen bliver andre menneskers intentioner hele tiden tolket.
Derudover forsøger individet ubevidst at forstå, hvad der foregår i andres tanker
(Meristo & Hjemquist, 2013).

Ikke-bogstavligt sprog
Denne kategori er den del af sproget, som ikke skal forstås eller tolkes konkret. Et
veludviklet sprogbrug indeholder:


Idiomer: Fast billedligt udtryk, hvis betydning ikke alene kan udledes af de
enkelte ords betydning, eksempelvis at stille træskoene = at dø.



Metaforer: Udtryk, som beskriver noget med ord, der ellers anvendes i andre
sammenhænge og således fremkalder en ny billedlig betydning, eksempelvis et
hjerte af sten.



Ironi: En udtryksmåde, hvor der siges det modsatte af, hvad der i virkeligheden
menes.



Sarkasme: En stærk ironisk eller spottende måde at udtrykke sig på, der ofte er
forbundet med anvendelsen af humor (Becker-Christensen, 2005).

Det er komplekst at mestre billedsproglige udtryk og kræver veludviklede leksikalske
færdigheder. Ydermere tyder videnskabelig forskning på, at der er en sammenhæng
mellem udviklingen af billedsproglige udtryk og ToM. Den billedsproglige udvikling er
ligeledes tæt forbundet med evnen til at drage inferenser. Det handler ikke kun om at
tolke det bogstavlige udtryk af sproget, men også at kunne foretage en analyse af
talerens hensigter, sammenholde det med konteksten, det som tidligere er blevet sagt,
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samt det som kan være underforstået. En voksenlignende beherskelse af billedsprog er
først etableret i den sene teenagealder (Nettelbladt, 2013).
Samtale
Et vigtigt element i samtale er de uskrevne regler, der følger med en hensigtsmæssig
kommunikation. Ifølge H.P. Grice’s Cooperative Principle, på dansk
samarbejdsprincippet, er samtaler styret af bestemte regler og principper.
Samtalepartnere forstår taleres ytringer ud fra den antagelse, at de handler i
overensstemmelse med disse regler og hvis ikke, at det i sig selv har en bevidst overlagt
betydning (Allott, 2010).
At kunne forstå en talers ytring kræver, at samtalepartneren arbejder sig frem til en
fornuftig fortolkning og forsøger at udlede talerens intention med det sproglige udsagn.
Det bliver antaget, at samtalepartnerne stræber efter at opføre sig på en rationel og
samarbejdsvillig måde (Grundy, 2008).
Samarbejdsprincippet inddeles i fire maksimer (Grice, 1989):
1) Kvalitet: At være sandfærdig og ikke sige noget som er fejlagtigt, eller som man
ikke har belæg for.
2) Kvantitet: At være så informativ som muligt i forhold til formålet med samtalen.
Samtidig bør bidraget være kortfattet dvs. ikke give mere information end hvad
der er nødvendigt.
3) Relevans: At holde sig til det der er relevant for samtaleemnet og konteksten.
4) Måde: At være tydelig og især undgå uklarhed og tvetydighed, at være kortfattet
og give informationen i en metodisk og bestemt rækkefølge.

For at opsummere, bør en taler bestræbe sig på at: Give information der er sand, ikke
give information uden tilstrækkelig bevis, give den rette mængde information (ikke for
meget og ikke for lidt), give relevant information og give informationen på en måde, der
er tydelig og let at forstå (Allott, 2010).
Hvis maksimerne bliver brudt, er det op til samtalepartneren at drage
slutkonklusioner om, hvad taleren egentlig mente med sin ytring og forsøge at finde
alternative forklaringer. Grice’s teori forklarer, hvordan man kan forstå betydninger, der
ikke bliver sagt direkte. De slutkonklusioner, som bliver draget efter en konstatering af
et brud på maksimerne, kaldes implikatur og har betydning for, hvordan vanskeligheder
af pragmatisk karakter opstår (Nettelbladt, 2013).
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Implikatur er en faglig term opfundet af Grice og til teorien om
samtaleprincipperne. Begrebet dækker over, hvad en taler mener, når en ytrings
betydning strækker sig ud over det, som taleren rent faktisk siger. En taler kan altså
have til hensigt at kommunikere mere med sin ytring, end det de ytrede ord direkte
betyder. Ifølge Grice, omfatter dette både indirekte svar på spørgsmål, ikke-bogstavligt
sprog såsom ironi og metaforer og ikke-bogstavlig opfattelse af bogstavligt sprog
(Allott, 2010).

Narrativer indgår også som et element under bestanddelen samtale. At fortælle en
narrativ er en krævende opgave, da narrativer bygger på integration af sproglige,
kognitive og sociale færdigheder (Norbury & Bishop, 2003). Lahey & Bloom (1994)
beskriver, at narrative færdigheder ”Involve being able to hold in mind a complex
model of relations among events while using language to express these relations”
(s.358). Dvs. den narrative opgave kræver integration af færdigheder på flere områder.
Foruden de ovennævnte færdigheder kræver historiefortælling, at barnet har en viden
om, hvordan narrativer bliver opbygget og struktureret således, at narrativen bliver så
fyldestgørende og forståelig som muligt for lytteren.
Der er flere måder at elicitere narrativer på bl.a. ved genfortælling og fri
fortælling ud fra billeder. Fri fortælling minder i højere grad om spontantale end
genfortælling (Liles, 1993). Ved genfortælling skal barnet genfortælle en historie, og
ved fri fortælling skal barnet selv generere en historie f.eks. ud fra sekvenskort.

Begrebet turtagning er et andet vigtigt element i samtaler, og bliver vurderet til at være
en vigtig pragmatisk færdighed. Blandt børn er denne færdighed vigtig både rent socialt,
f.eks. at kunne skiftes til at lege med et legetøj og skiftes til at have sin tur i
spillesituationer, men også at kunne skiftes til at have sin taletur i samtaler (Leinonen et
al., 2000). I det følgende fokuseres der på sidstnævnte, nemlig turtagning i
samtalesituationer.
Turtagning er knyttet til forskningsmetoden Conversation Analysis (CA), der
oprindeligt stammer fra det sociologiske fagområde og bliver anvendt til at analysere
primært hverdagssamtaler (Nettelbladt, 2013). For at kommunikere succesfuldt i en
samtale, er det vigtigt at være i stand til at påtage sig både rollen som initiativtager og
respondent. Derudover skal de fleste samtaler foregå ved en vis hastighed, og skiftet fra
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taler til taler skal udføres relativt problemfrit og flydende (Leinonen et al., 2000).
Deltagere i en samtale, som ønsker at tage ordet, venter ikke til den igangværende taler
stopper med at tale, fordi der i så fald vil opstå en regelmæssig og påfaldende pause
mellem hver taletur (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974).
Termen tur i begrebet, er det tidspunkt hvor taleren har sin taletur/ordet (Leinonen
et al., 2000). Fordi man har sin taletur betyder det ikke, at man bare kan tale uden at
have retten til det (Nettelbladt, 2013). Selvom ordet er frit i uformelle samtaler, sker
turtagningen ifølge specifikke turtagningsregler. Disse regler, som fordeler ordet
mellem samtalepartnerne, kan ses som samtalens ”trafikregler”. Det er først når disse
turtagningsregler brydes, at det bliver bemærket, f.eks. når nogen afbryder, den der har
taleturen (Norrby, 2004).
Turtagning er en dynamisk og lokalstyret aktivitet, eftersom varigheden af
taleturen bliver forhandlet fra det ene øjeblik til det næste ved hver relevant overtagelse,
i stedet for at være forudbestemt eller aftalt på forhånd (McTear & Conti-Ramsden,
1992). Videnskabelig forskning viser, at erfarne samtaleudøvere kan forudse slutningen
på den forrige talers ytring. Gennem en analyse af ytringens prosodiske, grammatiske,
indholdsmæssige og pragmatiske samspil, kan samtaledeltageren dermed forudse og
tilpasse sin overtagelse (Nettelbladt, 2013).

Udover at mestre turtagning og basale samtaleregler i samarbejde med de andre
bestanddele, er det vigtigt at kunne mestre emne-kohærens, hvilket består af at kunne
initiere, fastholde og afslutte emnet i en samtale.
En samtale handler i almindelighed om noget, dvs. en samtale har et eller flere
emner som omdrejningspunkt. Inden for sprogvidenskaben analyseres samtaler på to
niveauer; makroniveau og
et mere detaljeret mikroniveau. På makroniveau studeres samtalens forskellige faser, og
hvordan emneovergangene sker mellem de forskellige emner. Et sådan emneskift skal
helst forløbe på en ubemærket og smidig måde og kan eksempelvis mærkeres med ”det
får mig til at tænke på”.
På mikroniveau studeres strukturen i en samtale med udgangspunkt i emne-kohærens:
Emneinitiering, der omhandler hvordan et emne introduceres, emneetablering, om
hvordan emnet udvikles og fastholdes og til sidst emneafslutning, som handler om
hvordan samtalen afsluttes (Linell, 2011a).
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I samtaler forekommer der af og til ”topicdigression” dvs. pludselige
kommentarer, der sker uden for samtalesituationen, eller at samtalen på anden vis
forstyrres. Efter sådanne afbrydelser vendes der typisk tilbage til det afbrudte emne, ofte
uden at kommentere på afbrydelsen. Derudover kan der ligeledes forekomme glidende
emneskift, uden at det forrige emne er afsluttet. Det er ofte ved disse emneovergange, at
der opstår problemer i samtaler, og dette bliver anset for at være et typisk træk hos børn
med pragmatiske vanskeligheder (Nettelbladt, 2013).

2.2 Pragmatisk udvikling
I dette afsnit bliver den typiske udvikling af pragmatiske færdigheder hos børn med
høretærskler inden for normalområdet beskrevet. Formålet med dette afsnit er at opnå
en grundlæggende forståelse for, hvad børn forventes at kunne på forskellige alderstrin.
Afsnittet tager udgangspunkt i fire alderstrin: Det præsproglige stadie, det tidlige
sprogstadie, førskolealderen og skolealderen.
”Pragmatisk utveckling kan sägas handla om hur barn lär sig samspela med andra
genom att använda ord och fraser på ett förväntat och ändamålsenligt sätt i specifika
situationer med speciella samtalspartners. Pragmatisk förmåga manifesteras i samspel
med andra människor” (Nettelbladt (2013), s.212).

2.2.1 Præsproglig pragmatisk udvikling
Hos et barn med typisk udvikling begynder udviklingen af pragmatiske færdigheder
allerede inden, barnet begynder at udvikle sit sprog. Barnet udviser lige efter fødslen en
medfødt reference for menneskelige ansigter og stemmer og har et basalt behov for at
interagere med sine omgivelser (Nettelbladt, 2013).
I den præsproglige kommunikation anvender barnet paralingvistiske tegn såsom
øjenkontakt, blikretning, ansigtsudtryk, kropsbevægelser, gestik og vokaliseringer 7.
Disse paralingvistiske tegn bliver anvendt langt tidligere, end barnet selv begynder at
anvende verbalt sprog (Kaderavek, 2011). Særlig centralt i den tidlige udvikling af
pragmatiske færdigheder er barnets gestik; pege, tage, vise, afvise, give og bede om er
nogle af de tidligste gestus med en kommunikativ funktion (Prutting & Kirchner, 1983).
7

Eksempelvis grin, gråd og skrig.
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Yderligere er den etablerede øjenkontakt mellem mor og barn af afgørende betydning
for barnets fortsatte kommunikative udvikling (Nettelbladt, 2013). Fælles
opmærksomhed mellem mor, barn og et objekt er en vigtig tidlig
kommunikationsfærdighed, som bliver etableret når barnet er mellem 10 og 12 mdr.
gammelt (Kaderavek, 2011).
Det nyfødte barn udviser også tidligt tegn på interaktions-synkroni med den
voksne, hvilket betyder, at barnet bevæger sig i takt med den voksnes talerytme. Denne
evne til at imitere er grundlæggende for at kunne identificere følelser hos andre
mennesker og for at kommunikere med hinanden. I dette tidlige samspil opstår en
samtalestruktur, som kan minde om et tidligt stadie af turtagning; også kaldet protokonversation (Nettelbladt, 2013). Proto-konversation finder sted ved naturlige
hverdagsaktiviteter som bleskift, madning og badning, men også ved lege, som bortetit-tit og giv-og-tag. Ved disse lege er der en slags samtalestruktur, hvor den voksne
tager initiativ og afventer barnets respons. Hvis barnets respons udebliver (f.eks. ingen
vokalisering), forsøger den voksne at afvente eller gøre et nyt forsøg på elicitering.
Dette kan blive beskrevet som et tidligt eksempel på reparation af samtaler (Nettelbladt,
2013).

2.2.2 Pragmatisk udvikling i det tidlige sprogstadie
I takt med at barnet lærer sine første ord, begynder det at demonstrere flere sproglige
pragmatiske handlinger. Handlinger såsom at efterspørge objekter og aktiviteter samt
benægte og kommentere er nogle af de pragmatiske funktioner, som bliver udviklet når
barnet er mellem otte og 15 mdr. gammelt. Når barnet bliver mellem 16 og 23 mdr.
gammelt, tilføjes flere pragmatiske funktioner, såsom at efterspørge information, svare
på spørgsmål og anerkende et svar. En efterspørgsel kan blive demonstreret både verbalt
og nonverbalt (Kaderavek, 2011).

Barnet må i den tidlige sprogudvikling lære at differentiere sig selv fra andre mennesker
for at udvikle kompetencer til at koordinere egne handlinger og forudsige
konsekvenserne af disse handlinger. I forhold til dette er begrebet intersubjektivitet
centralt. Dette begreb bliver defineret som en bevidsthed hos individet om, at en
oplevelse er fælles og delt med andre individer (Nettelbladt, 2013).
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2.2.3 Pragmatisk udvikling i førskolealderen
Når barnet er i førskolealderen, deltager det mere aktivt i kommunikationen med to eller
flere samtalepartnere. På dette alderstrin udvikler barnet færdigheder omkring, hvordan
man indgår mest hensigtsmæssigt i samtaler og hvilke regler, der indgår i dette samspil
(Kaderavek, 2011). Følgende færdigheder skal barnet mestre for at opretholde en
succesfuld kommunikation:


Selvstændigt at initiere en samtale frem for altid at forvente, at
samtalepartneren initierer et nyt emne.



Overholde turtagning i løbet af en samtale frem for at dominere samtalen.



Vedligeholde emnet i samtalen frem for at lave pludselige emneskift.



Bruge verbale eller nonverbale signaler til at indikere skift af samtaleemne.



Indikere når samtalen ikke er forstået og/eller fornemme, når samtalepartneren
ikke forstår samtalen (dvs. samtale-reparation).



Bruge sproget hensigtsmæssigt i forhold til kontekst (dvs. kode-skift 8) (egen
oversættelse fra Hegde & Maul (2006) i Kaderavek (2011)).

Der kan opstå sammenbrud i kommunikationen, hvis barnet ikke mestrer ovenstående
færdigheder, Strategier til reparation af samtale er ligeledes en vigtig færdighed, som
både lytteren og afsenderen bruger til at reparere sammenbrud i samtalen. Lytteren
bruger samtale-reparation til at indikere, at han/hun ikke forstår afsenderens besked
f.eks. ”Hvad?” eller ”Jeg forstår ikke hvad du siger”. Samtale-reparation bruges af
afsenderen, når han/hun opdager, at der er et sammenbrud i samtalen, f.eks. ved at
gentage, omformulere eller uddybe den afsendte besked (Kaderavek, 2011). For at
kunne reparere sammenbrud i en samtale, kræver det, at barnet mestrer disse sproglige
færdigheder:


Identificere at der er opstået et problem i samtalen.



Lokalisere problemet.



Forstå samtalepartnerens ønske om reparation.



Kunne bekræfte samtalepartnerens forsøg på reparation.



Selv kunne udføre en reparation.

8

Kode-skift er en færdighed, som bruges til at skifte mellem formelt og uformelt sprogbrug i en samtale,
alt efter hvem man taler med. F.eks. bruger man et andet sprogbrug overfor nære venner (”Hey, vil du
med”) end overfor en lærer (”Må jeg godt bede om en blyant?”).
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Kunne gøre dette i samspil med andre (egen oversættelse fra Nettelbladt
(2013)).

2.2.4 Pragmatisk udvikling i skolealderen
Når barnet er i den tidlige skolealder, formår det at anvende sprog til at ræsonnere og
reflektere over tidligere hændelser, forudsige begivenheder, udtrykke empati,
vedligeholde status og interaktion med jævnaldrende, bruge og forstå sarkasme og
høflighedsformer og anvende kode-skift i forhold til at tilpasse kommunikationen til
den kontekst, som barnet indgår i (Chapman, 2000). At barnet begynder at reflektere
over hændelser i fortiden, nutiden og fremtiden, har stor betydning for barnets fortsatte
pragmatiske udvikling, især når det gælder situationsfornemmelse. Denne
metapragmatiske færdighed indebærer også, at barnet kan reflektere over sin egen måde
at kommunikere på (Adams, 2002).
Andre betydningsfulde færdigheder, som gradvist bliver udviklet i skolealderen,
er evnen til at producere narrativer, samtalefærdigheder og emne-kohærens (Nettelbladt,
2013). I skolealderen bliver barnet bedre til at forstå indirekte tale i eksempelvis
høflighedsfraser, omskrivninger og hentydninger, men formår også selv at anvende
indirekte tale på en passende måde ud fra bestemte kontekster: Vide hvad man siger til
hvem, vide i hvilke kontekster det er passende og kunne modificere måden at tale på, alt
efter hvem man taler med og hvordan konteksten er. Barnet begynder også i højere grad
at forstå billedsprog og formår selv at anvende lignelser og metaforer i
kommunikationen.
I løbet af skolealderen bliver de refererede pragmatiske kompetencer yderligere
udviklet. Når barnet er omkring otte til 10 år gammel, er de pragmatiske færdigheder så
godt som færdigudviklet (Jeanes et al., 2000). Imidlertid fortsætter voksne med at
udvikle og forandre deres pragmatiske kompetencer ud fra livserfaringer og sociale
roller (Nettelbladt, 2013). For at kunne indgå i sociale sammenhænge og interagere
hensigtsmæssigt i samtaler, er en udvikling af pragmatiske kompetencer vigtig
(Kaderavek, 2011).

Den ovenstående gennemgang af pragmatisk sprogudvikling danner en grundlæggende
viden om, hvornår pragmatiske færdigheder forventes at være etableret. Dette fører
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specialet hen i mod en redegørelse for, hvornår afvigelser fra den typiske udvikling kan
blive karakteriseret som pragmatiske vanskeligheder.

2.3 Pragmatiske vanskeligheder
I dette afsnit bliver pragmatiske vanskeligheder beskrevet med henblik på definition og
karakteristika. Desuden bliver det beskrevet, hvorfor det kan være vanskeligt at
identificere børn, som har problemer med brugen af sprog.

For at have et velfungerende sprog kræver det, at barnet kan beherske tre sproglige
dimensioner: Form (fonologi, syntaks og morfologi), indhold (leksikon og semantik) og
anvendelse/funktion (pragmatik) (Lahey & Bloom, 1988). Pragmatik er den sproglige
dimension, som kombinerer de andre dimensioner i en funktionel og social
hensigtsmæssig kommunikation (ASHA, 1993). Et barn, som har vanskeligt ved
sproganvendelse, har svært ved at følge de uskrevne regler for kommunikation og har
generelt svært ved at få kommunikationen til at fungere (McTear & Conti-Ramsden,
1992). At være kommunikativ kompetent forudsætter, at man er i stand til at kombinere
sproglige kompetencer med sociale kompetencer. Følgende centrale færdigheder er
vigtige for at være pragmatisk kompetent:


Viden om sprogets struktur og brug (f.eks. syntaks, fonologi).



Viden om de regler, der styrer en passende social adfærd i en given
kontekst.



Viden om den verden, som deles med andre, og ens egen position i denne.



Evne til at forstå andres sprog og sociale adfærd.



Evne til at genkende, hvad der er passende og upassende, for at kunne
respondere og deltage i overensstemmelse hermed (egen oversættelse fra
Thompson (1997) s.4).

Ifølge ovenstående kræver en beherskelse af pragmatiske færdigheder, at man taler og
agerer passende og ydermere forstår og tyder sprog og adfærd hos andre mennesker
(Thompson, 1997).

Bishop (2000) definerer pragmatiske vanskeligheder på følgende vis: Problemer med at
anvende sproget på en hensigtsmæssig måde i en bestemt kontekst. Som det fremgår af
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denne definition, er der to nøgleord, som er fremtrædende for at forstå pragmatiske
vanskeligheder; kontekst og hensigtsmæssig. Kontekst henviser til den omgivende
situation, mens hensigtsmæssig indebærer at følge de sociale uskrevne regler, som
bliver forventet i situationen (Nettelbladt, 2013). For at identificere et barn med
pragmatiske vanskeligheder kræver det, at barnet indgår i en social kontekst. Ydermere
viser vanskelighederne sig afhængigt af, hvilken social kontekst barnet befinder sig i og
hvilke krav, der stilles i de forskellige situationer (Bjar & Liberg, 2004). Særligt kan
vanskelighederne opstå, når der er mange samtalepartnere involveret (Nettelbladt,
2013).

2.3.1 Karakteristika
Rapin & Allen (1983) er nogle af de første, som beskriver undergruppen af børn med
pragmatiske vanskeligheder. De giver børnene betegnelsen semantic-pragmatic
syndrome without autism og oplister følgende karakteristika for denne gruppe af børn:


Meget flydende ekspressivt sprog.



Udsagn er syntaktisk velformede og fonologisk intakte.



Sproget er ofte ikke særligt kommunikativt.



Manglende evne til at vurdere, hvad der er relevant i en samtalesituation.



Problemer med at deltage i en kommunikativ diskurs.



Forstår korte sætninger og individuelle ord.



Dårlig forståelse af sammenhængende diskurs.



Spørgsmål bliver ofte besvaret med irrelevante svar.



Ekkotale hos yngre børn (egen oversættelse af Rapin & Allen (1983) fra Bishop
(1997) s.216).

Ovenstående karakteristika indgår stadig i beskrivelsen af børn med pragmatiske
vanskeligheder, men flere forskere har med tiden forsøgt at indkredse denne gruppe af
børn ved at præcisere deres vanskeligheder. Undersøgelser viser, at børnenes
vanskeligheder primært kommer til udtryk, når man ser på helheden i en samtale frem
for isolerede sætninger. Børnene adskiller sig herved fra børn med sproglige
vanskeligheder. Vanskelighederne med det pragmatiske aspekt bliver også synlige ved
pludselige emneskift og ved irrelevante svar, som indikerer, at de ikke helt har forstået
den forudgående samtale. Der er også en tendens til, at børnene styrer en samtale uden
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at tage hensyn til samtalepartnerens behov (Bishop, Chan, Adams, Hartley, & Weir,
2000).
Selvom der er foretaget mange undersøgelser af børn med pragmatiske
vanskeligheder, er der endnu en del uenigheder om, hvilke kriterier børnene kan
identificeres ud fra. Dette skyldes bl.a., at pragmatik er et begreb som, der er mange
forskellige opfattelser af (jf. afsnit 1.1) og at andre diagnoser, som f.eks. ADHD og
autisme, overlapper (Bishop, 1997). I praksis betyder dette, at andre fagpersoner udover
logopæder (f.eks. psykologer) ligeledes vil komme i kontakt med disse børn.

2.3.2 Identificering af pragmatiske vanskeligheder
Det kan være problematisk klinisk at identificere børn, som har problemer med brugen
af sprog, eftersom pragmatiske færdigheder viser sig i hverdagssituationer og ikke i
formelle testsituationer. Det er først, når barnet begynder at tale og indgå i samspil med
sine omgivelser, at vanskelighederne med sprogbrug giver sig til kende. Der er ifølge
Bishop (1997) tre metoder til at identificere børn med pragmatiske vanskeligheder:
1. Eksperimentelle studier, hvor der anvendes specielle konstruerede tests af sprog
og social kommunikation.
2. Observationsstudier af samtaleadfærd.
3. Checklist-rating af børnenes adfærd.

Den første metode til identifikation af børn med pragmatiske vanskeligheder er et
forsøg på at lave en objektiv vurdering af barnets sprogbrug, mens de to andre metoder
giver en subjektiv vurdering af, hvordan barnet anvender sprog i social kontekst. Der er
en mangel på objektive og pålidelige kriterier til, at vurdere børn med disse
vanskeligheder (Bishop, 1997).
I et eksperimentelt studie foretaget af Bishop & Adams (1991), adskilte gruppen
med pragmatiske vanskeligheder sig ikke fra gruppen med typisk SLI (Specific
Language Impairment). De børn, som udviste vanskeligheder med samtale uden for
formel klinisk testsituation, viste ikke disse træk i undersøgelsens kommunikative
opgave. En grund til dette kan være, at strukturen og den konkrete ramme af opgaven
hjalp børnene med pragmatiske vanskeligheder med at kompensere for underliggende
problemer ved at gøre brug af kontekstuelle ledetråde (Bishop, 1997).
Observationer af samtaleadfærd har derimod vist sig, at være brugbare i
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identifikationen af børn med pragmatiske vanskeligheder. Vurdering og analyse af
børnenes samtaleadfærd sker hovedsageligt ud fra iagttagerens personlige, sociale,
kulturelle og faglige baggrund. Dette mener bl.a. Leinonen et al. (2000) kan være et
problem, da undersøgelser viser, at iagttagerens faglige baggrund har indflydelse på,
hvordan et barns pragmatiske kompetence vurderes.
Den tredje metode, checklist-rating, bliver brugt til at undersøge barnets
pragmatiske vanskeligheder uden for en formel klinisk testsituation. Bishop (1998) har
udviklet Children’s Communication Checklist (CCC), der giver en kvalitativ profil af
barnets kommunikative vanskeligheder. Checklisten bliver brugt til at identificere børn
med pragmatiske vanskeligheder inden for gruppen af børn med kommunikative
vanskeligheder og belyser børns pragmatiske adfærd, som ellers er vanskelig at
undersøge i en klinisk testsituation. CCC bliver hyppigt anvendt i audiologopædisk
praksis og dækker over fire hovedområder: Strukturelle aspekter af sproget, pragmatiske
aspekter af sproget, autistiske træk og semantik og prosodi. Dette giver et samlet billede
af barnets kommunikative vanskeligheder. Checklisten består af en række udsagn, som
udfyldes af barnets forældre eller en anden person, som er tæt på barnet f.eks. lærer,
pædagog.
Udover CCC findes der også en anden checkliste, Pragmatisk profil. Denne
checkliste undersøger kun det pragmatiske aspekt i kommunikationen. Checklisten
anvendes i dette speciale og vil derfor blive beskrevet nedenfor.

2.3.3 Pragmatisk profil
Pragmatisk profil er et vurderingsskema, som indgår i det danske standardiserede
testbatteri CELF-4 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fourth Edition)
(Semel, Wiig, & Secord, 2003). CELF-4 er et klinisk instrument til identificering og
udredning af sproglige færdigheder hos dansksprogede børn i alderen 5;0 – 12;11 år og
består af 13 delprøver, en pragmatisk profil og et observationsskema. De forskellige
delprøver vurderer tilsammen et bredt spektrum af sproglige færdigheder. Et af
formålene med den pragmatiske profil er at fange sider af sproget, som ikke er tydelige
eller lette at vurdere i en formel klinisk testsituation (CELF-4, vejledning). Den
pragmatiske profil bliver brugt til at indsamle information omkring et barns pragmatiske
færdigheder. Profilen bliver udfyldt af barnets forældre eller andre med et godt
kendskab til barnet og giver en kvalitativ vurdering af barnets pragmatiske færdigheder.
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Profilen er ikke tænkt som et diagnostisk redskab.

Den pragmatiske profil består af 50 udsagn. Ud fra hvert udsagn skal respondenten tage
stilling til, hvor ofte udsagnet har været observeret i hverdagssituationer på en fire-trins
skala: Aldrig, Nogle gange, Ofte eller Altid. Her følger nogle eksempler på udsagn, der
indgår i spørgeskemaet:
Barnet…


Hilser på andre.



Bidrager til og opretholder en samtale på en relevant måde (f.eks. ved hjælp af
small-talk).



Følger regler for turtagning i sociale sammenhænge (f.eks. venter til det er
hans/hendes tur, afbryder ikke).



Leger med jævnaldrende.



Forstår ansigtsudtryk.

Den pragmatiske profil er normeret og resultatet kan derfor sammenlignes med
jævnaldrende. Under standardiseringen af CELF-4 blev testbatteriet afprøvet på en
gruppe af børn med CI (N=19). Da børnene med CI ikke viste sig at have specifikke
vanskeligheder med at udføre delprøverne i CELF-4, kan den dertilhørende normering,
ifølge vejledningen, anvendes til at vurdere børnenes pragmatiske profil.
Den pragmatiske profil kan ikke anvendes alene, men kan bruges til at
underbygge formodningen om, at et barn har vanskeligheder med det pragmatiske
aspekt af sproget. Den kan også bruges til at afdække, hvor barnet har brug for støtte i
forhold til pragmatisk udvikling. Hvis barnet eksempelvis har vanskeligt ved turtagning,
er det væsentligt at igangsætte en indsats her.

2.4 Intervention af pragmatiske vanskeligheder
I henhold til problemformuleringen (jf. afsnit 1.1) i dette speciale, er det interessant at
undersøge, hvad andre studier har fundet i forhold til interventionsmetoder overfor
pragmatiske vanskeligheder. Særligt er undertegnede specialeskrivere interesseret i at
afdække, hvilke øvelser og aktiviteter andre studier anvender til at træne pragmatiske
færdigheder. I dette afsnit bliver den dertilhørende litteratur derfor beskrevet.
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Som beskrevet tidligere i afsnit 1.5, gav litteratursøgningen kun et begrænset antal
relevante forskningsartikler. Ydermere var det ikke muligt at finde artikler, som berørte
intervention målrettet pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab. En enkelt
forskningsartikel (Goberis et al., 2012) giver dog forslag til strategier, som kan bruges
til at facilitere udviklingen af pragmatiske færdigheder hos børn med høretab.
Nedenstående gennemgang refererer dog i overvejende grad til litteratur omhandlende
børn identificeret med pragmatiske vanskeligheder uden høretab.

En pragmatisk intervention bør igangsættes, så snart et barn er identificeret med
pragmatiske vanskeligheder. Interventionen bliver oftest udført af en audiologopæd og
består af direkte træning af barnets pragmatiske færdigheder samt rådgivning til
forældre og andre professionelle omkring barnet f.eks. pædagoger, lærere. Når barnet
befinder sig på et tidligt udviklingsstadie, er forældrekontakt og -rådgivning af særlig
stor betydning (Nettelbladt, 2013). Dette er også grundtanken i Auditory Verbal
Therapy (AVT)9 af børn med høretab, da forældrene er en vigtig model for barnets
indlæring (Estabrooks, 2006). På denne måde indbefatter interventionen både direkte og
indirekte undervisning og kommunikationstilpasning af barnets omgivelser (Nettelbladt,
2013).

Relativt få videnskabelige studier fokuserer på interventionsstrategier eller på effekten
af den nuværende indsats overfor børn med pragmatiske vanskeligheder (Adams,
Baxendale, Lloyd, & Aldred, 2005; Leinonen et al., 2000). Endvidere eksisterer der
ikke en valideret ramme for pragmatisk intervention (Norbury, Tomblin, & Bishop,
2008).

Cathrine Adams, som er klinisk seniorlektor i logopædi på University of Manchester,
har undersøgt og skrevet adskillige videnskabelige artikler om børn med talesproglige
vanskeligheder, herunder børn med pragmatiske vanskeligheder. Yderligere har hun
sammen med kollegaer undersøgt, hvordan disse børn har gavn af pragmatisk
intervention. Nedenstående gennemgang består derfor i overvejende grad af artikler
med Cathrine Adams som førsteforfatter.
9

Undervisningsmetode der henvender sig til familier med hørehæmmede børn; familier, der på trods af
store høretab, tilstræber en alderssvarende talesproglig udvikling for deres barn udelukkende gennem
auditiv stimulation (Haven & Rødsgaard-Mathiesen, 2007).
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Adams, Lloyd, Aldred, & Baxendale (2006) lavede et studie, hvor de undersøgte
effekten af intervention målrettet børn med pragmatiske vanskeligheder uden autisme.
Seks børn mellem seks og 11 år modtog otte ugers individuel intensiv audiologopædisk
undervisning og blev vurderet præ og post interventionsforløbet med forskellige
sproglige tests og opgaver.
I interventionen indgik eksempelvis følgende mål for en case:


Samtalefærdigheder



Træne lytteevne



Turtagning



Initiere, fastholde og afslutte af emne



Narrative færdigheder, opbygge sekvenser i fortællinger



Forstå inferens



Træne forståelse for sociale intentioner og evnen til at aflæse følelsesudtryk
(egen oversættelse fra Adams et al. (2006))

Overordnet tydede interventionen på, at børnene havde forbedret deres pragmatiske
og/eller sproglige adfærd og dermed forbedret deres kommunikative adfærd på nogle af
parametrene.

To af børnene fra ovenstående studie indgik i et yderligere studie foretaget af Adams et
al. (2005). Formålet med studiet var at undersøge udfaldet af social/pragmatisk
intervention, der fokuserede på at forbedre kommunikationen. Begge børn modtog otte
ugers intervention af en logopæd i en time, tre gange om ugen. Interventionen bestod af
at arbejde direkte med barnet omkring pragmatiske færdigheder og bruge de trænede
færdigheder til at tilpasse kommunikationen til barnets omgivelser. Interventionen blev
målrettet ud fra en detaljeret observation af barnets pragmatiske færdigheder gennem
samtaler med ALICC10, forældrevurdering med CCC samt standardiserede sprogtests
for indsamling af informationer omkring barnets sproglige færdigheder.
Overordnet blev interventionen bygget op omkring tre principper:
1) Social interaktion (tilpasning af barnets miljø)
2) Social kognition (forstå følelser og social/verbal inferens)

10

Analysis of Language Impaired Children’s Conversation (Bishop, 2000).
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3) Verbale pragmatiske aspekter (turtagning, emne-håndtering,
samtalefærdigheder, opbygning af narrativer).

Teknikkerne til at træne princip 2 og 3 varierede i forhold til de fastlagte mål for det
enkelte barn, men generelt blev rollelege, specifikke pragmatiske færdigheder i
samtaler, metapragmatisk undervisning, selv-monitorering og copingstrategier anvendt
som teknikker i interventionen.
Et efterfølgende studie af Adams & Lloyd (2007) anvendte samme opbygning og
teknikker til at undersøge seks børn i alderen 5;11-9;9 år med pragmatiske
vanskeligheder. Af den grund vil detaljer om studiet ikke blive gennemgået, men det
kan anføres, at fremgang af samtalefærdigheder blev fundet hos alle børnene.

I et senere studie undersøgte Adams, Lockton, Gaile, Earl, & Freed (2012)
implementeringen af en logopædisk interventionsmetode i et randomiseret kontrolleret
forsøg, the Social Communication Intervention Project (SCIP). Interventionen var
målrettet børn i alderen seks til 11 år med komplekse sproglige, pragmatiske og
kommunikative udfordringer. 57 børn diagnosticeret med disse udfordringer modtog
SCIP intervention en time, tre gange om ugen i seks uger.

Nedenstående tabel 2.4.1 viser en oversigt over de tre hovedaspekter af interventionen
og deres komponenter: Language processering, pragmatics og social understanding
and social interaction.

Tabel 2.4.1: SCIP interventionen
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Ud fra de komponenter, som børnene havde størst vanskeligheder med, blev et
individualiseret forløb planlagt til hvert barn. Træning af basale kommunikative
(PRAG 1), narrative (LP 2) og metapragmatiske (LP 4) færdigheder og forståelsen af
social cues (SUSI 1) og emotioner (SUSI 2) var de mest hyppige og anvendte
komponenter. Aktiviteterne, som indgik i interventionen, var designet til at blive udført
i en-til-en undervisning og/eller blive brugt som en øvelse i skolen eller i hjemmet.
Metoderne til at træne de tre hovedaspekter inkluderede modellering, rollelege og
sabotage11. Til hver aktivitet blev en manual udarbejdet for at sikre, at aktiviteterne blev
udført efter hensigten i forhold til formålene med interventionen og for at give
underviserne forståelige anvisninger i forhold til at udføre aktiviteterne.

Naremore (1995) fastslår, at det ultimative mål i interventionen af pragmatiske
vanskeligheder er, at forbedre barnets evne til at planlægge og udføre en samtale med en
anden uden at blive anset som værende upassende. Dermed er det langsigtede mål ikke
at træne turtagning eller emne-initiering, da disse blot er skridt mod det egentlige mål.
Teknikker til at komme nærmere målet kan være at træne samtaleregler, observere
samtaler, rollelege og fortælling. Endvidere er mediering, som i nærværende speciale
betegnes som metabevidsthed, en vigtig del af interventionen. Her får barnet forklaret,
hvad formålet med øvelsen er og hvorfor det er vigtigt at mestre færdigheden. Det er
audiologopædens eller anden klinikers rolle, at vælge og anvende de teknikker, som er
bedst tilpasset det enkelte barn (Naremore, 1995). Udvælgelsen af interventionsprogram
afhænger yderligere af audiologopædens vurderinger og erfaringer med pragmatiske
vanskeligheder (Adams et al., 2005).

Som det indledningsvis blev beskrevet gav kun en enkel forskningsartikel forslag til
interventionsstrategier overfor pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab
(Goberis et al., 2012). I dette studie blev det først og fremmest undersøgt, hvilke
pragmatiske færdigheder børnene typisk udviklede senere i livet sammenlignet med
børn uden høretab. Endeligt foreslog de strategier til at træne pragmatiske færdigheder
hjemme, i skolen eller i den audiologopædiske intervention.

11

En metode hvor underviseren bevidst laver fejl for at øge opmærksomheden på den kommunikative
færdighed som trænes (Adams, Lockton, Gaile, Earl, & Freed, 2012).
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Følgende strategier anføres:


Give anvisninger til andre f.eks. i leg eller i spil (ToM), dette kræver, at
barnet kan sætte sig ind i, hvad den anden har brug for af informationer.



Forklare anvisninger i korrekt rækkefølge (f.eks. ved brug af
sekvenskort).



Lære at indgå hensigtsmæssigt i lege (f.eks. eksplicit vejlede barnet i,
hvordan legen foregår).



Lære at sætte sig ind i andres perspektiv (ToM) (f.eks. ved hvspørgsmål).



Lære at når man tager et valg, kan valget have konsekvenser (f.eks. ved
mediering).



Lære at skelne mellem sandhed og løgn (f.eks. ved rolle-lege).



Fortælle narrativer i korrekt rækkefølge og med tilstrækkelig
information (f.eks. ved at forældrene fører dagbog, som videregives til
logopæden).



Lære at identificere og håndtere sammenbrud i kommunikationen.



Vedligeholde et emne i samtalen.



ToM (f.eks. lære at forudsige hvad samtalepartneren allerede ved/ikke
ved).

På trods af et begrænset antal forskningsartikler omhandlende intervention af
hørehæmmede børn med pragmatiske vanskeligheder påpeger flere studier (Rinaldi et
al., 2013 og Tye-Murray, 2003), at børn med CI har behov for eksplicit vejledning til,
hvordan de håndterer vanskeligheder i kommunikationen. Hvis børnene lærer at
håndtere sammenbrud i kommunikationen, forbedrer de deres samtale-fluency og
sideløbende deres sociale status (Tye-Murray, 2003).

Undertegnede specialeskrivere søgte yderligere efter at finde nuværende tilgængelige
materialer med fokus på at træne pragmatiske færdigheder. Formålet med dette var at få
idéer og inspiration til udviklingen af pragmatiske aktiviteter. En dansk populær
videnskabelig udgivelse med idéer til sproglege og øvelser målrettet pragmatisk
sprogtræning, skrevet af Andersen & Bertelsen (2013), blev fundet under
litteraturindsamlingen. Bogen henvender sig primært til pædagoger og lærere. Der blev
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ikke fundet yderligere tilgængelige bøger/materialer med primær fokus på pragmatiske
aktiviteter.

På baggrund af ovenstående gennemgang af interventionsstudier fremgår det, at flere af
de pragmatiske færdigheder, som indgår i Pragmatik-hjulet, også bliver fremhævet i de
refererede studier. Dette understreger ydermere, at bestanddelene i Pragmatik-hjulet er
relevante i forhold til det pragmatiske aspekt af sprog.

2.5 Pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab
I dette afsnit bliver den fundne litteratur omkring pragmatiske vanskeligheder hos børn
med høretab beskrevet. Først følger en deskriptiv oversigt over de udvalgte
videnskabelige artikler, som er blevet anvendt i nærværende speciale (se tabel 2.5.1).
Artiklerne er udvalgt på baggrund af, at de er peer-reviewed og relativt nye (spænder fra
2000-2014). Følgende er blevet noteret til hver undersøgelse: Formål, antal deltagere,
køn og alder, implantationsalder, høreteknisk hjælpemiddel, kommunikationsform,
metode og resultater/konklusion. I tilfælde hvor ovenstående ikke er oplyst, er det
blevet noteret som I.O. Efter den deskriptive oversigt følger en opsamling på
undersøgelsernes fund.

35

Tabel 2.5.1: Studier af pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab (tabellen fortsætter frem til side 39)
Forfattere
og årstal
Boyd,
Knutson
&
Dahlstrom
(2000)

Jeanes et
al. (2000)

Formål
At undersøge
effekten af CI i
forhold til de
hørehæmmede
børns sociale
kompetencer.

At undersøge
pragmatiske
færdigheder
brugt i en-til-en
kommunikation
hos tre grupper
af børn: NH,
døve, som
anvender
oralkommunikat
ion og døve,
som også
anvender tegn.

Antal
deltagere
34 børn
med
profund
bilateralt
høretab og
20 NH*1børn.

I alt 60
børn:
40 børn
med
profund
høretab,
20 NHbørn.

Køn og
alder
Alder: CIbørn
gennemsnit
8 år, NHbørn
gennemsnit
6;4 år.
Køn: CIbørn: 19
piger, 15
drenge.
NH-børn: 9
piger, 11
drenge.
Alder: Hver
gruppe
bestod af tre
par 8-årige,
tre par 11
årige, to par
14-årige og
to par 17årige.

Implantations
-alder
I.O. De skriver
dog, at
børnene blev
opdelt i to: CI
i mindre end
24 mdr. og CI
over 24 mdr.

Høreteknisk
hjælpemiddel
Alle børnene
havde CI.

Kommunikationsform
Oralkommunikation
(dog støttet med
tegn).

Metode

Resultater/konklusion

Peer Task, hvor børnene
skulle interagere og lege
med to ukendte aldersog kønsmatchede NHbørn. Hele sessionen
blev videooptaget.
Sessionerne blev målt ud
fra kvantitative og
kvalitative parametre.
Endvidere fulgte
forældrevurderinger ud
fra CBCL* 2og
MCBC*3

NH-børnene interagerede
mere verbalt, venligt,
accepterende,
samarbejdende og
succesfuldt end børnene med
CI. De fandt, at CI ikke
forbedrede børnenes sociale
kompetencer. De foreslår, at
børnene bør vejledes i
hvordan man genkender og
responderer på indbydelser
til interaktion fra andre.

I.O.

I.O.

Oralkommunikation
(N=20) og simultan
kommunikation
(både verbalt sprog
og tegn) (N=20).

Hvert par fik fem
opgaver, som de skulle
løse. Den ene skulle
agere lytter, den anden
taler. Sessionerne blev
videooptaget til senere
analyse.

Børn med profund høretab
har svært ved at udvise
hensigtsmæssige pragmatisk
adfærd når de spørger ind til
afklaringer, selv at svare på
afklaringer og bruger
længere tid i kommunikative
sammenbrud sammenlignet
med NH-børn

Køn: I.O.
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Forfattere
og årstal
TyeMurray
(2003)

Formål

Most et al.
(2010)

Lichtig et
al. (2011)

Antal
deltagere
I alt 205
børn:
181 børn
med CI,
24 NHbørn.

Køn og
alder
Alder: 8-9 år

At afdække en
generel profil af
pragmatiske
færdigheder hos
børn med
høretab
sammenlignet
med NH-børn.

I alt 37
børn:
24 børn
med
høretab,
13 NHbørn.

Alder: 6;39;4 år.

At beskrive en
vurderingsproto
-kol af
kommunikation
for at evaluere
og sammenligne
kommunikative
færdigheder
blandt NH-børn
og børn med
høretab.

I alt 127:
20 med
svært
høretab, 40
med
profund
høretab og
67 NH.

Alder: 3-6
år.

At undersøge
samtale-fluency
hos børn med CI
sammenlignet
med NH-børn.

Køn: CIbørn: 91
piger, 90
drenge*4.
NH-børnene
var
nogenlunde
lige
kønsmæssigt
fordelt.

Køn: 19
piger, 18
drenge.

Køn: I.O.

Implantations
-alder
Tre børn inden
2 år, 60 børn
som 2-årige,
72 som 3årige, 37 som
4-årige og ni
som 5-årige.
Børnene var
tilpasset med
HA før
implantation
af CI.

Høreteknisk
hjælpemiddel
Alle børnene
havde CI.

Kommunikationsform
Oralkommunikation
(N=98) og simultan
kommunikation
(både verbalt sprog
og tegn) (N=83).

Gennemsnit:
2;6 år. Alle
børnene var
tilpasset med
HA før
implantation
af CI.

Ud af de 24
børn med
høretab havde
11 CI (10
unilateralt,
hvoraf 2 med
HA på andet
øre og 1
bilateralt) og
13 tilpasset
bilateralt med
HA.
31 ud af 60
var tilpasset
med
unilateralt HA.

Alle benytter
oralkommunikation

I.O.

Præverbal (N=39)
Oralkommunikation
(N=5) og
Tegnsprog (N=16).

Metode

Resultater/konklusion

Brug af både subjektive
og objektive
målemetoder. Initial
sprogtestning på flere
sproglige områder.
Kvalitative observationer
af samtaler ml. barn og
logopæd.
Observationerne blev
efterfølgende analyseret
af 10 bedømmere med
brug af en fem-points
skala.
Sprogtestning med tre
deltests fra MAASE*5.
Kvalitative observationer
af spontane barn-voksen
samtaler. Til analysen
blev the pragmatic
protocol*6 anvendt.

CI-børnene oplevede flere
sammenbrud i
kommunikationen end NHbørn. Taleforståelighed og
receptivt sprog var de bedste
prædiktorer for sammenbrud
i kommunikation. CIbørnene har brug for et
audiologopædisk forløb til at
håndtere kommunikative
vanskeligheder.

Protokol: Klinisk
observation af
legesession ml. forældre
og barn,
forældreinterview +
pragmatisk profil, test af
barnets benævnelse og
narrative færdigheder og
MLU-L*7 (ved
videoobservation)

Børn med høretab viste sig
at have en forsinket
udvikling af kommunikative
færdigheder sammenlignet
med NH. Samtlige børn
udtrykte alle pragmatiske
funktioner, men frekvensen
var lavere hos børnene med
høretab. De bidrog mindre i
interaktionen. Protokollen
viste sig at være brugbar.

Børnene med høretab
udviste større
uhensigtsmæssig brug af
pragmatiske færdigheder ift.
NH-børn. De oplevede også
oftere sammenbrud i
kommunikationen end NHbørn. De konkluderer, at
pragmatiske færdigheder
skal indgå i interventionen af
børn med CI.
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Forfattere
og årstal
Dammeye
r (2012)

Goberis et
al. (2012)

Formål
At undersøge
pragmatisk
sprogudvikling
hos tre børn
med CI i
spontan
interaktion med
hinanden.

At undersøge
pragmatiske
færdigheder hos
børn med
høretab og
sammenligne
med NH-børn.

Antal
deltagere
Tre børn
med CI.

Køn og
alder
Alder: 4;95;3 (ved us.
start).
Køn: To
piger og en
dreng.

I alt 235:
126 børn
med
høretab.
109 NHbørn og

Alder: NHbørn: 2-7 år.
Børn med
høretab: 3-7
år.
Køn: NHbørn: 43 %
drenge, 56
% piger og
1,8 % uspec.
Børn med
høretab: 51
% drenge og
49 % piger.

Implantations
-alder
CI unilateralt:
1;6-2;5 år.
CI bilateralt:
3;10-4;3 år.

Høreteknisk
hjælpemiddel
Alle tre børn
havde CI.

Kommunikationsform
Oralkommunikation
(kun tegn i meget få
situationer).

I.O.

Oralkommunikation
(31,7 %), simultan
kommunikation
(57,9 %) og
tosproget +
tegnsprog (5,6 %).

HA før
implantation
af CI.

I.O.

Metode

Resultater/konklusion

4-årigt langtidsstudie.
Observationsstudie som
blev analyseret ud fra
kvalitative og
kvantitative parametre.
De tre børn blev
observeret i samspil med
hinanden og en logopæd.
Observationerne fandt
sted 6 x 1,5 time om året
de første tre år og 2 x 1,5
time det sidste år. Ved
hver session blev
børnenes tale-og
hørefærdigheder
undersøgt med CAP*8
og SIR*9.
Forældrerapportering ud
fra the Pragmatics
Checklist*10.

Observationerne viste, at CIbørnene forbedrede deres
evner til at indgå i dialog i
løbet af den 4-årige periode.
Dog havde de stadig brug
for at blive støttet i at
etablere og vedligeholde
kommunikationen.

Børn med høretab viste sig
at være signifikant ældre når
de begynder at demonstrere
færdigheder med kompleks
sprogbrug sammenlignet
med NH-børn. Selv når
børnene med høretab er syv
år, mestrer 75 % af dem ikke
alle pragmatiske
færdigheder. Us. fandt også,
at jo større høretab, desto
længere tid tager det at
udvikle pragmatiske
færdigheder.
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Forfattere
og årstal
Rinaldi et
al. (2013)

Formål
At undersøge
lingvistiske og
pragmatiske
færdigheder hos
børn med CI
med en
implantationsalder på under
to år og
undersøge
forholdet
imellem disse
færdigheder.

Antal
deltagere
23 børn
med
bilateralt
profund
høretab.

Køn og
alder
Alder:
Gennemsnit
28,78 mdr.

Implantations
-alder
Gennemsnit:
14,26 mdr.

Høreteknisk
hjælpemiddel
Alle børnene
havde CI.

Kommunikationsform
Oralkommunikation

Metode

Resultater/konklusion

Test af ordforråd og
grammatiske
færdigheder. Endvidere
forældrevurdering af
barnets pragmatiske
færdigheder.

Deltagerne viste sig at have
forsinket leksikalske og
grammatiske færdigheder
sammenlignet med
Køn: I.O.
normative data. De fandt en
sammenhæng ml.
lingvistiske og pragmatiske
færdigheder: Jo dårligere
leksikalske færdigheder, jo
dårligere pragmatiske
færdigheder. De
konkluderer, at intervention
er vigtig for at forberede
børnenes pragmatiske
færdigheder.
I alt 93
Alder: 7;7Ud af de 31
Alle benytter
Sprogtestning med
Us. pegede på, at de
Paatsch & At undersøge
I.O.
børn:
12;9 år.
børn med
oralkommunikation CELF-4 og SIR.
hørehæmmede børn var i
Toe (2014) pragmatiske
færdigheder hos 31 børn
høretab var 20
Kvalitative observationer stand til at bruge en bred
en gruppe af
med svært
Køn: 57
CI-implanteret
af spontane samtaler ml.
vifte af pragmatiske
børn med
høretab,
piger, 36
og 11 var
et hørehæmmet og NHfærdigheder og fandt ingen
høretab gennem 62 NHdrenge.
tilpasset
barn sammenlignet med
forskel mellem NH og
spontane
børn.
bilateralt med
samtaler ml. to NH-børn. hørehæmmede børn ift. at
samtaler med
BTE*11holde en samtale i gang. Dog
NH-børn.
høreapparat.
var der en tendens til, at de
hørehæmmede børn
dominerede samtalerne –
strategi for at undgå
sammenbrud i
kommunikationen?
I.O. = ikke oplyst. *1 NH = normalthørende *2 The Child Behavior Checklist *3 Missouri Children’s Behavior Checklist *4 Oplysninger om studiets deltagere oplyses
i studiet af Geers & Brenner (2003) *5 Test af semantiske sprogfærdigheder *6 Prutting & Kirchner (1987) *7 Mean Lenght of Longest Utterances *8 Categories of
Auditory Performance *9 Speech Intelligibility Rating Scale *10 Simon (1984) *11 behind-the-ear.
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2.5.1 Gennemgang af vigtige faktorer fra undersøgelserne
I det følgende vil vigtige faktorer fra undersøgelserne i tabel 2.5.1 blive uddraget.
Følgende faktorer kan influere på studiernes validitet og vil derfor blive belyst: Antal
deltagere, implantationsalder og metode. Derudover vil studiernes overordnede
resultater/konklusioner blive fremlagt med henblik på at belyse, hvad studierne finder
vedrørende pragmatiske færdigheder hos børn med høretab.

Antal deltagere
I de ni udvalgte studier indgår tre børn med CI i det mindste studie og 181 børn med CI
i det største studie. Casestudiet med tre børn viser nogle tendenser, hvorimod studiet
med 181 børn i større grad giver nogle konkrete repræsentative konklusioner om
pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab. I de andre studier spænder
deltagerantallet fra 23 til 126 børn med høretab. Der kan være forskellige grunde til de
få antal deltagere i de udvalgte studier. Det kan tænkes, at rekrutteringen af deltagere er
begrænset af energi- og tidsmæssige faktorer. Ydermere kan forældrene have vurderet,
at barnet ikke skal udsættes for yderligere situationer, hvor høretabet er i fokus.

Implantationsalder
Implantationsalder angiver den alder, hvor det enkelte barn får indopereret sit eller sine
CI. I to af undersøgelserne (Boyd et al., 2000 og Paatsch & Toe, 2014) er der ikke
angivet alder ved stimulation eller implantation. Yderligere er der studier, som ikke
oplyser børnenes implantationsalder, hvilket kan skyldes, at det ikke fremgår hvilket
høreteknisk hjælpemiddel barnet er tilpasset med (Goberis et al., 2012; Jeanes et al.,
2000) eller fordi deltagerne er tilpasset med HA (Lichtig et al., 2011). For de øvrige fire
undersøgelser (Dammeyer, 2012; Most et al., 2010; Rinaldi et al., 2013; Tye-Murray,
2003) er implantationsalderen for CI-børnene væsentligt højere end det, der de kliniske
retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark anbefaler
(Sundhedsstyrelsen, 2012). Retningslinjerne anbefaler, at børnene bliver opereret, når
de er mellem otte og 12 mdr. gamle pga. hjernens plasticitet. Derudover giver tidlig
implantation bedre forudsætninger for en god sproglig udvikling (Artières, Vieu,
Mondain, Uziel, & Venail, 2009). Tre af de fire undersøgelser, som angiver børnenes
implantationsalder, er udført uden for Danmark og det kan derfor tænkes, at der er en
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anden behandlingsprocedure i de pågældende lande. Dog er undersøgelsen af
Dammeyer (2012), foretaget i Danmark og efter indførelsen af neonatal hørescreening i
2005. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at børnenes implantationsalder spænder
mellem 1;6-2;5 år for deres første CI. I undersøgelsen bliver dette dog også beskrevet
som en begrænsning af det foreliggende studie, ligesom det nævnes, at en tidligere
implantation kunne have haft en positiv effekt på børnenes udvikling af pragmatiske
færdigheder.

Metode
De oplistede studier i den deskriptive oversigt anvender forskellige metoder til at
undersøge børnenes pragmatiske og sociale kompetencer. Alle studier med undtagelse
af Goberis et al. (2012) og Rinaldi et al. (2013) anvender observationsstudier af
samtaleadfærd. Efterfølgende analyserer forskerne analyseret observationerne med
kvalitative eller kvantitative målemetoder. Bl.a. bliver observationerne i studiet af TyeMurray (2003) bedømt subjektivt af et panel af bedømmere. Til bedømmelsen anvender
de en fem-points skala (fra enig til helt uenig), hvor de bedømmer deres indtryk af
barnets samtalefærdigheder, deres reaktion på barnet (hvis de selv skulle samtale med
barnet) og deres subjektive indtryk af samtalen. Anvendelsen af en fem-points skala har
inspireret fremgangsmåden i nærværende speciale.
Endvidere anvender flere af studierne forældrerapportering til at undersøge
børnenes pragmatiske færdigheder (Boyd et al., 2000; Lichtig et al., 2011; Rinaldi et al.,
2013). Studierne finder, at det er vigtigt at inddrage forældrene i en pragmatisk
vurdering og Lichtig et al. (2011) skriver endog, at forældre altid bør inddrages i
udredningen, da de er i stand til at videregive komplementerende informationer til den
professionelles udredning. Denne metode bliver også anvendt i nærværende speciale,
for at få et indblik i deltagernes pragmatiske færdigheder.
Boyd et al. (2000) konkluderer i deres studie, at valg af metode har betydning for,
hvordan pragmatiske færdigheder bliver vurderet. Studiet finder, at checklist-ratings
bedømmer børnene til at have relativt gode pragmatiske færdigheder, hvorimod
observationsstudie af social interaktion giver et andet billede af disse færdigheder. Til
forskel fra checklist-ratings finder de, at børnene har vanskeligt ved at indgå i
interaktion med andre børn.
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Resultater/konklusioner
I henhold til studiernes validitet skal resultaterne fra de udvalgte studier ses i relation til
faktorer, som de tre ovenstående. Af den grund skal nedenstående gennemgang af
studiernes resultater anskues i et kritisk øjemed, da det ikke er alle studier, som kan
siges at være repræsentative for den gruppe af børn, som i dag bliver implanteret
omkring etårsalderen.
Overordnet finder alle studierne, at børn med høretab har en mere eller mindre
afvigende og forsinket udvikling af kommunikative og pragmatiske færdigheder. Dog
peger studiet af Paatsch & Toe (2014) på, at børn med høretab formår at anvende
adskillige pragmatiske færdigheder hensigtsmæssigt i samtaler og dermed ikke adskiller
sig signifikant fra de normalthørende børn. De konkluderer dog også, at der er en
tendens til, at børnene dominerer samtalerne, og at dette muligvis bliver brugt som en
strategi til at undgå sammenbrud i kommunikationen.

I to af studierne indgår både grupper af børn med CI og HA (Lichtig et al., 2011; Most
et al., 2010). Begge studier finder, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem de to
grupper, hvad angår brugen af pragmatiske aspekter i sproget. Af den grund bliver
børnene i disse undersøgelser kaldt børn med høretab.
Studiet af Most et al. (2010) finder, at børnene med høretab har forsinkede
pragmatiske færdigheder og udviser større uhensigtsmæssig brug af disse færdigheder
sammenlignet med normalthørende børn. Bl.a. har de vanskeligt ved turtagning og
ToM, mindre fleksibelt brug af sproget og involverer sig mindre i forskellige situationer
og samtaler.
I studiet foretaget af Lichtig et al. (2011) finder de, at både børnene med høretab
og de normalthørende børn udtrykker samtlige pragmatiske funktioner, som fremgår af
den anvendte pragmatiske profil, men at hyppigheden af disse færdigheder er lavere hos
børnene med høretab. Endvidere viser resultaterne, at børnene med høretab bidrager
mindre til at få en samtale til at glide hensigtsmæssigt.
Ligeledes finder Boyd et al. (2000), at børnene med CI har sværere ved at indgå i
interaktion sammenlignet med normalthørende børn. Børnene med CI er længere tid om
at indgå i interaktion og har mindre vedvarende interaktion. Derudover er de
normalthørende børns interaktion mere verbal, venlig, samarbejdende og succesfuld end
den, man ser hos børnene med CI.
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Studiet af Tye-Murray (2003) viser, at selv børn, som har haft CI i fire til fem år,
oplever flere problemer og mange sammenbrud i samtaler, når de bliver sammenlignet
med børn, som har god taleforståelighed samt god sprogforståelse. Studiet konkluderer,
at jo bedre børnenes taleforståelighed og receptivt sprog er, jo bedre er børnene til at
opretholde samtaler og dermed undgå sammenbrud i kommunikationen.

Jeanes et al. (2000) finder, at børn med profund høretab har sværere ved at udvise
hensigtsmæssig pragmatisk adfærd og bruger længere tid i kommunikative sammenbrud
sammenlignet med jævnaldrende normalthørende børn. Dog finder de også, at
pragmatiske færdigheder hos børn med høretab var ens sammenlignet med yngre sprogmatchede normalthørende børn. De konkluderer, at dette kunne tyde på, at
vanskelighederne med det pragmatiske aspekt i kommunikationen hos børnene med
høretab er en refleksion af deres sproglige kompetencer snarere end at være et syndrom
af deres hørenedsættelse.
Studiet af Rinaldi et al. (2013) finder også en sammenhæng mellem lingvistiske
og pragmatiske færdigheder hos børnene med høretab; jo ringere leksikalske
færdigheder, jo ringere pragmatiske færdigheder.

Det danske studie (Dammeyer, 2012) undersøger over en periode på fire år tre børn med
CI. Pragmatiske færdigheder som turtagning, reparation, øjenkontakt og aktivitetsgrad i
det sociale samspil imellem børnene bliver undersøgt. Undersøgelsen viser, at børnene i
stigende grad mestrer sprogets sociale sider i løbet af den fireårige periode, men at de
stadig har brug for støtte i form af hjælp til at være socialt responsive i
kommunikationen og til at bevare lysten til og troen på at kommunikere.

Goberis et al. (2012) viser, at børnene med CI kun mestrer 75 % af de undersøgte
pragmatiske færdigheder som syvårige, hvorimod de normalthørende børn allerede som
seksårige mestrer100 % af færdighederne. Dermed tager det længere tid for børnene
med høretab at udvikle pragmatiske færdigheder. Ydermere finder studiet, at jo større
barnets høretab er, desto længere tid tager det at udvikle pragmatiske kompetencer.
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Ovenstående studier indikerer, at børn med høretab er særlig udfordret, når det gælder
det pragmatiske aspekt af sprog. Dette aspekt er vigtigt at tage højde for i interventionen
af denne population, og derfor er denne tilegnede viden relevant for dette speciale.

2.6 CI-praksis for børn i DK
For at give et indtryk af den intervention, der ligger forud for deltagerne i dette speciale,
vil den nuværende danske praksis af CI-implanterede børn blive beskrevet. Først bliver
en tabeloversigt over et typisk forløb for et barn med CI præsenteret. Dernæst vil det i
form af en oversigt blive præciseret hvilke faglige elementer, der indgår i det initiale
interventionsforløb, som børnene og deres forældre bliver tilbudt. Dette forløb danner
fundamentet, hvor alle nye færdigheder tager deres afsæt.

Landsforeningen for børn og unge med høretab, Decibel, har i samarbejde med Øst- og
Vestdansk CI-center indhentet data fra CI-implanterede børn i Danmark. De seneste tal
viser, at 621 børn i 2012 var implanteret på landsplan, heraf 393 bilateralt (Decibel,
2012).
Efter etableringen af de landsdækkende neonatale hørescreeninger i 2005 bliver
børn med høretab på nuværende tidspunkt identificeret i to til tre mdrs. alderen. Herefter
bliver behandling med HA påbegyndt og i otte til 12 mdrs. alderen, kan behandling med
CI oftest bilateralt finde sted, hvis udredningen viser et sådant behov. Der er
international videnskabelig konsensus om, at tidlig specialiseret audiologopædisk
indsats er en afgørende faktor for et optimalt auditivt og sprogligt udbytte af CI
(Sundhedsstyrelsen, 2012).
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Nedenstående tabel 2.6.1 giver et overblik over sundhedsstyrelsens anbefalinger af et
typisk CI-forløb for børn i den danske praksis i henholdsvis hospitals- og kommunalt
regi

Tabel 2.6.1: Udredning, behandling og kvalitetssikring af et CI-forløb for børn
Hospitalsregi
Alder

Kliniske retningslinjer

Undervisning *

5 dage

Neonatal screening

Udnyttelse af barnets

30 dage – 7 mdr.

Yderligere audiologiske målinger

hørerest, vejledning til
forældre

-

60 dage

HA påsættes

-

90 dage

HA kontrol + forberedelse til operation

8 - 12 mdr.
-

-

Operation

1 times

4 uger post

-

CI tilslutning

undervisning/seance

operation

-

Initial ambulant efterbehandling +

pr. uge – 14 dage –

CI- kontrol

senere pr. mdr.

5 uger – 12 mdr.

12 mdr. post operation

Overlevering til kommunalt regi

Løbende teknisk

24 mdr. – 15 år

CI kontrol (auditivt, sprogligt og teknisk)

vurdering + tilpasning

Kommunalt regi
30 – 90 dage

Etablering af kommunalt samarbejde

6 mdr. – 12. mdr. post

Samarbejde mellem hospital og kommune

operation

Samarbejde mellem hospital og kommune

12 mdr. – 15 år
* Det skraverede område er nærmere uddybet i tabel 2.6.2. Note: Oplysningerne som fremgår af tabellen
er en gengivelse af Sundhedsstyrelsens specialevejledning for oto-rhinolaryngologi (Sundhedsstyrelsen,
2012, s.16-18)

I den initiale auditive efterbehandling bliver der foretaget videooptagelser af
undervisningen således, at forældrene derhjemme kan gense og arbejde videre med de
mål, der er blevet fastsat i undervisningen. Derudover bliver der lagt vægt på, at
fastlægge sproglige og auditive målsætninger for overordnede perioder, men også fra
gang til gang. Disse målsætninger og det samlede forløb tager udgangspunkt i det
enkelte barn og er dermed individuelt tilpasset hver enkel famille (Sundhedsstyrelsen,
2012). Som det fremgår af tabel 2.6.2, er der både forløb med forældre og forældre-barn
seancer inden (HA-forløb) og efter operationen (CI-forløb) ligesom alle auditive
aspekter afdækkes. Det er forventet, at ca. 45 børn årligt bliver implanteret og vil have
brug for denne behandling (Sundhedsstyrelsen, 2012)
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Tabel 2.6.2: Initial auditiv efterbehandling
- tilbydes de første 12 mdr. efter implantationen
Forældre-seance

Barne-seance (altid med forældre)

HA-forløb

CI-forløb

Iagttagelse af barnets reaktion i
Lydlig opmærksomhed.
forskellige lytte-situationer.
Skabe gode lytte-miljøer.
Skabe kommunikation ml. barnforældre gennem lyd.
Intensivt og målrettet arbejde med den auditive sans
- gennem auditivt og sprogligt stimulerende leg og træning i hverdagen.
Vejledning, undervisning og rådgivning
inden for udvikling af barnets auditive
cortex, så talesproglig udvikling
muliggøres i henhold til barnets
udviklingsstadie;
- AVT principper
- Teknikker i hensigtsmæssig
voksenadfærd
- Redskaber til udvikling af
barnets auditive sans og
sproglige færdigheder
Teknisk support til betjening og kontrol
af CI

Auditive færdigheder
- Taleproduktion
- Sprog (impressivt + ekspressivt)
- Kognition
- Kommunikation
Auditive processer
Lyd
- opmærksomhed
- hukommelse
- diskrimination
- integration
Tale
- feedback
Sprog
- genkendelse
- sekvensering
- forståelse
- genkaldelse
- overførsel

Forløbet, som fremgår af tabel 2.6.2, beskriver en lille del af den samlede indsats over
for de CI-opererede børn. Ved at dokumentere barnets auditive sproglige udvikling
sikres information til brug i samarbejdet mellem de involverede parter. Gennem hele
barndommen vil barnet have behov for løbende auditiv undervisning for udvikling og
vedligeholdelse af den auditive og sproglige udvikling (Sundhedsstyrelsen, 2012).

Opsummerende fulgte der i de foregående afsnit en gennemgang af begrebet pragmatik,
typisk pragmatisk udvikling, pragmatiske vanskeligheder og intervention af pragmatik.
Derudover fulgte en beskrivelse af pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab
og CI-praksis for børn i DK. Specialets teoretiske del danner grundlaget for den
eksisterende faglige viden på området og leder specialet hen i mod at udarbejde et
handleforslag til pragmatisk intervention.
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3 METODE + MATERIALE
I dette kapitel vil specialets empiriske del blive præsenteret. Empirien kan overordnet
inddeles i fire dele (se figur 3); rekruttering af deltagere, udvikling af aktiviteter,
afprøvning af aktiviteter og dataanalyse. I første del rekruttering af deltagere beskrives
de kriterier, som deltagerne blev valgt ud fra, indholdet af forældrebrevet og
baggrundsoplysninger på deltagerne. I Udvikling af aktiviteter beskrives de aktiviteter,
som blev udviklet til at træne pragmatiske færdigheder. Endvidere beskrives afprøvning
af aktiviteter herunder, hvor afprøvningerne fandt sted og valget af observationsform.
Afslutningsvis beskrives dataanalyse, herunder den analytiske fremgangsmåde og
sampling af videoobservationer.

Rekruttering
af deltagere

Udvikling af
aktiviteter

Afprøvning af
aktiviteter

Dataanalyse

Figur 3: Metodens fire dele

3.1 Rekruttering af deltagere
3.1.1 Deltagerkriterier
Følgende kriterier blev opstillet inden rekrutteringen af deltagere til dette speciale:

Deltagerkriterier
Høretab

Køn

Alder

Tilpasset med enten

Dreng + pige

4-5 år

HA eller CI
Tabel 3.1.1: Deltagerkriterier

Den tiltænkte målgruppe var oprindeligt børn med høretab, som var tilpasset enten med
HA eller CI. Eftersom det overordnede formål med specialet var at udvikle aktiviteter
og afprøve dem på børn med høretab, var valg af høreteknisk hjælpemiddel derfor ikke
altafgørende for deltagerudvælgelsen. Dog blev målgruppen indsnævret til børn med CI,
da specialets vejleder satte undertegnede specialeskrivere i forbindelse med forældre til
børn med CI via sin funktion som audiologopæd på Østdansk CI-center på Gentofte
47

Hospital. Derudover havde Henriette Kragh kendskab til en dreng med CI gennem sit
arbejde som støttepædagog.
Endvidere ønskede nærværende specialeskrivere at afprøve aktiviteterne på både
en dreng og en pige, eftersom dette ville nuancere og styrke aktiviteternes
anvendelighed. Det var tænkeligt, at køn kunne have en indvirkning på udformningen af
aktiviteterne med hensyn til valg af items, emne og form. Denne overvejelse beror dog
udelukkende på egne antagelser, da forskningslitteraturen for nærværende speciale ikke
har belyst dette.
Et kriterium for dette speciale var derudover deltagernes alder. Børn i
førskolealderen, fire til fem år, blev foretrukket, da børn på dette alderstrin er i færd
med at udvikle de grundlæggende pragmatiske færdigheder, såsom at indgå mest
hensigtsmæssigt i samtaler og lære de uskrevne regler, der indgår i dette samspil.
Derudover synes der at være en audiologopædisk forventning til, at fundamentet for
pragmatiske færdigheder bør være på plads før skolestart (jf. afsnit 2.2). Valget er
ydermere understøttet af, at CELF-4 vurderer børn helt ned til femårsalderen.
Det blev besluttet, at en gruppe på to børn var et passende deltagerantal, hvis
formålet med specialet skulle opfyldes inden for specialets rammer.

3.1.2 Forældrebrev
Forud for udarbejdelsen af forældrebrevet havde undertegnede specialeskrivere etableret
kontakt til deltagernes respektive forældre. Efter accept fra begge deltagers forældre
samt indhentning af information om bopæl blev forældrebrevet sendt ud.
Forældrebrevet havde til hensigt at informere om dette speciales formål og indsamle
informationer omkring deltagerne.
Forældrebrevet bestod af fire dele (jf. bilag 1):


Informationsbrev



Spørgeskema



Pragmatisk profil



Samtykke- og fortrolighedserklæring
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Informationsbrev
Den første del af forældrebrevet bestod af et informationsbrev. Informationsbrevet
havde til formål at oplyse forældrene om specialet og om, hvad det ville indebære, hvis
de lod deres barn deltage. Indledningsvis blev begrebet pragmatik i korte træk uddybet
for at informere forældrene herom. Slutteligt bidrog informationsbrevet med praktiske
informationer omkring deltagelsen i specialet og kontaktoplysninger på undertegnede
specialeskrivere.

Spørgeskema
Anden del af forældrebrevet bestod af et mindre spørgeskema. Dette spørgeskema
havde til formål at bidrage med baggrundsoplysninger på deltagerne. I spørgeskemaet
blev der spurgt ind til følgende parametre:


Navn



Fødselsdato



Alder ved cochlear implantation



Ensidig eller dobbeltsidig implantation



Andre vanskeligheder

De ovenstående parametre blev bl.a. udvalgt på baggrund af viden omkring faktorer,
som kan have en effekt på den sproglige udvikling hos børn med høretab. Som skrevet
tidligere har alder ved cochlear implantation stor betydning for barnets udvikling af taleog sprogfærdigheder (se afsnit 2.5.1). En god sproglig udvikling er ligeledes en
prædiktor for barnets pragmatiske færdigheder Jeanes et al. (2000). Derfor var det
relevant for nærværende specialeskrivere at kende til barnets implantationsalder.
Endvidere har ensidig (unilateral) eller dobbeltsidig (bilateral) implantation af CI
betydning for, hvor stort et udbytte barnet har af sin hørelse. Bilateral implantation giver
en bedre retningsbestemmelse og lokalisering af lyd, øget taleforståelighed og forbedret
lydkvalitet (Dunn, Tyler, Oakley, Gantz, & Noble, 2008). Disse fordele ved bilateral
implantation giver bedre betingelser for god sproglig udvikling herunder udviklingen af
pragmatiske færdigheder.
Hvis barnet havde andre vanskeligheder, eksempelvis vanskeligheder med
motorik og syn, var det et ønske at blive informeret herom, så aktiviteterne kunne
tilpasses barnets forudsætninger.
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Barnets fødselsdato var en relevant oplysning i forhold til at behandle deltagernes
score i den pragmatiske profil.

Spørgeskemaet skulle også bidrage med kontaktoplysninger på deltagernes respektive
børnehaver, så det var muligt at tage kontakt til dem og aftale datoer til afprøvninger af
aktiviteter.

Pragmatisk profil
I dette speciale blev forældrene og en kontaktperson i deltagernes respektive børnehaver
bedt om at udfylde den pragmatiske profil. For beskrivelse af denne, se afsnit 2.3.3.
Profilen er ikke vedlagt som bilag i dette speciale på grund af ophavsrettigheder.
Hensigten med at anvende Pragmatisk profil i dette speciale var todelt:
1. At indsamle informationer omkring deltagernes pragmatiske færdigheder for at
få en indikation af, hvorvidt deltagerne klarer sig alderssvarende i forhold til at
anvende de pragmatiske aspekter af sproget.
2. At deltagernes resultater fra den pragmatiske profil kunne bidrage med
inspiration til specialets udvikling af pragmatiske aktiviteter.

Samtykke- og fortrolighedserklæring
Til dette speciale blev der indsamlet skriftligt samtykke fra forældrene. Det var vigtigt,
at forældrene var informeret om, at deres barns deltagelse og de foreliggende
videooptagelser ville blive behandlet med største fortrolighed. Yderligere blev
forældrene informeret om, at videooptagelserne af deres barn udelukkende ville blive
brugt i specialet og at barnets navn og personlige oplysninger ville blive anonymiseret.
Undertegnede specialeskrivere underskrev ligeledes en fortrolighedserklæring.
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3.1.3 Deltagerbeskrivelser
De to deltagere, som blev rekrutteret til dette speciale, vil i det følgende blive beskrevet
som henholdsvis A og B. Nedenstående tabel præsenterer en oversigt over deltagerne:
Høreteknisk
hjælpemiddel

Andre
vanskeligheder

Køn

Alder ved
afprøvning

Alder ved
implantation

Hørealder

A

CI, bilateralt

B

CI, bilateralt

Nedsat
muskelstyrke
Nedsat syn
+10 på begge
øjne

Pige

4;10 år

8,5 mdr.

4;2 år

Dreng

5;10 år

14 mdr.

4;8 år

12

Tabel 3.1.3: Baggrundsoplysninger på deltagerne

Deltager A er en pige, som på tidspunktet for afprøvningen var fire år og ti mdr.
gammel. Hun fik CI da hun var 8,5 mdr. gammel, og hendes behandling fulgte dermed
Sundhedsstyrelsens anbefalinger med hensyn til påbegyndt behandling af høretab inden
for det første leveår (Sundhedsstyrelsen, 2012). Derudover oplyste forældrene, at hun
har nedsat muskelstyrke, men dette blev ikke vurderet som værende problematisk i
forhold til at deltage i afprøvningerne. A går til daglig i en enkeltintegreret børnehave i
Ballerup Kommune.
Deltager B er en dreng, der på tidspunktet for afprøvningen var fem år og ti mdr.
gammel. Han fik ligeledes CI, men blev først implanteret da han var 14 mdr. gammel,
hvilket var relativt sent i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og sammenlignet
med A. Forældrene oplyste om betydeligt nedsat syn hos B, hvilket der blev taget højde
for i udviklingen og afprøvningen af aktiviteterne. Eksempelvis blev der taget hensyn til
billedstørrelse og lysforhold. Derudover informerede forældrene om, at B er adopteret.
B går til daglig i en enkeltintegreret børnehave i Københavns Kommune, hvor Henriette
Kragh er ansat som støttepædagog.
Ydermere var det interessant at se nærmere på deltagernes auditive udbytte af deres CI.
Derfor blev forældrene spurgt om tilladelse til at indhente deltagernes seneste
fritfeltsmålinger. Begge forældrepar gav accept, og det var derefter muligt for specialets
vejleder at søge i Gentofte Hospitals database, hvor både A og B er opskrevet. Desværre
viste det sig, at der ikke var foretaget fritfeltsmålinger af deres hørelse, men kun
12

Hørealder indikerer, hvor længe barnet har været hørende. Hørealder udregnes ved at subtrahere
barnets kronologiske alder med implantationsalder (Haven & Rødsgaard-Mathiesen, 2007).
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funktionelle lydprøver med Ling-lydene13 i forbindelse med løbende tekniske
justeringer af deres CI. Ifølge de kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear
implantation i Danmark (Sundhedsstyrelsen, 2012), bør CI-opererede børns auditive
udbytte monitoreres årligt fra et til fem år samt ved ti og 15 års alderen efter
implantationen med standardiserede tests, herunder fritfeltsmålinger.

3.2 Udvikling af aktiviteter
Et af delformålene ved dette speciale er, at udvikle aktiviteter målrettet træning af
pragmatiske færdigheder med særlig henblik på børn med høretab. I afsnit 2.1.3 blev
pragmatikkens bestanddele beskrevet og med udgangspunkt i dette og med inspiration
fra den pragmatiske profil, tog aktiviteterne form. De udviklede aktiviteter vil i det
følgende blive beskrevet.

3.2.1 Design
Til at opbygge og anskueliggøre administreringen af aktiviteterne blev der udarbejdet et
skema over hver aktivitet. Aktiviteterne kan dermed også lettere reproduceres og
udføres af audiologopæder eller andre fagpersoner. I dette speciale vil betegnelsen
aktivitetsleder (AL) henvise til den person som igangsætter og styrer aktiviteterne.

Inspirationen til hvilke parametre der skulle indgå i skemaet blev hentet fra Adams et al.
(2012) i Norbury et al. (2008) (jf. afsnit 2.3.4). I det udarbejdede aktivitetsskema indgår
derfor følgende parametre:


Formål



Materiale



Vejledning



Procedure



Forslag til samtale og spørgsmål



Sværhedsgrad

13

Ling-lydene er fonemer (sproglyde), der er udvalgt, så de tilsammen dækker talens frekvensområde
(Cole & Flexer, 2011).
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Skemaet giver forslag til, hvordan sværhedsgraden af aktiviteterne kan gradueres. Det er
vigtigt, at AL observerer barnet og kan målrette sværhedsgraden af aktiviteten til
barnets niveau, sådan at barnet får en oplevelse af succes.

Ydermere giver skemaet forslag til samtale og spørgsmål omkring aktiviteten. Tidligere
undersøgelser viser, at både forståelse (metalingvistisk) og produktion er vigtige for
udfaldet af undervisningen (Gerber, Brice, Capone, Fujiki, & Timler, 2012). Derfor er
hver aktivitet inddelt i to overordnede fokusområder: Hovedaktiviteten, hvor deltageren
trænes i de forskellige udvalgte pragmatiske færdigheder og meta-aktiviteten, hvor AL
snakker med deltageren om, hvorfor det netop er vigtig at mestre den pragmatiske
færdighed, som er i fokus. Sidstnævnte har også den funktion, at kontrollere om
deltagerne har forstået formålet med aktiviteten. Eksempelvis kan træning af
øjenkontakt deles op i de to fokusområder på følgende måde:
1. Hovedaktivitet: På baggrund af en historieoplæsning opstår en samtale. Ved alle
spørgsmål der stilles til denne historie og ved responsen dertil, skal der holdes
øjenkontakt.
2. Meta-aktivitet: Det er vigtigt at holde øjenkontakten under samtale, da man
således sikrer sig, at samtalepartneren er opmærksom mm.

3.2.2 Beskrivelser
I dette afsnit vil aktiviteterne blive beskrevet. Beskrivelserne bærer præg af høj
detaljeringsgrad for at gøre aktiviteterne reproducerbare for andre, der måtte ønske at
afprøve dem. Aktiviteternes overordnede formål er, at børnene skal blive bedre til at
kommunikere i samspil med andre. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de pragmatiske
færdigheder som er opstillet i Pragmatik-hjulet (figur 2.1.3), da disse er vigtige at
mestre for, at kunne indgå hensigtsmæssigt i dette samspil.
I nedenstående bliver aktiviteterne beskrevet med henblik på formål og betydningen af
disse pragmatiske færdigheder.

Social cues
I Pragmatik-hjulet er social cues delt op i to: Verbale (intonation, prosodi og tryk) og
nonverbale (øjenkontakt, gestik, mimik og kropssprog). Social cues er en vigtig
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pragmatisk færdighed, som bruges til at forstå samtalepartnerens intentioner og til at
tilpasse sin adfærd i forskellige situationer. Til at træne social cues blev tre aktiviteter
udviklet: Mimik-memory, Fisk’n følelse og Lyt’n følelse.

3.2.3 Mimik-memory
Denne aktivitet er udviklet med det formål at træne nonverbale social cues, fordi det er
vigtigt, at børn får en forståelse for, at der er en sammenhæng mellem følelsesudtryk og
kropsprog. Et andet formål med denne aktivitet er at træne turtagning. Det er vigtigt, at
barnet lærer at give plads og lytte samt vente på sin tur i samtale og leg. Derfor er det
AL’s opgave at støtte op omkring og gøre det klart for barnet, hvem der har taleturen.
Ydermere kan aktiviteten bruges til at træne ToM.
Se tabel 3.2.3 for en oversigt over Mimik-memory.

Aktivitet

Mimik-memory

Formål

1) At træne aflæsning og identifikation af nonverbale
udtryksmåder: Gestik, mimik og kropssprog.
2) Turtagning
3) ToM
Vendespil med 16 forskellige billedpar, i alt 32 billedkort. Billederne på
kortene forestiller børn med et bestemt følelsesudtryk (glad, sur, trist
eller ked af det). Se bilag 2 for eksempler på de fire følelsesudtryk.

Materialer

Vejledning

Procedure

”Vi skal nu i gang med at spille vendespil. Måske har du prøvet at spille
det før, men ellers fortæller jeg dig lige hvordan det foregår. Jeg har
her en bunke kort, som vi lige om lidt lægger ud på bordet med bagsiden
opad. På kortene er der nogle billeder af børn, som enten er glade, sure,
triste eller kede af det. Det gælder om at finde to ens kort, så man får et
sæt. Vi skiftes til at vende to kort, og hvis de er forskellige, går turen
videre til den næste. Hvis man får et sæt, er det ens tur igen og man kan
vende to nye kort. Til sidst tæller vi sammen, hvem der har fået flest stik.
Er du klar til at spille?”
- Mindst to deltagere.
- Kortene blandes og lægges med bagsiden op ad og ud på et bord.
- På skift vendes to kort. Hvis disse er ens, har man et sæt og kan
fortsætte med at vende to nye kort. Hvis kortene er forskellige, vendes
kortene om igen og turen går videre til den næste. Til sidst tæller hver
deltager, hvor mange stik de har samlet sammen. Deltageren med flest
stik har vundet.
- Når kortene vendes, snakker deltagerne om, hvilke følelser børnene på
kortene udtrykker og hvordan man kan aflæse dette ud fra deres gestik,
mimik og kropssprog.
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Hvilket billede synes du er det mest glade/sure/triste/kede af det?
Hvorfor er det vigtigt, at man kan se på andre, hvordan de har det?
samtale og
Hvad gør dig glad/sur/trist/ked af det?
Hvordan ser du ud, når du er glad/sur/trist/ked af det?
spørgsmål
Hvorfor er det vigtigt, at man skiftes til at have sin tur i spillet?
For svær:
Sværhedsgrad For let:
-Tilføj flere billedpar.
-Reducer antallet af
-Tilføj kort med andre følelsesudtryk f.eks.
billedpar.
bange, overrasket eller forvirret.
-Reducer antallet af
følelsesudtryk.
Forslag til

Tabel: 3.2.3: Aktivitetsskema Mimik-memory

3.2.4 Fisk’n følelse
Det overordnede formål med denne aktivitet er ligeledes at træne identifikation og
aflæsning af nonverbale social cues. Aktiviteten kan også bruges til træne turtagning, da
hver deltager skiftes til at have sin tur. Endvidere kan aktiviteten bruges til at træne
barnets forståelse for ToM, da barnet skal sætte sig ind i, hvad personen på billedet føler
og give et forslag til, hvorfor personen udtrykker den identificerede følelse.
Se tabel 3.2.4 for en oversigt over aktiviteten.

Aktivitet

Fisk’n følelse

Formål

1) At træne aflæsning og identifikation af nonverbale
udtryksmåder: Gestik, mimik og kropssprog
2) Turtagning
3) ToM
Vendespil med 16 forskellige billedpar, i alt 32 billedkort. Billederne på
kortene forestiller børn med et bestemt følelsesudtryk (glad, sur, trist
eller ked af det). Se bilag 2 for eksempler på de fire følelser.

Materialer

Vejledning

”Vi skal nu i gang med at spille et spil, som hedder Fisk’n følelse. Det
minder lidt om almindelig "fisk". Her har jeg en bunke kort, som jeg
lægger ud på bordet med bagsiden opad. Nu må du gerne trække syv
kort op, men jeg må ikke se hvad du trækker. Kig godt på kortene. Hvis
du har to ens kort, har du et stik. Hvis du kun har en af hver, skal du
spørge mig om jeg har den anden. Du kan f.eks. spørge ”har du den
pige, der ser sur ud, med armene over kors. Hun har rynket sine
øjenbryn og presset sine læber sammen” (efterlign barnet på
billedkortet). Sådan kan man nemlig godt se ud når man er sur. Man
kan også prøve at forklare, hvorfor hun måske er blevet sur. Hvis jeg
ikke har, dén du spørger efter, siger jeg "fisk" og så må du trække et
kort fra bunken. Til sidst tæller vi sammen hvem der har fået flest stik.
Er du klar? Du må gerne begynde”
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- Mindst to deltagere.
- Spillet spilles ligesom det almindelige kortspil "fisk".
- Kortene blandes og fordeles på bordet. Hver deltager trækker fem til
syv kort op, alt afhængig af deltagerantal.
- Deltagerne skiftes til at beskrive et billedkort med brug af nonverbale
udtryksmåder og forestillingsevne, som de selv har på hånden i håb om
at få det andet kort, der passer til.
- Hvis deltageren, der bliver tilspurgt, har det pågældende kort, gives det
til deltageren, der spurgte efter det, og deltageren har dermed et stik og
får en ekstra tur. Hvis ikke, siger deltageren ”fisk” og derefter må
personen, der efterspurgte, trække et kort op fra bunken på bordet.
- Den der har flest stik, når spillet er slut, har vundet.
Hvilket billede synes du er det mest glade/sure/triste/kede af det?
Forslag til
Hvorfor er det vigtigt, at man kan se på andre, hvordan de har det?
samtale og
Hvad gør dig glad/sur/trist/ked af det?
Hvordan ser du ud, når du er glad/sur/trist/ked af det?
spørgsmål
Hvorfor er det vigtigt, at man skiftes til at have sin tur i spillet?
For svær:
Sværhedsgrad For let:
-Tilføj flere billedpar
-Reducer antallet af
-Tilføj kort med andre følelsesudtryk f.eks.
billedpar
bange, overrasket eller forvirret
-Reducer antallet af
følelsesudtryk
Procedure

Tabel 3.2.4: Aktivitetsskema Fisk’n følelse

3.2.5 Lyt’n følelse
De verbale social cues kaldes også paralingvistiske træk og handler om, hvordan man
bruger sin stemme. Afhængig af personens sindstilstand bliver stemmen brugt
forskelligt. Nogle børn kan have en stemmeføring, som er helt uhensigtsmæssig i
kommunikationen. Måske taler barnet alt for højt, hurtigt eller utydeligt. Dette kan gøre
det vanskeligt for samtalepartneren at forstå, hvad der bliver sagt (jf. afsnit 2.1.3.,
nonverbale og verbale social cues).

Formålet med denne aktivitet er at forbinde stemmeføring fra forskellige lydsekvenser
med det rette følelsesudtryk. Aktiviteten lægger op til at snakke med barnet om,
hvordan ens stemme lyder alt afhængig af sindsstemning og, at der er en sammenhæng
mellem stemmeføring og følelsesudtryk. Da det ikke er muligt for barnet at hente
information fra visuelle ledetråde i form af stemmeførerens kropssprog og mimik, bliver
opmærksomheden på de talesproglige komponenter af stemmeføringen skærpet.
Aktiviteten træner også barnet i at afvente og lytte.
Se tabel 3.2.5 for en oversigt over aktiviteten.
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Aktivitet

Lyt’n følelse

Formål

1) At identificere følelsesudtryk ud fra lydsekvenser
2) At træne deltagerens lytteevne
3) ToM
Spilleplade med forskellige følelsesudtryk på (se bilag 3). Derudover
en lydfil med forskellige lydsekvenser på. Brikker til spillepladen.

Materialer
Vejledning

Procedure

Forslag til
samtale

Sværhedsgrad

”Vi skal nu lege en leg, der hedder Lyt’n følelse. Det minder lidt om
billedlotteri. I legen gælder det om at lytte til en lyd eller sætning og
finde ud af, hvordan personens stemme har det på båndet. Vi skal
sammen finde ud af om stemmen lyder glad, sur, trist eller ked af det.
Hvis man på sin spilleplade har et billede, der passer til den følelse,
som stemmen på båndet har, lægger man en brik på det bestemte
billede. Den der først har fået pladen fuld har vundet. Er du klar til at
spille?”
- Mindst to deltagere.
- Spillet spilles ligesom billedlotteri.
- Hver deltager har en spilleplade med seks billeder. Hvert billede på
spillepladen udtrykker en bestemt følelse.
- Lydfilerne afspilles i en tilfældig rækkefølge og deltagerne snakker
om, hvordan personens stemme på lyder:
- Hvordan lyder stemmen på båndet?
- Hvordan kan du høre at stemmen er glad/sur/trist/ked af det?
- Hvilke kendetegn er der ved følelsen? Er stemmen
høj/stille/hård/grinende/grædende?
- Hvorfor tror du personen er glad/sur/trist/ked?
- Hvordan lyder du, når du er glad/sur/trist/ked?
- Har deltagerne et billede på deres spilleplade, der passer til
stemmen, lægges en brik over dette billede. Har deltageren flere
billeder, der passer til stemmen, vælges kun et af billederne.
- Deltageren, der først har identificeret alle følelserne på sin
spilleplade, har vundet
Hvorfor er det vigtigt, at kunne høre på andre, hvilket humør de er i?
Hvordan kan man høre, at en stemme er glad/sur/trist/ked af det?
Hvad kan man gøre, hvis man hører én, der er glad/sur/trist/ked af
det?
For let:
- Deltagerne kan selv producere
følelsesudtryk ved at fortælle små
historier med forskellige stemmer.
- Fortælle den samme historie
(samme indhold), men med
forskellige stemmer.

For svær:
- Lyd + billede præsenteres
sammen ved identificering af
følelsesudtryk.

Tabel 3.2.5: Aktivitetsskema Lyn’n følelse

57

Praktisk udformning af materiale til social cues
I aktiviteterne: Mimik-memory, Fisk’n følelse og Lyt’n følelse indgår det samme sæt af
32 billedkort (dvs. 16 par), heraf er der fire forskellige billeder i hver følelseskategori
(se bilag 2). Billederne viser fire følelser: Glad, sur, trist og ked af det, da det blev
skønnet, at disse følelser, var de mest genkendelige for deltagerne, deres alder taget i
betragtning.
Billederne blev fundet via internetsøgninger og blev udvalgt på baggrund af
billedretning, størrelse, motiv og tydelighed af følelsesudtryk. Der blev ikke indhentet
tilladelser til at benytte billederne efter aftale med vejleder, da det ville blive for
omfattende i forhold til specialets rammer. I håb om større generalisering blev det
besluttet, at motiverne på billederne skulle være af børn i samme aldersgruppe som
deltagerne selv. Således kunne de bedre relatere til eventuelle handlinger, der forekom
på billederne. Til at starte med blev i alt 24 forskellige følelsesbilleder fundet; seks
billeder til hver følelseskategori. De fire endelige billeder fra hver følelseskategori blev
udvalgt på baggrund af en pilotafprøvning, som vil blive gennemgået til sidst i dette
afsnit.
Til Fisk’n følelse blev en kortholder anvendt for at lette deltagernes håndtering og
overblik over deres kort. Denne holder blev venligst udlånt af B’s børnehave.
Lydsekvenserne, anvendt i Lyt’n følelse, blev klippet ud af længere videosekvenser
fundet på Youtube.com. Følgende søgeord blev anvendt til at finde disse
videosekvenser: ”happy”, ”child/children”, ”crying”, ”sad”, og ”mad”. Disse ord blev
anvendt alene og i kombination med hinanden. Ved hjælp af lydredigeringsprogrammet
Audacity blev videooptagelserne klippet i mindre lydsekvenserne og inddelt i
følelseskategorierne; glad, sur, trist og ked af det. Da fremskaffelsen af lydsekvenser til
denne aktivitet viste sig at være mere tidskrævende end beregnet, resulterede det i to til
fire forskellige lydsekvenser til hver følelseskategori.
Lydsekvenserne blev lagt op på en spilleliste i afspilningsprogrammet Itunes, for
derfra at kunne blive afspillet i vilkårlig rækkefølge under afprøvningen. Imellem hver
lydsekvens blev en ”tryllelyd” afspillet for at indikere, at ”nu går vi videre til næste
lydsekvens”. For at afprøve om lydsekvenserne stemte overens med de tiltænkte
følelseskategorier blev vejleder og undertegnede specialeskriveres omgangskreds bedt
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om at vurdere lydsekvenserne. Som resultat heraf blev de lettest genkendelige
lydsekvenser fra hver følelseskategori valgt ud, i alt 12 lydsekvenser.
Billederne fra det udvalgte billedsæt blev også anvendt til denne aktivitet, men blev
udformet som ved et billedlotteri. Der blev således udarbejdet en billedlotteriplade med
seks forskellige motiver af de fire forskellige følelseskategorier (se bilag 3).

Pilotafprøvning af følelseskategorier
For at imødekomme en form for overenstemmighed i kategoriseringen af følelser blandt
de 24 udvalgte billeder, blev de præsenteret for ti børn i alderen fire til fem år i B’s
børnehave, naturligvis uden B’s tilstedeværelse. Børnene blev introduceret til billederne
og blev oplyst om, at de skulle identificere barnets følelsesudtryk, ved at vælge imellem
glad, sur, trist og ked af det.

Under pilotafprøvningen fremgik det tydeligt, at følelsen trist var ubekendt for mange af
børnene. Derfor blev betegnelserne trist og ked af det kombineret og ændret til en
gradbøjning af følelsen af at være ked af det således, at børnene på billederne enten
kunne være lidt kede af det eller meget kede af det. For at gøre det mere enkelt, blev
følelsen af at være lidt ked af det betegnet som værende trist.
De seks fundne billeder til følelseskategorien glad blev identificeret uden
problemer. Alle de billedkort, der var tænkt at tilhøre kategorien glad, blev vurderet af
de ti børn i pilotgruppen som værende glade. Det var derfor muligt, at vælge frit mellem
disse billeder til den egentlige anvendelse.
I følelseskategorien sur var overenstemmigheden omtrent lige så tydelig som
ovenstående. Ud af de seks udvalgte billeder blev fire af motiverne identificeret som
værende sure af hele pilotgruppen. De resterende to billeder blev af ni børn vurderet til
at være sure og henholdsvis en vurdering af hvert billede var afvigende (se tabel
3.2.5.1).
Ved følelseskategorien ked af det mente alle børnene fra pilotgruppen, at fire af
billederne udtrykte den tiltænkte følelse. Ved et af billederne var der otte børn, der
vurderede motivet som værende ked af det, hvortil de to sidste børn valgte følelsen trist.
Det sidste billede i denne kategori vagte størst uenighed. Seks af pilotgruppens børn
identificerede motivet som værende ked af det, tre børn valgte følelsen trist og en
adskilte sig væsentligt ved at vurdere motivet som glad.
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Den sidste følelseskategori trist var den mest varierende og tilsyneladende den
sværeste kategori for pilotgruppen at identificere. Til trods for at de fik fire følelser at
vælge ud fra, fandt de på en femte mulighed i form af keder sig. Halvdelen af
pilotgruppens vurderinger kategoriserede følelsen som trist, og billederne blev på den
baggrund godkendt.

For at give et overblik over, hvordan vurderingerne fordelte sig over kategorierne, er
pilotgruppens vurderinger opstillet i nedenstående tabel.

Tabel 3.2.5.1: Pilotafprøvning af følelseskategorier
Tiltænkt følelseskategori
Glad

Identificeret
følelseskategori

Glad

Sur

60

Sur

Trist

1

6

58

Ked af det
Trist

1

Andet

1

I alt

Ked af det

60

60

11
54

4

5

33
6

60

60

Note: Til hver følelseskategori blev seks billeder afprøvet, og således blev hvert billede
vurderet ti gange dvs. 60 vurderinger i alt til hver kategori

Samtale
I Pragmatik-hjulet (figur 2.1.3) er kategorien samtale beskrevet med flere
underbegreber. Under samtale indgår følgende: Regler for samtaler, narrativer,
turtagning, reparation af samtaler og emne (starte, vedligeholde og afslutte). Til at træne
samtale og tilhørende pragmatiske færdigheder blev følgende aktiviteter udviklet: 1-2-3
fortæl, 1-2-3 genfortæl, Snakke-kufferten og Kyllingen Kiki.

3.2.6 1-2-3 fortæl
Børn med pragmatiske vanskeligheder kan have svært ved at opbygge og organisere
narrativer. Det er vigtigt, at et barn formår at anvende sproget til at fortælle om
personlige oplevelser på en logisk, organiseret og sammenhængende måde. Formålet
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med denne aktivitet er at træne barnet i at opbygge narrativer ud fra en fri fortælling
med brug af sekvenskort.
Se tabel 3.2.6 for en oversigt over aktiviteten.

Aktivitet
Formål

Materialer

1-2-3 fortæl
1) At træne opbygning af narrativer
2) ToM
Tre-korts sekvenser, der skildrer aktiviteter fra dagligdagen. F.eks.
tandbørstning, badesituation eller påklædningssituation.

”Her er tre billeder. Nu vil jeg gerne have dig til at lægge billederne i
den rigtige rækkefølge, sådan så det danner en historie. Værsgo, du
må gerne begynde nu. Flot, du har lagt billederne i den rigtige
rækkefølge. Nu vil jeg gerne have dig til at fortælle mig historien ud
fra de tre billeder. Du skal ved første billede sige først, ved næste
billede sige så og ved det sidste billede sige til sidst. Er du klar?
Værsgo”
Først udvælges en sekvens, som barnet er bekendt med f.eks. at børste
Procedure
tænder. Præsenter kortene for barnet i en tilfældig orden og lad barnet
lægge dem i rigtig rækkefølge. Når barnet forstår sekvensen,
opmuntres der til samtale om, hvad der sker på billederne. Fokus skal
ligge på, at barnet får opbygget historien korrekt med strukturen førstså-til sidst.
- Tag en snak om, hvor godt barnet kender den skildrede dagligdags
Forslag til
aktivitet f.eks. "Får du lov til at børste tænder derhjemme, eller skal
samtale og
din mor/far hjælpe dig?"
- Forsøg at få barnet til at tænke på, hvad børnene og de voksne siger
spørgsmål
og tænker i sekvenserne.
- Tal med barnet om, hvad der sker efterfølgende f.eks. "Hvad tror du
drengen skal efter han har børstet tænder?"
For svær:
Sværhedsgrad For let:
-Tilføj flere sekvenskort
-Byg sekvensen op med et kort af
-Anvend sekvenskort som
gangen i stedet for at vise hele
skildrer ukendte situationer for
sekvensen på én gang. Vis og
barnet
beskriv det første sekvenskort,
-Anvend sekvenskort som er
herefter det andet og tredje på
mere abstrakte
samme måde.
-Guide og hjælp barnet til at lægge
billederne i rigtig rækkefølge ved at
snakke med barnet om, hvad der
sker på hvert billede
Vejledning

Tabel 3.2.6: Aktivitetsskema 1-2-3 fortæl
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3.2.7 1-2-3 genfortæl
Denne aktivitet udføres i forlængelse af 1-2-3 fortæl. Formålet med aktiviteten er at
træne barnet i at genfortælle narrativer. Til genfortællingen anvendes prompts/items,
som relaterer sig til den forudgående historie fra 1-2-3 fortæl. Objekterne bruges som
visuelle ledetråde til, hvilke elementer af den producerede narrativ, der er vigtige at
medtage i genfortællingen.
Se tabel 3.2.7 for en oversigt over aktiviteten.

Aktivitet
Formål

Materialer

Vejledning

Procedure

Forslag til
samtale og

1-2-3 genfortæl
1) At træne genfortælling af narrativer. Denne aktivitet laves i
forlængelse af aktiviteten 1-2-3 fortæl.
- Tre-korts sekvenser, der skildrer aktiviteter fra dagligdagen.
- Prompts/items til genfortælling af narrativ f.eks. tandbørste,
tandpasta, tandkrus til sekvenskortene omkring drengen, som børster
tænder.
”Før ville jeg gerne have dig til at fortælle historien ud fra de tre
billeder, men nu vender vi billederne om, og så vil jeg gerne have dig
til at genfortælle historien til mig. Du må bruge disse ting til at
genfortælle historien med. Alle tingene passer til den historie, du lige
har fortalt mig. Værsgo, nu må du gerne begynde”
De anvendte sekvenskort fra 1-2-3 fortæl, anvendes også til denne
aktivitet. Præsenter de prompts for barnet, som hører til
sekvenskortene. Fortæl at du gerne vil have ham/hende til at
genfortælle historien, men denne gang uden at barnet kan se
sekvenskortene. Barnet kan vælge at anvende de udvalgte prompts til
at genfortælle historien med.
Tal med barnet om de udvalgte prompts og hvordan de kan anvendes.
F.eks. ”Hvordan børster du tænder derhjemme?”

spørgsmål
Sværhedsgrad

For let:
- Forsøg at få barnet til at
genfortælle historien uden
brug af prompts.

For svær:
- Tal med barnet om hvad de forskellige
prompts bruges til.
- Læg de forskellige prompts i rigtig
rækkefølge ud fra hvornår de skal
bruges i genfortællingen af historien.

Tabel 3.2.7: Aktivitetsskema 1-2-3 genfortæl
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3.2.8 Snakke-kufferten
For at være pragmatisk kompetent skal barnet formå at starte, vedligeholde og afslutte
en samtale i relation til kontekstens forventninger og hensigter. Emne-kohærens kan
være særlig svært for børn med pragmatiske vanskeligheder (jf. afsnit 2.3.1). I denne
aktivitet er formålet at træne barnets samtalefærdigheder. Dette udføres ved, at
deltagerne og AL på skift vælger en genstand fra kufferten, som derefter skal bruges til
at initiere en samtale med. Det er AL’s opgave at guide barnet til at starte, vedligeholde
og afslutte emnet i samtalen.
Se tabel 3.2.8 for en oversigt over aktiviteten.

Aktivitet
Formål

Snakke-kufferten
1) At træne barnets samtalefærdigheder, herunder de tre basale
trin i en samtale: Starte, vedligeholde og afslutte en samtale.

Materialer

En kuffert med objekter, som kan initiere et emne for samtale, f.eks.
sæbebobler, hoppebold etc. Det skal helst være objekter, som børn
finder interessante, og som de har lyst til at afprøve /snakke om.

Vejledning

”Her har jeg en kuffert. Nede i kufferten ligger der nogle ting. Lige om
lidt må du tage en ting op af kufferten, som du synes vi skal snakke om.
Når vi har snakket om dén ting, du har valgt, er det bagefter min tur.
Værsgo, nu må du gerne åbne kufferten, og så er jeg spændt på hvad
du finder!”
Præsenter kufferten for kufferten og fortæl, at der nede i kufferten er
nogle forskellige ting. Deltageren og AL skiftes til at tage en ting op af
kufferten, som han/hun finder interessant. Den som vælger tingen, skal
også starte samtalen op og evt. demonstrere tingen for den anden. Det
er vigtigt, at AL støtter barnet undervejs og hjælper til med at
vedligeholde emnet/valg af objekt.
-Synes du det var svært at fortælle om de ting, du valgte?
-Hvorfor er det vigtigt, at man ikke pludselig snakker om noget helt
andet, end det man er i gang med at snakke om?

Procedure

Forslag til
samtale og
spørgsmål

Sværhedsgrad For let:
- I stedet for objekter, kan
billeder eller små ord, bruges
som materiale til at initiere en
samtale.

For svær:
- Guide barnet igennem aktiviteten
ved at stille spørgsmål omkring den
ting, som barnet har valgt.
- Almindelige spørgsmål kan også
danne grundlag for initiering af
samtaleemne f.eks. Hvad skal du
lave i weekenden? Hvad kan du
bedst lide at lege med dine venner?

Tabel 3.2.8: Aktivitetsskema Snakke-kufferten
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3.2.9 Kyllingen Kiki
For at indgå og deltage i en samtale på en hensigtsmæssig måde, skal barnet mestre
basale nøglefærdigheder. Disse indebærer kompetencer såsom turtagning, holde
øjenkontakt og lytte. Derudover skal barnet være bevidst om eget og andres kropssprog
for at kunne føre en samtale med andre. Her er verbale og nonverbale social cues
færdigheder, som barnet kan trække på. Når barnet mestrer nøglefærdighederne, bliver
det lettere for barnet i indgå i sociale kontekster og skabe gode relationer.
Formålet med denne aktivitet er at træne barnet i at blive en god samtalepartner og
give barnet viden om, hvordan man agerer en god lytter under højtlæsning. I aktiviteten
er der fokus på nøglefærdigheder som eksempelvis at holde øjenkontakt, sidde stille og
ikke afbryde. Alle er færdigheder, som er vigtige at mestre, for at have en god lytteevne.
For at gøre aktiviteten sjov og samtidig lærerig, bliver en hånddukke anvendt til at
illustrere dårlig samtaleadfærd under højtlæsning. Denne fremgangsmåde blev inspireret
af Adams et al. (2005), som kalder denne teknik for sabotage. Se bilag 4 for
piktogrammer af nøglefærdigheder.
Se tabel 3.2.9 for en oversigt over aktiviteten.

Aktivitet

Kyllingen Kiki

Formål

1) At træne barnet i at være en god samtalepartner og lytter under
højtlæsning med fokus på nøglefærdigheder i samtaler
2) Lytteevne
3) ToM
4) Humor
- Hånddukke
- Billedark som visualiserer nøglefærdigheder i samtaler (se bilag 4)
- Kuffert med bog og tre spiselige ting

Materialer

Vejledning

”I dag har jeg taget en ven med, kyllingen Kiki. Nu skal vi lege en leg.
Vi leger, at du er den voksne i børnehaven og Kiki én af børnene. Kiki
har taget en kuffert med og vil rigtig gerne høre en historie. Prøv at
åbne kufferten og find bogen frem. Nu skal du læse historien op ud fra
billederne. Kiki ved ikke hvordan man skal opføre sig, når man får
læst historie, så hun kan godt finde på at gøre ting, som man ikke skal
gøre. Er du klar? Så må du gerne begynde.”
”Prøv at se her (tag billedark med piktogrammer frem). Kan du huske
hvad Kiki havde svært ved, da du læste historien højt? Se, hun var ikke
god til at sidde stille (fortsæt med de andre illustrationer). Nu bytter vi
roller. Så leger vi, at jeg er den voksne og du er Kiki. Husk på de ting
vi lige har snakket om, som man ikke skal gøre, men som Kiki alligevel
kommer til”
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”Så nu ved Kiki godt, hvad man skal og hvad man ikke skal. Hvorfor
tror du Kiki havde svært ved at sidde stille? Jeg tror måske hun er
sulten. Prøv at kigge i hendes kuffert og se, om der er noget mad hun
kunne tænke sig.”
Procedure

Forslag til
samtale og

Illustrer med hånddukken, hvordan den ikke overholder de mest basale
nøglefærdigheder under højtlæsningen f.eks. sidder uroligt, roder i
kufferten og afbryder. Sig f.eks. ”Hov Kiki, du skal sidde stille”. Lad
barnet derefter styre hånddukken, så det også kan prøve at bryde med
nøglefærdighederne. På denne måde lærer barnet, at man ikke kan lytte
og fare rundt samtidigt. Barnet lærer også, hvor vigtigt det er at sidde
stille, lytte og tænke over de ord, der bliver fortalt.
- Kan du huske hvad Kiki havde svært ved, mens hun hørte historie?
- Hvordan skal man opføre sig, når man får læst historie højt?
- Hvorfor er det vigtigt at sidde stille, når der bliver læst en historie?

spørgsmål
Sværhedsgrad For let:
- Bed barnet om efterfølgende at overholde
nøglefærdighederne under højtlæsningen.

For svær:
- Bed barnet om kun
at skulle bryde med
én nøglefærdighed
af gangen f.eks. ikke
at sidde stille.

Tabel 3.2.9: Aktivitetsskema Kyllingen Kiki

Praktisk udformning af materiale til samtale
Til aktiviteterne 1-2-3 fortæl og 1-2-3 genfortæl blev materialet LDA Language Cards14
anvendt. Yderligere blev forskellige items benyttet under genfortællingen såsom dukke,
dukketøj, mælkekarton, juicekarton, drikkeglas, vaskebalje, svamp og håndklæde. Alle
disse materialer og items blev indsamlet og udlånt af undertegnede specialeskriveres
nærmeste omgangskreds. Endvidere var samtlige items til Snakke-kufferten, herunder
fløjtehest og sæbebobler, undertegnede specialeskriveres private ejendele. Til Kyllingen
Kiki blev følgende items anvendt: Hånddukke, bog (Den dag Leopold blev forelsket
(Gellert, 2010)) og en oversigt over nøglefærdigheder med piktogrammer. Disse
piktogrammer blev udarbejdet via programmet Picto Selector15, som er et værktøj til
fremstilling af materiale til støtte for kommunikation og struktur. I Picto Selector blev
en grundig søgning på billeder målrettet samtalefærdigheder foretaget. I alt blev ni
billeder udvalgt: At lytte, ikke afbryde, øjenkontakt, sid stille på stolen, sid stille med
Social Sequences – At Home (Sequencing and predicting social behaviour). Hjemmeside:
http://www.ldalearning.com/products/Language-and-Communication
15
Picto Selector kan downloades via dette link: http://kc-hil.dk/produkter/picto-selector-med-symbolertil-billedstottet-kommunikation.html
14
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hænderne, stille når andre taler, tal tydeligt, sig noget relevant og tænk over det der er
blevet sagt (se bilag 4). På denne måde fik børnene konkrete ledetråde til, hvordan man
bør forholde sig i en samtale- eller højtlæsningskontekst, som ved Kyllingen Kiki.

Ikke-bogstaveligt sprog
For at være pragmatisk kompetent er det vigtigt, at barnet forstår ikke-bogstaveligt
sprog (jf. afsnit 2.2.2). Til at træne denne færdighed blev aktiviteten Sludder & vrøvl
udviklet.
3.2.10 Sludder & vrøvl
Til denne aktivitet blev der udarbejdet et materiale i tre dele (se bilag 5). Første del
består af tre forskellige billedsituationer med dertilhørende historie, hvoraf en samtale
udspringer. Idéen med samtalen er, at udpege den implikatur, der befinder sig mellem
linjerne i den pågældende kontekst. Den anden del består af tre sæt billeder, som
illustrerer hver deres sproglige udtryk: Der er ingen ko på isen, at tage benene på
nakken og at sove som en sten. Tredje og sidste del af aktiviteten består af to billeder,
der eksemplificerer ironi.
Formålet med denne aktivitet er at træne barnets forståelse af sprog, som ikke skal
forstås konkret eller tolkes bogstaveligt dvs. ”det som ligger mellem linjerne”.
Aktiviteten dækker over elementer som implikatur, ironi, ordsprog, metaforer og
humor. Det er AL’s opgave at starte en samtale op omkring disse elementer med brug af
materialet Sludder og vrøvl. Barnet inddrages til at reflektere og tænke over, hvad der
menes med det som bliver sagt.
Se tabel 3.2.10 for en oversigt over aktiviteten.

Aktivitet

Sludder og vrøvl

Formål

1) At træne barnet i at forstå ikke-bogstavligt sprog (implikatur,
ordsprog, metaforer, ironi og humor).

Materialer

Sludder og vrøvl billedmateriale (se bilag 5).

Vejledning

”Nogle gange siger de voksne eller andre børn noget værre sludder
og vrøvl, noget man ikke ved, hvad betyder, eller noget, der ikke
giver mening. Men selvom man ikke forstår det, så betyder det
faktisk noget og så skal man bare selv tænke over, hvad det er, de
mener. Og nogle gange så spørger man om noget, men den man
snakker med svarer noget meget mærkeligt og måske noget, man
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ikke rigtig forstår. MEN man skal altid huske på, at når andre
mennesker siger noget, også selvom man ikke forstår det, så mener
de alligevel noget med det de siger.”
Nedenstående vejledning er tænkt som eksempler på, hvad man kan
samtale om til de forskellige billeder og udsagn:
Side 1-2. Implikatur (underliggende eller underforstået).
- Her er nogle eksempler på, hvad for noget sludder nogen kunne
finde på at svare, når man spørger dem om noget. Prøv at kigge på
billedet. Hvad kan du se?
- Så leger vi, at der står to børn og snakker ved siden af billedet. Så
siger den ene (læs barn 1), MEN så svarer den anden (læs barn 2).
- Kan man godt svare på den måde, når man bliver spurgt
sådan/svarer barnet rigtigt på spørgsmålet? Nej, vel? Hvordan
kunne man ellers besvare spørgsmålet, så det lyder mere rigtigt?
- Hvad tror du, det betyder, når barnet svarer sådan på
spørgsmålet? Ville det give mening at svare sådan, hvis man nu
tænkte på at…
- Billede 1: Der ligger sne på jorden, det er rigtig koldt udenfor og
en is er også rigtig kold at spise. Når man så også fryser, så har
man måske ikke lyst til at spise noget, der er koldt. Så giver det
pludselig mening, og så kan man jo godt forstå, hvorfor barnet
svarer, sådan som det gør ik? Men hvad betyder det så, det han
siger? Vil han have is eller ej?
- Billede 2: Gør det ondt, når man har slået sin fod? Og når det gør
ondt i ens fod, har man så lyst til at sparke til noget med den fod?
Nej, vel? Så når barnet siger, at han har slået sin fod, så betyder
det faktisk hvad? At han ikke vil spille fodbold, fordi det gør alt for
ondt i hans fod til, at kunne bruge den.
- Billede 3: Har du nogensinde prøvet at spise så meget mad, at du
slet ikke kunne spise mere? Når man er så mæt, at man slet ikke er
sulten mere, så kan man slet ikke tænke på mad, fordi man er helt
proppet. Så når moderen spørger hende om, hvad hun vil have at
spise, kan pigen så godt tænke på, hvad hun gerne vil spise til
aften? Nej, vel? Så i stedet for at svare sin mor, hvad prøver pigen
så at fortælle/forklare moderen? Hvad kunne pigen måske have
sagt i stedet for? At hun ikke ved hvad hun har lyst til at spise, fordi
hun slet ikke kan tænke på mad, fordi hun er så mæt.
Side 3. Ordsprog og metaforer.
- Her er der nogle flere billeder, hvor der hører nogle helt faste ord
til. Her kan det godt være, at man forstår, hvad der bliver sagt, men
det er ikke altid, at det betyder lige præcis det, som man siger.
Nogle gange når man sætter ord sammen på en bestemt måde, så
kommer det til at betyde noget helt andet. Vi skal kigge på nogle
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eksempler nu.
- Hvad kan du se på billedet?
- Har du nogensinde hørt nogen sige ”der er ingen ko på isen”?
- Du ved jo godt hvad en ko er, og du ved også godt hvad isen er,
men ved du hvad det betyder, når man sætter alle ordene sammen
som i, ”der er ingen ko på isen”?
- Man kan sige, at det er en speciel måde at tale på. For i
virkeligheden så taler man slet ikke om noget af det, man siger. I
virkeligheden, så siger man noget helt andet f.eks. at ”alt er i
orden” eller ”at der ikke er nogen problemer”.
- ”At tage benene på nakken” kan man nogle gange sige, hvis man
skal skynde sig. Så skal man simpelthen løbe så hurtigt, at det føles
som om, at man tager benene på nakken.”
- ”At sove som en sten”. Kan en sten sove? Nej, vel? Hvad kan en
sten så? Den kan ligge helt stille, ligesom når man sover. Så når
man sover som en sten, betyder det, at man sover så tungt, at der
ikke er noget, som kan vække én.”
Side 4. Ironi og humor.
”Nogle gange, så overdriver de voksne rigtig meget, når de siger
noget. Hvis man overdriver, så siger man f.eks. ”jeg har lige spist
en kage, og den var lige så stor som hele mit hoved!” Men faktisk,
så var kagen måske på størrelse med en almindelig kage. Og når de
voksne siger sådan nogle ting, som ikke er helt rigtige, så kan det
være fordi, at de prøver at lave sjov. Når de voksne prøver at lave
sjov ved at sige nogle ting, som er noget værre sludder og vrøvl, så
laver de tit noget anderledes ved deres stemme. Her er nogle
billeder med noget tekst, som jeg læser op, og så skal vi prøve at
finde ud af, hvad der menes med de forskellige ting”
Præsenter og gennemgå billedmaterialet til aktiviteten. Snak med
Procedure
barnet undervejs om, hvad der er på de forskellige billeder og
dertilhørende tekst.
- Hvad er det man altid skal huske på, når man snakker med andre
Forslag til
mennesker, og det de siger ikke giver helt mening?
samtale og
- Kan du komme på sætninger, som har en betydning, men som ikke
giver mening første gang man hører det?
spørgsmål
- Laver du også nogle gange sjov ved at overdrive det, du siger?
For svær:
Sværhedsgrad For let:
- Bed barnet om at finde eksempler på
- Giv flere
ordsprog, sjove vendinger etc.
forklaringer på de
forskellige
udsagn og på
hvad de kan
betyde.
Tabel 3.2.10: Aktivitetsskema Sludder & vrøvl

68

Praktisk udformning af materiale til Sludder & vrøvl
Billedmaterialet til Sludder & vrøvl blev fundet via internetsøgninger. I udvælgelsen af
motiver blev deltagernes alder taget i betragtning med en formodning om, at de kunne
relatere sig til disse og eventuelt tidligere havde stiftet bekendtskab med de sproglige
vendinger i deres hverdag. Inspirationen til de sproglige udtryk blev fundet i bogen
Skelletter i skabet og 73 andre talemåder forklaret for børn af Wagn (2009).

3.3 Afprøvning af aktiviteter
I nedenstående afsnit vil fremgangsmåden for og overvejelser vedrørende
afprøvningerne af aktiviteterne blive beskrevet. Først vil informationer omkring
sessionerne af afprøvningerne blive gennemgået, herunder varighed, forløb og location.
Dernæst vil valg af metode til indsamling af empiri blive præsenteret. Til sidst vil
informationer omkring anvendt udstyr og set-up blive illustreret.

3.3.1 Sessionerne
Selve afprøvningerne fandt sted i deltagernes respektive børnehaver, hvor et afsides
lokale med hensynstagen til lyd og lysforhold blev stillet til rådighed. Den første
afprøvning med deltager B blev foretaget en eftermiddag. På baggrund af denne
eftermiddagsafprøvning blev det besluttet, at de resterende afprøvninger skulle foretages
om formiddagen, hvor deltagerne forventes at være mest friske og undervisningsparate.
Derudover blev det også vurderet, at tidsrummet var mest fordelagtigt i forhold til
børnehavernes øvrige daglige program.
Ved første afprøvning med A og B, blev der lagt vægt på at opbygge tillid og
skabe tryghed i den uvante situation. Derfor blev andre børn inviteret med ind i lokalet
til fælles leg og snak forud for sessionen. Derefter blev de øvrige børn bedt om at
forlade lokalet, så aktiviteten kunne påbegyndes.
Afprøvningernes varighed varierede alt afhængig af de pågældende aktiviteter og
deltagerens engagement. Dog bestræbte undertegnede specialeskrivere sig på, at
aktiviteterne ikke varede mere end maksimalt en halv time, hvorefter der var indlagt en
mindre pause til fri leg med vennerne.
Nedenstående tabel 3.3.1 illustrerer forløbet for afprøvningerne. Som det fremgår
af tabellen foregik afprøvningerne med A over to dage, hvorimod afprøvningerne med
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B blev afviklet over fire dage. Dette skyldtes til dels faktorer som udtrætning, men også
planmæssige misforståelser mellem børnehave og undertegnede specialeskrivere.

Tabel 3.3.1: Forløb af afprøvningerne
Deltager A
Deltager B
1. session
1. session
- Mimik-memory
- Mimik-memory
- Fisk’n følelse
2. session
- 1-2-3 fortæl
- 1-2-3 genfortæl
2. session
- Fisk’n følelse
3. session
- 1-2-3 fortæl
- 1-2-3 genfortæl
3. session
4. session
- Lyt’n følelse
- Lyt’n følelse
- Snakke-kufferten
4. session
- Kyllingen Kiki
- Sludder & vrøvl
5. session
- Snakke-kufferten
6. session
- Kyllingen Kiki
- Sludder & vrøvl

I tabellen fremgår det, at der blev foretaget flere sessioner på samme dag. I mellem hver
aktivitet blev der indlagt en pause, hvorefter en ny aktivitet blev påbegyndt.
Aktiviteterne blev foretaget i samme rækkefølge, men sessionerne for B fordelte sig
over fire dage og over to dage for A.

3.3.2 Videoobservation
Den anvendte metode til indsamling af empiri fordrede en kvalitativ tilgang. For at
vurdere aktiviteternes anvendelighed i audiologopædisk praksis, var et kvalitativt studie
mest velegnet, fordi det interessante var, hvordan noget gøres og opleves (Tanggaard &
Brinkmann, 2010). På baggrund af denne overvejelse blev dataindsamlingsteknikken
observation via videooptagelse valgt. Eftersom videosekvenserne kunne ses igen og
igen, kunne observationerne gøres til genstand for meget detaljerede analyser (Pedersen,
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Klitmøller, & Nielsen, 2012). Observation er særlig velegnet til at udforske kropslig og
nonverbal kommunikation (Kristiansen & Krogstrup, 2009). I beskrivelsen af
observationer anfører Flick (2009) fem dimensioner: Åbenlys vs. skjult, ikke-deltagende
vs. deltagende observation, systematisk vs. usystematisk, naturlige vs. opstillede
situationer og selvobservation vs. observation af andre. Med udgangspunkt i de fem
dimensioner vil den anvendte observationsform blive beskrevet:
Observationen var først og fremmest åbenlys, idet deltagerne vidste, at de blev
videooptaget, og eftersom deres forældre havde givet skriftligt tilladelse til dette. Det
kunne tænkes, at en åbenlys observation kunne påvirke deltagernes præstationer, men
på baggrund af etiske overvejelser blev åbenlys observation valgt.
Tilstede under alle sessionerne var, udover deltageren, undertegnede
specialeskrivere, hvoraf den ene agerede AL, mens den anden var observatør (O). Ud
fra Flicks (2009) terminologi, var der dermed både en deltagende og ikke-deltagende
observatør tilstede under afprøvningen. AL var ansvarlig for udførelsen af aktiviteterne
og havde derfor den deltagende rolle. O var den ikke-deltagende, som var ansvarlig for
det tekniske udstyr og løbende sparring med AL mellem hver session. For at forhindre
distraktioner under afprøvningerne, var O placeret uden for barnets synsvinkel. O’s rolle
var også at notere observationer, der kunne bruges til senere diskussion. Derudover blev
der efter hver afprøvning afsat tid til at notere diverse idéer til forbedringer, der måtte
være opstået under sessionerne i forhold til indhold, præsentation af indhold og
videreudvikling af aktiviteterne. Dette gav også mulighed for at vurdere, hvad der
fungerede godt under afprøvningerne, og hvad der eventuelt kunne forbedres.
Endvidere var observationen systematisk, da det på forhånd var nøje planlagt,
hvilken aktivitet som skulle observeres, og hvordan den skulle udføres.
Observationen kan ydermere beskrives som naturlig, da afprøvningerne fandt sted
i deltagernes respektive børnehaver. Dette gjorde det muligvis lettere for deltageren at
agere naturligt, eftersom omgivelserne var velkendte og trygge.
I forhold til nærværende speciale fordrede den sidste dimension, selvobservation
vs. observation af andre, observation af andre. Til den efterfølgende dataanalyse blev
det besluttet, at AL for A observerede videosekvenserne med B og omvendt. Dels for at
imødekomme en mere objektiv vurdering og analyse af aktiviteterne og dels for at sikre
at en AL ikke analyserede og vurderede sin egen præstation. En yderligere grund til
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denne fordeling var, at Henriette Kragh havde en personlig relation til B, hvilket
formodes at kunne påvirke vurderingerne.

I nedenstående illustreres to skitser af set-up til videoobservationerne:

Figur 3.3.2.1: Videoobservation af A

Figur 3.3.2.2: Videoobservation af B

AL
B

AL
A

O

O

Alle observationerne blev videooptaget med et Panasonic SDR-S26 videokamera udlånt
af Lingvistisk Laboratorium på INSS, Københavns Universitet. Videooptagelserne
tjente det primære formål at bistå analysen af aktiviteterne, men hjalp også til
udarbejdning af vejledningsvideo til forældrene. Videosekvenser af afprøvningerne med
A og B er vedlagt i DVD-format (se bilag 9).

3.4 Dataanalyse
I dette afsnit vil den analytiske fremgangsmåde for det indsamlede datamateriale blive
præsenteret, herunder sampling af videoobservationer og anvendelsen af et
observationsskema og vurderingsskema.

3.4.1 Sampling af videoobservationer
Da hver videooptagelse af en aktivitet varede i gennemsnit 15 min., blev en kortere
videosekvens udtrukket fra hver aktivitet. Dette blev besluttet, dels fordi en grundig
gennemgang og vurdering af hver aktivitet var ønsket og dels på baggrund af
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tidsmæssige begrænsninger i henhold til specialets rammer. Den udvalgte videosekvens
blev vurderet til at være repræsentativ for den samlede aktivitet.
For at imødekomme en ensartet udtrækning af videosekvenser, blev det overordnet
besluttet, at de første fem min. efter den indledende introduktion af hovedaktiviteten
samt den dertilhørende meta-aktivitet, blev udvalgt som genstand for analysen. Da
meta-aktiviteterne var essentielle for nærværende speciale og eftersom de var af kortere
varighed, blev det besluttet, at de skulle analyseres i deres fulde længde. Sammenholdt
blev ca. otte min. fra hver videooptagelse udvalgt som genstand for analyse, medmindre
hovedaktiviteten varede kortere tid end de fem min., hvilket gør sig gældende for
eksempelvis 1-2-3 fortæl. I enkelte aktiviteter var fremgangsmåden anderledes med
eksempelvis meta-aktiviteten i midten af optagelsen fremfor til sidst, så disse blev
klippet sammen i en anden form. For alle videosekvenser gælder det, at der sker et skift
typisk fra hovedaktivitet til meta-aktivitet. Derudover blev videosekvenserne tilpasset
afhængigt af naturlige ophold i interaktionen.
Denne metode til at udvælge videosekvenser blev inspireret af Tait videoanalyse16
(Tait, 1993). Ved brug af denne videoanalysemetode, der er undersøgt til at være valid
og pålidelig, udvælges en sekvens på fem min. som et repræsentativt udsnit af
længerevarende observationer. De udvalgte videosekvenser blev redigeret i Windows
Live Movie Maker.

3.4.2 Vurderingsskema
Til at vurdere aktiviteterne blev et systematisk vurderingsskema udarbejdet. Formålet
med skemaet er, at muliggøre en struktureret og ensartet vurdering af de udviklede
aktiviteter. Til at udvælge hvilke parametre, der skulle indgå i vurderingsskemaet, fandt
undertegnede specialeskrivere inspiration i et materiale, som bliver brugt til at vurdere
praktikere, der ønsker at opnå certificering i AVT. I materialet AG Bell (2009) indgår et
evalueringsskema, som den AVT-studerende bliver bedømt ud fra af sin supervisor.
Den AVT-studerende bliver bedømt på parametre som: Inddragelse af forældrene,
anvendelse af Auditory Verbal teknikker, planlægning og præsentation af undervisning
og sproglig kommunikation. Det er ikke alle parametre i evalueringsskemaet, der er lige
relevante for nærværende vurderingsskema, idet formålet med dette speciale er at
16

En kvantitativ analysemodel, som oprindeligt bruges til at analysere videoklip af CI-børns præverbale
udvikling (Tait, 1993).
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vurdere selve aktiviteterne og ikke deltagerne. På baggrund af supervision med
specialets vejleder samt inspiration hentet fra evalueringsskemaet blev følgende syv
parametre udvalgt til at indgå i vurderingsskemaet:


Opmærksomhed



Deltagelse



Niveau



Fun-factor



Item-interesse



Klarhed om formål



Pålidelighed

Opmærksomhed handler om at vurdere i hvilken grad deltageren er opmærksom under
aktiviteten, eller om der ofte sker skift i opmærksomheden. Deltagelse fokuserer på i
hvilken grad barnet er deltagende i aktiviteten, og om der er tegn på faktorer som
manglende engagement, træthed, sult eller andet, der kunne tænkes at influere på
deltagelsen i aktiviteten. Niveau vurderer, hvorvidt aktivitetens faglige indhold og
præsentation er passende i forhold til barnets niveau. Fun-factor handler om i hvilken
grad, deltageren virker til at finde aktiviteten sjov. Item-interesse vurderer i hvilken
grad, deltageren synes at have interesse for items (billeder, legetøj, bøger mm.) anvendt
i aktiviteten. Klarhed om formål vurderer i hvilken grad, formålet med aktiviteten er
klart for deltageren, eller om deltageren giver udtryk for manglende forståelse for
aktivitetens formål. Til sidst vurderes aktivitetens pålidelighed, som ser på i hvilken
grad, aktiviteten opfylder de opstillede læringsmål for aktiviteten.
Med inspiration fra den metodiske tilgang i Tye-Murray (2003) bliver hvert parameter
vurderet ud fra en fem-punkts skala. En sådan skala kaldes også for en Likert-skala og
er en hyppig anvendt form for vurderingsskala (Howitt & Cramer, 2011). Fem-punkts
skalaen går fra 1 til 5, hvor 1 er I ingen grad og 5 er I meget høj grad. Se
vurderingsskemaet i bilag 7.
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Pilotafprøvning af vurderingsskemaet
For at undersøge brugbarheden af vurderingsskemaet i praksis blev der tidligt i
specialeforløbet indgået en aftale med specialets vejleder om at observere en AVTundervisning af et barn med CI. Dette gjorde det muligt at foretage en pilotafprøvning
af vurderingsskemaet.

Tilstede under sessionen var barnet med CI, barnets far og specialets vejleder. For at
minimere eventuelle forstyrrelser af vores tilstedeværelse under sessionen, observerede
undertegnede specialeskrivere sessionen lidt på afstand og udenfor barnets synsvinkel.
Undervisningssessionen blev vurderet ud fra vurderingsskemaets syv parametre og
efterfølgende diskuteret med vejleder. Følgende forbehold og aktuelle parametre blev
justeret efter pilotafprøvningen:


Videooptagelser af en afprøvning blev fundet nødvendig, da muligheden for at
gense er betydningsfuld for en mere præcis vurdering.



Flere vurderingsparametre blev udspecificeret, så de blev mere målbare og lettere
at vurdere.



Parameteren niveau blev tilføjet, og udskiftede en oprindelig parameter
alderssvarende. Det blev diskuteret, at det kan være uhensigtsmæssigt at vurdere
barnets præstation alene på baggrund af alder uden at tage hensyn til faktorer,
som kan influere en forsinket udvikling af sproglige færdigheder (eksempelvis
implantationsalder).

3.4.3 Observationsskema
Videooptagelserne blev observeret adskillige gange inden den endelige vurdering af
aktiviteterne fandt sted. Til dette blev et observationsskema udarbejdet og anvendt, hvor
relevante verbale og nonverbale handlinger under aktiviteten blev transskriberet.
Retningslinjerne for transskriptionen blev målrettet den interaktion, som var central for
analysen. Inspirationen til den anvendte transskriptionsnøgle blev fundet i Jensen (2010)
og Gregersen (1992) og findes i bilag 6.
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Oprindeligt blev et observationsskema udfyldt ud fra hvert vurderingsparameter.
Eksempelvis fik opmærksomhed sit eget skema, men på grund af tidsmæssige
begrænsninger blev det besluttet at udfylde et enkelt skema til hver aktivitet.
Observationerne havde til formål at bistå den endelige vurdering af aktiviteterne.

Tidsangivelserne i observationsskemaerne blev angivet enten med et tidsinterval eller et
enkelt tidspunkt afhængigt af meningen med det observerede. Observationer, hvor det
var relevant at angive et interval, kunne eksempelvis være under vurderingen af
opmærksomhed, hvor en deltager sad med ryggen til aktiviteten. Modsat blev det
angivet ved et enkelt tidspunkt, når en deltager rejste sig fra stolen for bedre at kunne se
aktiviteten.

Opsummerende blev rekruttering af deltagere, udvikling og afprøvning af aktiviteter
samt den analytiske fremgangsmåde beskrevet med høj detaljeringsgrad. Dette danner
grundlaget for at forstå, hvordan den efterfølgende resultatbearbejdning af specialets
empiriske del er blevet tilvejebragt.
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4 RESULTATER
I dette kapitel vil resultaterne og analysen af specialets empiriske del blive præsenteret.
Indledningsvis vil deltagernes pragmatiske profil blive opgjort efterfulgt af en kvalitativ
analyse af de udviklede aktiviteter. Til sidst vil resultaterne fra analysen blive
opsummeret ud fra vurderingsparametrene og endeligt en samlet vurdering af
aktiviteterne.

4.1 Pragmatisk profil
For at opgøre deltagernes resultater fra den pragmatiske profil, blev
scoringsprogrammet til CELF-4 anvendt17. Den samlede råscore for hver deltager blev
registreret i en Excel-fil, og herefter genererede scoringsprogrammet automatisk en
resultatsammenfatning. Til at vurdere, hvordan deltagernes resultater placerede sig i
forhold til normreferencen, blev tabeller fra vejledningen i CELF-4 anvendt
(normtabellen, tabel A.1. i appendiks A og tabel 5.1., som kvalitativt beskriver
skalascorer, indeksscorer og percentiler). Deltagernes råscore fra den pragmatiske profil
blev konverteret til en skalascore (med et gennemsnit på 10 og standardafvigelse på 3)
ved aflæsning på normtabellen ud fra deltagernes tilhørende aldersgruppe 18.

I nedenstående tabel 4.1.1 er resultaterne fra A og B sammenfattet. Forældrenes
vurdering (F) står til venstre under hver måling, mens pædagogens vurdering (P) står til
højre.
Råscore

Skalascore

Indeksscore

Percentil

Informant

F

P

F

P

F

P

F

P

A

162

152

12

11

110

105

75

63

B

135

146

7

9

85

95

16

37

Tabel 4.1.1: Deltagernes scorer fra den pragmatiske profil. I den pragmatiske profil er en indeksscore på
100 lig med en alderssvarende score (50 percentil)

17

Scoringsprogrammet kan downloades fra Pearsons Assessements hjemmeside
http://www.pearsonassessment.dk/celf-4.html.
18
A er 4;10 år ved undersøgelsens start og ligger derfor uden for den yngste målgruppe (5;0-12;11 år) af
den pragmatiske profil. Det blev dog vurderet, at eftersom A er tæt på de 5;0 år, var det forsvarligt at
sammenligne hendes resultater med normtabellen 5;0-5;5 år.
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Som det fremgår af tabel 4.1.1, er forældrenes og pædagogernes vurderinger af hver
deltageres pragmatiske færdigheder tilnærmelsesvis ens. For A’s vedkommende
vurderer forældrene hende til at ligge i gennemsnittets øvre del (+ 1 SD), mens
pædagogen vurderer hende til at ligge gennemsnitligt i forhold til normreferencen. Ud
fra en normativ vurdering af resultaterne, peger vurderingerne således på, at A har
alderssvarende pragmatiske færdigheder. Hvis man derimod vurderer resultaterne mere
kvalitativt og kigger på informanternes svarmønstre (1-pointsvar = aldrig, 2-pointsvar =
nogle gange, 3-pointsvar = ofte og 4-pointsvar = altid), vurderer informanterne, at A har
særligt vanskeligt ved 19:


At reagere på at blive afbrudt på en hensigtsmæssig måde (F), at sige fra på en
hensigtsmæssig måde (F), og at påkalde sig opmærksomhed på en
hensigtsmæssig måde (P).



At forklare hvorfor hun gør som hun gør, hvorfor noget er som det er, eller
hvorfor der træffes et bestemt valg (P + F).



At forstå vittigheder eller sjove historier (F), vise humoristisk sans i
samtalesituationer (F) og forstå ironi (F).



At forstå sprog, som ikke skal forstås konkret eller tolkes bogstaveligt (f.eks.
talemåder som ”der er ingen ko på isen” og ”at have is i maven”) (P + F).



At følge regler for turtagning i sociale sammenhænge (P).



At anvende varierende ansigtsudtryk (P) og kropssprog (P).



At variere sit tonefald/toneleje (P).



At anvende verbale og nonverbale udtryk, som stemmer overens (f.eks. at vinke,
nikke) (P) og at aflæse nonverbale udtryk (f.eks. hvordan andre har det/føler sig)
(P).

Deltager B er vurderet af forældrene til at ligge i gennemsnittes nedre del (-1 SD),
hvorimod pædagogens vurdering af B’s pragmatiske færdigheder resulterer i, at han
ligger gennemsnitligt i forhold til normreferencen. Den normative vurdering af
19

Udsagn, hvor enten forældrene eller pædagogen har svaret 1 = aldrig eller 2 = nogle gange, er
medtaget. Bogstavet i parentesen efter hvert udsagn angiver, om det er pædagogens (P), forældrenes (F)
eller begge informanters (P + F) vurdering.
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resultaterne peger derfor på, at B ikke er helt alderssvarende i forhold til hans brug og
forståelse af det pragmatiske aspekt i sproget. En kvalitativ vurdering af resultaterne
tyder på, at B har særligt vanskeligt ved:


At forstå ironi (F), at forstå vittigheder eller sjove historier (P + F) og at vise
humoristisk sans i samtalesituationer (P).



At forstå sprog, som ikke skal forstås konkret eller tolkes bogstaveligt (f.eks.
talemåder som ”der er ingen ko på isen” og ”at have is i maven”) (P + F).



At skifte samtaleemne på en relevant måde (P + F), at bidrage til at opretholde
samtaler på en relevant måde (F) og at afslutte samtaler på en hensigtsmæssig
måde (F).



At tilpasse sproget så det passer til situationen (samtalepartner, emne, sted) (F)
og at anvende et sprog, der er typisk for alderen (P + F).



At spørge efter opklarende information, hvis han/hun ikke forstår, eller hvis
situationen er uklar (P + F) og at give opklarende information, hvis andre ikke
forstår, eller hvis situationen er uklar (P + F).



At spørge til, hvorfor nogen gør, som de gør, hvorfor noget er, som det er, eller
hvorfor nogen træffer et bestemt valg (P).



At reagere på at blive afbrudt på en hensigtsmæssig måde (P).



At undgå at bruge unødvendige gentagelser og give overflødig information (F).



At følge regler for turtagning i sociale sammenhænge (F).



At forstå uskrevne regler (P + F).



At tage afsked/sige farvel (P) og at svare, når andre tager afsked/siger farvel (P).



At lege med jævnaldrende børn (P).



At sige undskyld (P).



At reagere på en hensigtsmæssig måde på drilleri, vrede, nederlag og skuffelser
(P + F).
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Opsummeret peger de kvalitative vurderinger på, at A har overvejende vanskeligheder
med at forstå ikke-bogstaveligt sprog, anvende og aflæse nonverbale udtryk, følge
regler for turtagning og at reagere hensigtsmæssigt i social kontekst i forhold til hendes
alder. B bliver ligeledes vurderet til at have vanskeligheder med ikke-bogstaveligt sprog
og at følge regler for turtagning. Derudover har B vanskeligt ved at indgå
hensigtsmæssigt i samtaler, forstå uskrevne regler i social kontekst og anvende
generelle kommunikative hensigter som f.eks. at spørge, forklare, sige farvel og
undskylde. De normative vurderinger af begge deltagere henviser dog til, at begge
deltagere generelt bliver vurderet til at have tilnærmelsesvis alderssvarende pragmatiske
færdigheder.

4.2 Analyse af aktiviteterne
I det følgende vil den kvalitative analyse af aktiviteterne blive beskrevet. De udviklede
aktiviteter blev beskrevet i afsnit 3.2.3 – 3.2.10. Følgende otte aktiviteter blev afprøvet
på specialets to deltagere A og B:


Mimik-memory



Fisk’n følelse



Lyt’n følelse



1-2-3 fortæl



1-2-3 genfortæl



Snakke-kufferten



Kyllingen Kiki



Sludder & vrøvl

I nedenstående vil der til hver aktivitet indgå en figur over vurderingerne, og dernæst en
mere dybdegående kvalitativ analyse af afprøvningerne med henholdsvis A og B.
De udvalgte videosekvenser af hver aktivitet er vedlagt i DVD-format i bilag 9.

4.2.1 Mimik-memory
Formålet med denne aktivitet var at træne aflæsning og identifikation af nonverbale
social cues. Derudover kunne aktiviteten også bruges til at træne turtagning og ToM.
Aktivitetens opbygning og vejledning blev nærmere beskrevet i tabel 3.2.3.
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Vurderingerne af aktiviteten fremgår af nedenstående figur:

Mimik-memory
Skalascore

5
4

Deltager A

3

Deltager B

2
1

Figur 4.2.1: Vurdering af Mimik-memory

Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 19:41 min., og en videosekvens på 07:41 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8c. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.
Det fremgik af videosekvensen, at A generelt var meget opmærksom, deltagende og
interesseret i denne aktivitet. A’s opmærksomhed udtrykte sig eksempelvis ved, at hun
kunne huske, hvor de tidligere vendte billeder lå. Dette resulterede da også i en sejr til A
over AL, som dog i følgende eksempel er dén der får et stik.

(03:08)

/AL vender det første kort/ /A kigger på kortet der vendes og
retter derefter et blik mod et kort med bagsiden nedad, der
antyder, at A ved hvor makkerbilledet ligger/
A: kan du huske hvor den er /højt toneleje der indikerer
overlegenhed, interesse og spænding/ <AL vender det kort
A kiggede på>
Al: ja /AL får et stik/
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Igennem aktiviteten genkendte A følelserne og efterlignede både på AL’s og eget
initiativ motivernes ansigtsudtryk og kropssprog. A viste endda, også på eget initiativ,
forståelse for denne aktivitets inddragelse af ToM:

(02:28)

A: den ser glad ud (0.5) <smiler>
AL: ja, hun ser lidt glad ud <smiler>
A: fordi hun har været i bad.

A fremstod interesseret både i aktiviteten og i de anvendte items ved at række ud efter
og læne sig ind over bordet for bedre at kunne se motiverne på kortene. A blev endda så
begejstret over et af billederne, at hun associerede til dengang, hun selv var i boblebad
hos hendes mormor. Derudover fulgte A koncentreret AL med øjnene, når det var AL’s
tur til at efterligne motiverne.

Starten af meta-aktiviteten forløb over al forventning i forhold forhåbningerne. A
svarede yderst relevant på AL’s spørgsmål:

(05:02)

AL: hvorfor tror du at det er vigtigt at man kan se på børn
hvordan de har det- eller på voksne hvordan de har det (0.2)
A: så man kan gøre dem glade

(05:25)

AL: hvad plejer du så at gøre hvis der er nogen der er kede
af det (0.2)
A: trøster (et barns navn°) faktisk
AL: og hvad bliver hun så
A: glad
AL: så bliver hun glad igen

(06:15)

AL: hvorfor tror du det er vigtigt at man skiftes til at ha sin
tur
A: så man ikke bliver snydt

Hen mod slutningen af meta-aktiviteten viste A tydeligt både verbalt og nonverbalt, at
grænsen for koncentration var nået. Nonverbalt viste A det bl.a. ved at vippe på stolen,
sidde med ryggen til AL, kaste sit hoved bagover og kigge op i loftet. Verbalt udtrykte
A det ved at svare ”det ved jeg ik” til et spørgsmål, der ikke var stillet færdigt, og
undgik AL’s spørgsmål ved at svare ”nej”, selvom A blev formodet at kende svaret.
Tydeligst af alt var A ivrig efter at få afsluttet aktiviteten:
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(06:13)

A: ja og hva ska vi nu spør jeg om

Til trods for udtrætning blev denne aktivitet vurderet i den højere ende af skalaen på
samtlige parametre. Niveau, klarhed om formål og pålidelighed blev vurderet til at være
i meget høj grad eftersom A, uden nævneværdige komplikationer, bidrog med at få
aktiviteten til at fungere hensigtsmæssigt, både med hensyn til turtagning, identificering
og imitation af følelsesudtryk samt inddragelse af ToM.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 29:51 min., og en videosekvens på 09:28 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8c. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Generelt fremgik det under observationen af hovedaktiviteten, at B var meget
opmærksom og deltog aktivt i at få aktiviteten til at forløbe på bedste vis. B sad
gennemgående roligt på sin stol, lyttede og afventede hans tur til at vende kort. Når AL
vendte kort og beskrev billederne, blev det observeret, at B fulgte AL’s
kropsbevægelser og lyttede til beskrivelserne. Ydermere viste observationen, at B
generelt svarede relevant på spørgsmål stillet af AL:

(01:48)

AL: HOV hvordan ser hun ud i hovedet
B: <kigger på billedet, smiler> griner
AL: hun griner ja

Endvidere tog B også selv initiativ til at bidrage med egne refleksioner over billederne:

(02:14)

AL: hende her hun ser måske (0.2) lidt ked af det ud
<kigger på B>
B: ja det fordi at jeg tror ((uforst)) ind og sove
AL: tror du hun ik vil ind og sove

Derudover fremgik der flere eksempler på, at B forstod at aflæse og imitere børnenes
nonverbale udtryksmåder, eksempelvis:
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(00:28)

AL: hvordan ser han ud
B: han ser sådan der ud <kigger på billedet, bøjer armene,
knytter næverne>

Længere henne i videosekvensen ses dog et eksempel på, at B har valgt at beskrive et
billede alene på baggrund af fysiske karakteristika:

(03.53)

AL: hvordan ser han ud
B: brun
AL: han ser brun ud men hvordan ser han ud i hovedet

Den sidste del af videosekvensen bestod af meta-aktiviteten. Under observationen af
denne aktivitet fremgik det tydeligt, at B var blevet træt, havde svært ved at bevare
koncentrationen og tålmodigheden og derfor deltog i et begrænset omfang under
samtalen med AL, eksempelvis:

(05:54)

AL: og hvis man er rigtig ked af det hvordan kan
man så se ud
B: <læner sig tilbage> *gaber*
AL: åh du ser træt ud nu *griner* hvis man er rigtig ked af
det hvordan kan man så se ud
B: <stikker hånden i munden, kigger ud i luften> a: a: a:

Der var flere eksempler på, at de gange AL stillede B et spørgsmål, svarede han enten
med ”mh:” eller nonverbalt, eksempelvis:

(05:47)

AL: kan du prøve at lave et glad ansigt (0.1) hvordan ser
man ud hvis man er glad
B: <kigger på AL, åbner munden>
AL: ja så kan man have åben mund og smile det nemlig
rigtigt

Endeligt sad B uroligt på sin stol og havde svært ved at holde sig til samtalens emne. I
stedet snakkede han flere gange udenom, hvilket kommer til udtryk i følgende
eksempel:

84

(06:18)

B: så tror jeg han sagde av for føren <kigger på AL>
AL: av for søren
B: *griner*
AL: tror du han har slået sig
B: ja men ((uforst)) sket på min arm <kigger på AL>
AL: vi skal ikke tale om din arm nu du har tegnet dig på
hånden kan jeg se

Sammenfattet var B mest deltagende og opmærksom under hovedaktiviteten, hvor B
formåede at aflæse og identificere følelsesudtryk ud fra billederne. Sværere var det for
B at bevare koncentrationen under meta-aktiviteten, hvilket har påvirket vurderingen af
parametrene.

Delopsummering af Mimik-memory
Overordnet tenderede deltagerne til at være mest opmærksomme og deltagende i
hovedaktiviteten, og viste begge tydelige tegn på udtrætning under meta-aktiviteten.
Begge deltagere viste i høj grad interesse for aktivitetens valg af items og fandt i nogen
til høj grad aktiviteten underholdende. Niveauet for deltagerne blev begge vurderet til i
nogen grad at være passende, men for A var niveauet for lavt. For B blev det vurderet,
at hovedaktiviteten var passende, men at meta-aktiviteten trak bedømmelsen ned. Begge
deltagere syntes at forstå formålet med aktiviteten, men A var i højere grad end B i
stand til at give udtryk for forståelse under meta-aktiviteten. Alt i alt blev det vurderet,
at denne aktivitet i høj til meget høj grad opfyldte de opstillede formål.

4.2.2 Fisk’n følelse
Denne aktivitet tjente samme formål som ovenstående aktivitet, Mimik-memory, dvs. at
træne aflæsning og identifikation af nonverbale social cues såsom gestik, mimik og
kropssprog. Yderligere var sigtet med denne aktivitet at træne turtagning og ToM. For
oversigt og beskrivelse af aktiviteten, se tabel 3.2.4.
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I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

Fisk'n følelse
Skalascore

5
4
Deltager A

3

Deltager B
2
1

Figur 4.2.2: Vurdering af Fisk’n følelse

Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 15:48 min., og en videosekvens på 07:25 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8c. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Ud fra videosekvensen at dømme, havde A lidt begyndelsesvanskeligheder ved at forstå
spillereglerne, men som aktiviteten skred frem, blev det mere klart for A:
(00:30)

AL: du skal forklare mig hvordan barnet ser ud på billedet
A: øh: han vasker op nej
AL: du kan prøve at forklare noget om hvordan han ser ud i
ansigtet
A: nåh: han vasker ikke op (0.1) han ser GLAD UD

Spillereglerne blev endda så klare for A, at alt skulle foregå efter forskrifterne, og ud fra
andet eksempel at dømme synes A også, at det var underholdende.
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(00:49)

AL: kan du prøve at efterligne hvordan han ser ud på
billedet
A: okay <A efterligner>
AL: åh: det er ham der bliver så glad fordi han får noget
legetøj den har jeg ik så siger jeg fisk og så må du trække ET
kort op fra bunken (0.3)
A: hvornår siger du fisk (0.1)
AL: jeg siger fisk

(02:10)

AL: og så spør jeg dig (0.1) har du ham drengen der er SÅ
ked af det <AL imiterer med gråd i stemmen>
A: NEJ den har jeg IK så: FISK <A lyder begejstret>

Generelt var A meget opmærksom og deltagende i aktiviteten og blev heller ikke
distraheret af, at døren på et tidspunkt blev åbnet (03:15). Enkelte nonverbale
observationer syntes dog at antyde, at A havde svært ved at holde koncentrationen
under hele aktiviteten, især når det ikke var A’s tur.

Undervejs blev der observeret nonverbale eksempler på uhensigtsmæssig adfærd såsom
larm med kortholder, eller at A lagde sit hovedet ned i kortholderen med lukkede øjne
og rejste sig fra sin stol for at løfte sig ind over bordet. Derfor blev især item-interesse
og fun-factor bedømt til at ligge middel på skalascoren. Fun-factor steg dog igen, da der
var mange eksempler på begejstring og engagement, eksempelvis når A kunne få lov til
at sige fisk, og når det blev hendes tur.

(02:17)

/A rejser sig i begejstring over, at hun kan få lov til at sige
fisk, A slår ud med armen og peger på AL, mens tonelejet
stiger/
A: FISK

I starten af meta-aktiviteten udviste A et højt niveau af opmærksomhed, deltagelse og
interesse ved at kigge længe og koncentreret på billederne og ved at indgå aktivt i
aktiviteten.

(05:27)

AL: hvordan ser du ud når du er sur <A laver et surt ansigt>

(05:43)

AL: hvordan ser du ud når du er glad <A griner og laver et
glad ansigt>
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Derudover blev der flere steder noteret, at A grinte og selv tog initiativ til at udpege,
hvilket billede der udtrykte mest glæde, og hvilket billede som udtrykte det mest sure
ansigt. Til sidst viste A tegn på udtrætning og dette kom meget tydeligt til udtryk både
verbalt og nonverbalt:

(06:44)

A: og hvad skal vi nu

(06:54)

AL: hvorfor tror du hun er trist (0.3)
A: det ved jeg ik /A er mere koncentreret om at samle kort/
AL: tror du det er fordi at hun ik har nogen at lege med?
A: mh: /A samler stadig kort/
AL: måske keder hun sig lidt (0.4)
A: JA og hvad skal jeg så nu
/A har samlet de spredte kort sammen/

Generelt blev denne aktivitet vurderet relativt højt på alle parametre, undtagen iteminteresse. Niveau, klarhed om formål og pålidelighed blev vurderet til at fungere i høj
grad, eftersom aktiviteten forløb flydende uden de store udfordringer, og eftersom A
indgik i og viste forståelse for aktiviteten. Men da der løbende var lidt forvirring
omkring skift i turtagning, og eftersom ToM ikke blev inddraget i den udstrækning som
oprindelig tiltænkt, vurderes disse tre parametre til ikke at fungere i meget høj grad.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 26:13 min., og en videosekvens på 09:09 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8d. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Under analysen af hovedaktiviteten fremgik det, at B havde svært ved at forstå
spillereglerne. Flere gange måtte AL minde B om, hvordan aktiviteten skulle udføres,
eksempelvis:

(04:02)

AL: skal du spørge om den der hvordan ser den ud
B: <kigger på billedet, vender kortene om mod AL>
AL: åh jeg må ik kig
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Gennemgående deltog B i et begrænset omfang under aktiviteten. Der fremgik flere
indikationer på manglende engagement og tegn på træthed. B viste tydeligt med sit
kropssprog lav engagement ved eksempelvis at læne sig tilbage og gabe, eller sidde med
hovedet hvilende på underarmene. Verbalt gav B også en tydelig indikation af
manglende lyst til deltagelse:

(03:43)

AL: så det din tur
B: (0.7) <piller ved kortholderen, vender sig rundt,
kigger på O>
AL: hvilken en vil du spørge om
B: hm: *mundlyde* går vi ned med når vi færdige

De gange AL bedte B om, at identificere hvordan barnet havde det på billedet, valgte B
at udtrykke sig med enkeltord eller nonverbalt, eksempelvis:

(00:57)

AL: hvordan ser hun- kan du prøve at gøre det samme som
hun gør på billedet eller ham
B: <kigger på billedet, lukker hånden sammen med
tommelfingeren opad>
AL: han gør sådan og hvad gør han med munden
B: <kigger på billedet, rækker tungen ud>
AL: han rækker tunge

Gennemgående var øjenkontakten mellem AL og B af begrænset omfang, og B kiggede
det meste af tiden ned i kortene foran sig. Få gange imiterede B AL’s kropssprog, og
AL måtte påkalde sig opmærksomhed, for at få ham til at kigge på hendes kropssprog.
I analysegennemgangen af meta-aktiviteten fremgik B’s kropssprog også meget uroligt.
B havde svært ved at sidde stille og deltage i samtalen med AL. Enkelte eksempler i
analysen fremhævede dog refleksioner omkring AL’s spørgsmål:

(05:49)

AL: hvad ville du gøre hvis du nu så et barn som var rigtig
ked af det ude på legepladsen hvad- når du så ku se at det
barn var rigtig ked af det hvad ville du så ku gøre
B: rejs dem op
AL: rejs dem op ja måske var de kede af det fordi de var
faldet (0.1) så ku man trøst dem måske (0.1) eller man ku gå
hen og kald på en voksen og sige at der var et barn der var
ked af det
B: n: det har jeg jo lige gjort
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Et enkelt eksempel indikerede, at B fandt AL’s spørgsmål underholdende:

(07:08)

AL: hvad kan gøre dig glad så
B: mh: <smiler, læner overkroppen ind ned på bordet>
AL: hvad skal der ske hvis du skal være rigtig glad
B: det sku ((uforst)) bare sig vi skal jo ha skumfiduser

Ydermere tenderede B til at skifte samtaleemne, uden relevans for den igangværende
samtale:
(06:15)

B: jeg har fået en splint
AL: har du fået en splint

Sammenfattet havde B vanskeligt ved at forstå formålet med aktiviteten, og derfor blev
niveau også vurderet til i ringe grad at være passende. B deltog i et begrænset omfang
og var ligeledes kun i nogen grad opmærksom på aktiviteten og items. Ligeledes
udtrykte B tydeligt nonverbalt, at han kun i nogen grad fandt aktiviteten underholdende.
Slutteligt blev aktiviteten vurderet til i høj grad at opfylde pålidelighed.

Delopsummering af Fisk’n følelse
Under afprøvningen med A blev parametrene vurderet i en højere grad end ved B. A var
i høj grad deltagende og opmærksom under aktiviteten, mens B kun i nogen grad deltog
og var opmærksom. Ydermere var niveauet for aktiviteten mere passende for A end for
B, som havde svært ved forstå aktivitetens opbygning og udførsel. Manglende
engagement og udtrætning påvirkede også, at fun-factor kun blev vurderet til i ringe
grad hos B, mens parameteren blev vurderet til i høj grad hos A, da nonverbale og
verbale udtryk indikerede, at hun fandt aktiviteten sjov. Endvidere blev item-interesse
vurderet i høj grad hos A og i nogen grad hos B, og A viste også i højere grad en
forståelse for formålet end B. Slutteligt blev pålidelighed vurderet til i høj grad ved
begge afprøvninger, da aktiviteten opfyldte læringsmålene om aflæsning og
identifikation af nonverbale udtryksmåder, turtagning og ToM.

4.2.3 Lyt’n følelse
Denne aktivitet var en variant af de ovenstående aktiviteter Mimik-memory og Fisk’n
følelse. I forlængelse heraf tjente denne aktivitet det primære formål at træne
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identificering af verbale social cues. Denne aktivitet havde yderligere det formål at
træne deltagernes lytteevne samt ToM. For oversigt og beskrivelse af aktiviteten, se
tabel 3.2.5.

I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

Lyt'n følelse
Skalascore

5
4
Deltager A

3

Deltager B

2
1

Figur 4.2.3: Vurdering af Lyt’n følelse

Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 11:37 min., og en videosekvens på 06:24 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8e. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Med afsæt i videosekvensen blev det vurderet, at A i høj grad var opmærksom under
denne aktivitet. Mange gode eksempler på opmærksomhed blev observeret og i
nedenstående fremgår et udvalg af disse:

(00:10)

/A lytter til stemmen/
A: glad /stemmen fortsætter/

(00:16)

AL: hvordan lyder den stemme
A: glad *griner*
AL: hvordan ku man høre at den var glad
A: den grinte
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(00:24)

A: og det er DEN der
<peger på et billede af et glad barn på spillepladen>
AL: hvordan kan du se at hun griner
A: fordi hun har åben mund når hun griner

Det blev bemærket, at opmærksomheden aftog i situationer, hvor aktiviteten blev for
svær, eksempelvis ved stemmer, der var sure eller kede af det. I disse tilfælde blev det
observeret, at A snurrede rundt med spillepladen (00:25), var optaget af sine hænder
(00:56) eller gentagende gange pillede ved spillebrikkerne (kammerjunkerne) (00:56,
01:18, 01:41, 01:54, 02:36, 03:27).
(01:00)

AL: nåede du at høre det /henviser til en lydsekvens/
A: nej <er optaget af sine hænder>
AL: ska vi li prøve at høre den igen
A: mh: (0.2) /lytter/
A: glad
AL: ej prøv li at hør den en gang til

(01:15)

A: ik glad
AL: nej han lyder ik specielt glad - hvordan lyder han (0.5)
A: det kan jeg ikke huske
AL: vi prøver li at høre den igen /der lyttes/ (0.5)
A: så ved jeg det ik

A fandt efterfølgende en metode til at lette identificeringsprocessen af de verbale social
cues ved først at kigge på spillepladen. Derfor blev parameteren deltagelse alligevel
vurderet til at være i nogen grad.

(01:51)

A: det er ham d: det er hende der
<peger på et billede af et surt barn>

Generelt var A smilende og grinende gennem hele videosekvensen, men også lidt
ukoncentreret, urolig og svarede ofte med enkeltord eller lyde såsom ”mh:”.
Kammerjunkerne fangede A’s interesse i sådan en grad, at det tog overhånd, og især gik
ud over deltagelsen i aktiviteten. De resterende items, lydsekvenserne og spillepladen,
syntes ikke at have en stor interesse og blev derfor vurderet som værende i nogen grad,
mens fun-factor blev bedømt til at være i høj grad.
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Meta-aktiviteten var præget af manglende engagement fra A’s side. I starten svarede A
relevant på AL’s spørgsmål, tog del i at imitere følelsesudtryk og grinte undervejs.
Efterfølgende blev der dog observeret både verbale og nonverbale eksempler på, at A
gerne ville være færdig med aktiviteten. Følgende nonverbale observationer blev
noteret: A imiterede ikke, når AL udtrykte forskellige følelser (05:47), vippede på stolen
(06:14), vendte ryggen til AL og kiggede på O (06:18). Men også verbalt gav A udtryk
for at ville stoppe:

(06:07)

AL: hvis nu man hører nogen der er glade eller måske kede
af det - hvad skal man så gøre hvis der nu er no /A afbryder/
A: trøste dem *råber* trøst’ dem - trøst’ dem

På baggrund af observationerne blev det vurderet, at niveauet for denne aktivitet var for
højt og at klarhed om formål ikke umiddelbart var som ønsket. Lydsekvenserne, der
indikerede andre følelser end glad, syntes at være for svære at identificere. Dette kan
have påvirket klarhed om formål. Dette vil blive diskuteret nærmere i afsnit 5.3.2.
Til trods for udfordringerne vedrørende sværhedsgrad og klarhed om formål, blev
pålideligheden af denne aktivitet bedømt til at være i meget høj grad. Denne aktivitet
syntes at opfylde formålet, nemlig at identificere følelsesudtryk ud fra verbale social
cues.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 13:52 min., og en videosekvens på 09:11 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8f. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Af videosekvensen fremgik det tydeligt, at B var mest opmærksom og deltagende i
starten af aktiviteten, fremfor i slutningen, hvor meta-aktiviteten fandt sted. I
begyndelsen var B god til at afvente lydsekvensen og derefter reagere ved at udpege et
korrekt billede på spillepladen. Dette indikerede, at B forstod aktivitetens formål. Dog
var det svært for B at svare på, hvordan man kan høre på stemmen, at en person
udtrykker en bestemt følelse. Dette kommer også til udtryk i eksemplet nedenfor:
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(03:49)

AL: hvordan ku du høre at hun var glad hende der snakkede
på båndet
B: (0.4) hm: måske hørt jeg den ik
AL: jo men det var helt rigtigt hun var glad

Selvom B havde svært ved at svare på, hvordan stemmen lød, formåede han på eget
initiativ, at give forslag til hvorfor personen udtrykte den bestemte følelse:
(01:51)

B: <kigger ned på sin spilleplade, peger på et billede,
smiler> det var (0.1) den der eller den der
AL: og hvordan ser den ud hvordan ser han ud ham der
B: ked af det
AL: hvordan ku du høre han var ked af det
B: det fordi han har misted- hans mor

Ydermere indikerede videosekvensen, at B fandt hovedaktiviteten sjov. Dette kom til
udtryk nonverbalt med smil og verbalt, da han antydede, at han havde vundet spillet:

(04:54)

B: <kigger på AL’s spilleplade> så havd du (0.1) øh tre
<viser tre fingre frem>
AL: tre og hvor mange har du
B: <peger på AL’s spilleplade> en der og så en der der der
AL: og hvor mange har du
B: <peger på sin spilleplade> e:n to: tre: fire
AL: jah hvem har flest
B: <smiler, peger på sig selv> mig

Dog havde B gennemgående svært ved at holde sine hænder i ro og undgå at pille ved
sin spilleplade. Derudover var der begrænset øjenkontakt mellem AL og B, da B’s
opmærksomhed primært var koncentreret omkring hans hænder og spilleplade.

Under meta-aktiviteten fremgik det tydeligt, at B havde mistet lysten til at deltage og
derfor opførte sig mere uroligt og uopmærksomt. B svarede de fleste gange irrelevant på
AL’s spørgsmål og formulerede sig i stedet med korte sætninger eller udenomssnak:

(06:59)

B: jeg sidder jo på den her plads men jeg går altså i næst
uge <kigger på AL> og jeg sid der <peger på stolen til
venstre>
AL: (barnets navn°) vi snakker lige om noget andet
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(08:35)

AL: *klynkelyd*
B: <kigger på AL, smiler>
AL: hvad er det jeg gør med min stemme
B: du blir ked af det

Sammenfattet blev hele aktiviteten vurderet til i nogen grad at opfylde
vurderingsparametrene. B havde særlig vanskeligt ved at deltage i meta-aktiviteten, og
derfor blev aktiviteten vurderet til at ligge relativt lavt på skalascoren.

Delopsummering af Lyt’n følelse
Sammenholdet blev det vurderet, at begge deltagere i nogen grad var deltagende i denne
aktivitet. Med hensyn til opmærksomhed blev B vurderet til i nogen grad at være
opmærksom og A i højere grad. I henhold til fun-factor blev det vurderet, at A fandt
aktiviteten mere underholdende end B, men at begge deltagere kun i nogen grad fandt
aktivitetens items interessante. Niveauet for denne aktivitet blev vurderet til kun i ringe
grad at være passende for begge deltagere. Det blev vurderet, at niveauet var for højt, og
at aktiviteten dermed var udfordrende for deltagerne. Begge gav dog udtryk for i nogen
grad at være klar over formålet med denne aktivitet. Det blev vurderet, at denne aktivitet
i høj til meget høj grad afdækkede de tiltænkte formål, og pålideligheden blev derfor
placeret i den høje ende af skalascoren.

4.2.4 1-2-3 fortæl
Formålet med denne aktivitet var at træne opbygning af narrativer ud fra en fri
fortælling ved brug af sekvenskort. Dertil var formålet at samtale om historien med
inddragelse af ToM. For oversigt og beskrivelse af aktiviteten, se tabel 3.2.6.
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I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

1-2-3 fortæl
Skalascore

5
4
Deltager A

3

Deltager B
2
1

Figur 4.2.4: Vurdering af 1-2-3 fortæl

Deltager A
Den samlede videooptagelse for aktiviteten varede i alt 03:48, og en videosekvens på
03:04 min. blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under
analysen af videosekvensen fremgår af bilag 8g. I det følgende vil eksempler fra
analysen blive fremhævet.

I begyndelsen var A meget opmærksom. A rakte ud efter billederne, der blev
præsenteret (00:06), lænede sig ind over bordet for bedre at se, hvilke historier hun
kunne vælge imellem (00:11) og kiggede valgmulighederne igennem, før en beslutning
blev taget (00:19). A var også deltagende i første del af videosekvensen og fortalte
tilfredsstillende en historie.

(01:22)

AL: FØ:RST
A:
først (0.1) tager hun tøjet a:f og så bader hun (0.1) og så får
hun tørt sig

På dette grundlag blev A vurderet til i høj grad at være opmærksom. Bedømmelsen af
A’s deltagelse blev derimod vurderet til at være i den lave ende af skalascoren. Dels
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fordi A sagde fra overfor at medvirke, hvorefter AL blev nødt til at opmuntre A til
igangsætning, og dels fordi A slet ikke deltog i opsummeringen af historien (02:07).

(01:19)

AL: kan du nu fortælle mig historien
A: n:ei:
AL: FØ:RST

Det fremgik af videosekvensen, at A hurtigt mistede interessen for denne aktivitet.
Aktiviteten var den korteste af dem alle, men alligevel blev der set eksempler på, at A,
udover sin manglende deltagelse, generelt hvilede sit hoved med én eller begge hænder
under hele aktiviteten. Enkelte gange blev det observeret, at A grinte, men generelt var
opfattelsen, at A gerne ville have denne aktivitet overstået:

(01:59)

A: og så vender vi dem om <vender billederne om med
bagsiden op ad>

Under meta-aktiviteten var A ukoncentreret og urolig. A rejste sig utidigt, lænede sig
ind over eller lagde sit hoved ned på bordet og kastede hovedet bagud. A svarede
relevant på AL’s spørgsmål, men manglede gennemgående engagement, eksempelvis:

(02:37)

AL: hvorfor tror du at hun skal i bad
A: fordi hun er beskidt

(02:45)

AL: hvordan ser hun ud på billedet
A: hun ser ren ud /taler lavt/
AL: hvad
A: REN ud

(02:57)

AL: tror du hun kan li at være i bad
A: erh <lægger sig ned over bordet>
AL: kan du også li at være i bad
A: jah /taler på en indånding/ <ligger nakken tilbage>

Det var svært at vurdere, om formålet med denne aktivitet var klart for A. Ligeledes
problematisk var det at bedømme niveauet, men med den hjælp AL løbende tilbød, og
set i lyset af A’s præstationer ved andre aktiviteter, blev niveauet vurderet til at i meget
høj grad at være passende for A. Om niveauet i så fald var for lavt, vil blive diskuteret i
afsnit 5.3.2. Af samme årsager blev klarhed om formål, vurderet til at ligge middel på
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skalascoren. Denne aktivitet blev vurderet til at træne de tiltænkte formål. De tre
hjælpeord først, så og til sidst blev vægtet højt. På trods af, at aktiviteten ikke formåede
at inddrage A i tilstrækkelig grad, blev pålideligheden af denne aktivitet vurderet til at
fungere i høj grad.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 04:30 min., og en videosekvens på 03:50 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8h. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.
B var hurtig til at udpege rækkefølgen på de tre billeder, og gjorde det endda hurtigere
end AL. Derefter syntes B dog at miste interessen for aktiviteten, da han skal forklare,
hvad der sker på billederne med brug af hjælpeordene først, så og til sidst. Med hjælp
fra AL får han kort fortalt, hvad drengen foretager sig på billederne:
(01:29)

AL: så
B: <snakker ned i sine hænder> t-t bukser på
AL: så tar han bukser på

(01:38)

AL: og til sidst
B: tar han sokker på og sko på

Under meta-aktiviteten opførte B sig uroligt og legede med billederne foran sig.
Derudover var øjenkontakten mellem B og AL begrænset. B deltog dog i nogen grad i
samtalen og kom med forslag til, hvor drengen på billederne skulle hen:
(01:46)

AL: hvor tror du han skal hen
B: måske ud at bade <lægger hovedet ned på bordet>
AL: tar man tøj på når man skal ud at bade (0.1) hvor skal
han bade henne
B: i stranden
AL: nårh du tror han skal på stranden

(02:27)

AL: hvor går sådan en stor dreng hen når han står op om
morgenen
B: <løfter sit hoved og hænder op og ned> i skole
AL: i skole ja jeg tror os han skal i skole (0.1) han skal over
og lære at læse
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Alt i alt virkede aktiviteten til at være passende i forhold til B’s niveau, men deltagelse
og opmærksomhed varierede undervejs. Da B havde svært ved at holde sig i ro og sidde
stille med hænderne, blev det vurderet til at være et tegn på manglende interesse for
aktiviteten.

Delopsummering af 1-2-3 fortæl
A blev vurderet til i høj grad, og B i nogen grad, at være opmærksom. Begge deltagere
var opmærksomme på billederne og var også hurtige til at udpege rækkefølgen. A
indikerede dog tydeligt både verbalt og nonverbalt, at hun ikke havde lyst til at deltage i
aktiviteten, hvilket også var kendetegnende for B, som dog deltog i nogen grad.
Niveauet blev for begge deltagere vurderet højt på skalascoren, hvilket indikerede, at
aktivitetens faglige indhold var passende for deltagerne. Derimod viste begge deltagere
kun i ringe grad interesse for items og blev vurderet til kun i ringe grad at finde
aktiviteten sjov. Endvidere blev begge deltagere vurderet til i nogen grad at have
forståelse for formålet, da de begge havde brug for vejledning til, hvordan historien
skulle opbygges. Dog kan dette også skyldes, at pålideligheden kun i nogen grad blev
vurderet til at opfylde de opstillede læringsmål, da det ikke blev konkretiseret fra start,
at deltagerne skulle anvende opbygningen først, så og til sidst, selvom dette fremgik af
vejledningen.

4.2.5 1-2-3 genfortæl
Denne aktivitet var en forlængelse af 1-2-3 fortæl. Formålet med denne aktivitet var at
træne genfortælling af narrativer ved hjælp af prompts/items, der relaterede sig til
historien fra 1-2-3 fortæl. Idéen var at øve deltagerne i at strukturere en historie og
samtale herom. For oversigt og beskrivelse af aktiviteten, se tabel 3.2.7
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I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

1-2-3 genfortæl
Skalascore

5
4
Deltager A

3

Deltager B
2

1

Figur 4.2.5: Vurdering af 1-2-3 genfortæl

Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 25:08 min., og en videosekvens på 07:09 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8i. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Med udgangspunkt i videosekvensen fremgik mange gode eksempler på meget høj grad
af opmærksomhed og deltagelse, heriblandt:
(00:14)

A: vi har ik noget vand i

(00:50)

AL: hvor kan vi få noget vand fra (0.1)
A: ved håndvasken

(04:25)

A: så ska jeg os ha taget hende tøjet på
AL: jamen gjorde hun også i historien
A: nej
AL: men er det dét du tror der sker bagefter
A: ja:er

Men som det fremgår af nedenstående eksempel, og efterfølgende observationer, blev
disse parametre nedjusteret og blev derfor vurderet som værende i høj grad.
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(04:45)

AL: men inden du li gir hende tøj på vil du så ik li fortælle
mig historien igen (0.1) og det du li har gjort (0.2)
A: m: ne:j:

Observationerne foretaget under denne aktivitet bar tydeligt præg af, at A fandt
aktiviteten rigtig sjov. Nonverbalt blev det observeret, at A generelt var smilende,
grinende og engageret under hele aktiviteten. A var optaget af at beklæde dukken, men
indikerede begejstring med sin stemmeføring. Derfor blev både fun-factor og iteminteresse vurderet til i meget høj grad.
(00:11)

A:<rækker ud for at tage imod baljen med items>å:rh
<smiler> *griner* /ser overvældet ud/

(01:25)

/AL er ikke nået tilbage til bordet endnu/
A: så putter vi hende ned i badet /stemmen indikerer
begejstring/

Eksempler antydede dog, at A fandt aktiviteten så sjov, at det havde en negativ
afsmitning på de øvrige parametre.
(00:18)

AL: men kan du så huske hvordan rækkefølgen var på den
her historie
A: næ:j /distraheret af leg med baljen/

(03:10)

AL: tror du ik snart at den er ved at være ren nu
A: NEJ ik her omme bag <vender dukken>

Til gengæld var A yderst engageret under meta-aktiviteten i forhold til samtlige
parametre. A var opmærksom, deltagende og initierede samtaler på eget initiativ.
(06:22)

A: godt med rent tøj
AL: ja:r *griner* det er godt at få rent tøj på når man har
været i bad

Der blev yderligere observeret eksempler på, at A fandt meta-aktiviteten interessant og
sjov.
(06:05)

A: så får jeg underhyler på
AL: hva får du på
A: UNDERHYLER <smiler> *griner*

Selvom A var begejstret for aktiviteten og gerne ville fortsætte, måtte optagelsen
imidlertid afbrydes, for at optagelsen ikke blev for lang.
Eftersom A deltog engageret, initierede og deltog i samtaler og på eget initiativ
viderebyggede historien, blev niveauet vurderet til at være yderst passende. Derfor blev
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denne vurderet til at fungere i meget høj grad. Det var tvivlsomt, om klarhed om formål
var tilstrækkelig klart for A, idet hun konsekvent ikke benyttede hjælpeordene først, så
og til sidst. Af flere grunde blev parameteren vurderet til at være middel, da aktiviteten
forinden omhandlede det samme og fordi AL hjalp til undervejs. Ligeledes tyder
nedenstående eksempel på, at formålet var klart, men at begejstringen for sin egen leg
tog fokus væk fra aktiviteten:
(00:18)

AL: men kan du huske hvordan rækkefølgen var på denne
historie
A: næ:j /er distraheret af leg med baljen, AL fjerner baljen/
A: først tager vi tøjet a:f /begynder uden hjælp fra AL/

Denne aktivitet blev vurderet til i høj grad at opfylde det tiltænkte formål. AL forsøgte
flere gange at modellere for A, hvordan historien skulle bygges op, men måske ville det
have fungeret bedre, hvis det var blevet konkretiseret i introduktionen. Dette vil blive
nærmere diskuteret i afsnit 5.3.2. Imidlertid deltog A yderst tilfredsstillende i samtaler
omkring historien og på baggrund af den samlede vurdering, blev det besluttet, at
pålideligheden af denne aktivitet var i høj grad.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 09:15 min., og en videosekvens på 07:04 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8j. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.
Generelt var B god til at huske rækkefølgen af den historie, som blev fortalt i 1-2-3
fortæl. AL gav ham hjælpeordene (enten først, så eller til sidst), og derefter fandt B det
korrekte item:
(00:05)

AL: FØRST
B: tager han (0.2) trøj-trøje på /finder trøjen frem/
AL: først tog han trøjen på

(01:28)

AL: FØRST så tog han trøje på og SÅ
B: /finder bukserne frem/ bukser på
AL: så tog han bukser på
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Da han derimod blev bedt om at genfortælle historien, havde han vanskeligt ved at
huske, hvad det var han skulle fortælle. Dette kunne tyde på, at formålet med aktiviteten
ikke var klart for B. Efter vejledning fra AL, fik han genfortalt historien med de rette
elementer:
(04:56)

AL: FØRST tager han trøje på skal du sige
B: først tager han trøje på og først
AL: og så
B: tager bukser
AL: så tog han bukser på
B: og først
AL: og til sidst
B: (samtidigt) til sidst tager han strømperne på

Under hovedaktiviteten var B engageret i at give dukken tøj på, hvilket indikerede en
høj item-interesse. Dog havde B svært ved samtidigt at følge med i samtalen med AL.
Som følge af dette, blev spørgsmål stillet af AL enten ikke besvaret eller formuleret i
korte ytringer:
(00:45)

AL: du skal vågne (0.2) tror du ikke hun har sagt det
B: jo /er i gang med at give dukken trøje på/
AL: jo (0.1) og hvad tror du så hun kunne have sagt du skal
stå op nu fordi at du skal
B: i skole
AL: i skole

Da B var meget optaget af at give dukken tøj på, blev aktiviteten gennemgående styret
af AL. Enkelte gange bidrog B dog på eget initiativ med refleksioner over hvad dukken
skulle, eksempelvis:

(04:02)

B: /i gang med at give dukken strømper på/ og man så sku
det være nat og ((uforst)) ha natble på
AL: når det var nat så sku han have natble på
B: nh

Ydermere kom det til udtryk, at B fandt hovedaktiviteten sjov, da nonverbale respons
såsom smil og grin blev observeret undervejs.

Under meta-aktiviteten blev det observeret, at B var mere urolig i sit kropssprog og
viste tegn på træthed. Dog formåede han at fortælle, hvordan og i hvilken rækkefølge
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han havde taget tøj på den pågældende morgen ved på eget initiativ at anvende
hjælpeordet til sidst i slutningen af fortællingen:

(05:52)

AL: så tog du tøj på (0.1) og hvad sket der så
B: så tagd jeg underbukser på
AL: først tog du underbukser på
B: og trøje på <flytter armene ind over bordet>
AL: så tog du hvad
B: åh bukser
AL: bukser
B: og til det sidst så tagd jeg strømper på

Til sidst i videosekvensen viste der sig tydelige tegn på, at B havde svært ved at bevare
koncentrationen, og begyndte derfor at pille ved bordet og snakke udenom. Endog var B
generelt opmærksom og deltagende undervejs i hele aktiviteten, i det omfang han kunne
koncentrere sig om at samtale og give dukken tøj på samtidigt.

Delopsummering af 1-2-3 genfortæl
Samlet set var begge deltagere i høj grad opmærksomme og deltagende i denne
aktivitet. Det blev ligeledes vurderet, at både A og B fandt denne aktivitet
underholdende. Observationerne indikerede dog, at A virkede til at finde aktiviteten og
items sjovere end B. Derfor blev fun-factor og item-interesse bedømt til i høj til meget
høj grad. Niveauet for denne aktivitet blev også overordnet vurderet til at være passende
og blev vurderet til i meget høj grad for A og i høj grad for B. Endeligt blev det
vurderet, at formålet kun i nogen grad syntes at være klart, og at aktiviteten i høj grad
var pålidelig.

4.2.6 Snakke-kufferten
Formålet med denne aktivitet var at træne barnets samtalefærdigheder, herunder de tre
basale trin i en samtale: Initiere, vedligeholde og afslutte en samtale. Det essentielle i
denne aktivitet var, at holde fokus på det valgte item uden emne-skift i samtalen. For
oversigt og beskrivelse af aktiviteten, se tabel 3.2.8.
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I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

Snakke-kufferten
Skalascore

5
4
Deltager A

3

Deltager B
2

1

Figur 4.2.6: Vurdering af Snakke-kufferten

Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 14:32 min., og en videosekvens på 05:34 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8k. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Med udgangspunkt i videosekvensen var A generelt ikke særlig deltagende i aktivitetens
samtaler. A virkede mere opmærksom på items end på samtalerne, og AL var derfor
nødsaget til at hjælpe samtalerne på vej. A svarede generelt med meget få ord, og dette
begrænsede en egentlig samtale.
(02:23)

AL: kan du fortælle mig noget om hvad du har valgt
A: en sæbeboble /kæmper med at skrue låget af/
AL: hvad kan man bruge den til
A: bobler

A var opmærksom under aktiviteten, men interessen for items tog opmærksomheden fra
samtalerne, og påvirkede vurderingen negativt. Dette bevirkede, at opmærksomheden
blev bedømt som værende i nogen grad, og det samme var gældende for A’s deltagelse.
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I forhold til fun-factor og item-interesse blev der her fundet en atypisk fordeling.
Observationerne antydede, at A ikke fandt denne aktivitet særlig sjov, især når det ikke
var A’s tur:
(00:40)

AL: du skal vente ik det er ikke din tur endnu nu er det mig
der har valgt noget først ik
A: <lægger hovedet i sine arme ned over bordet og beholder
det der i 15 sek., mens AL har sin tur>

Til gengæld syntes A at være begejstret for aktivitetens items. A viste eksempelvis
interesse for fløjtehesten ved gentagende gange at række ud efter den, mens AL havde
sin tur, og endte til sidst med at tage den ud af hånden på AL (00:57). Endvidere er
nedenstående eksempler på i meget høj grad af interesse for items:
(01:42)

A: jeg ved godt hva for én jeg skal vælge /taler om items/

(01:58)

A: må jeg vælge to <kigger ned i kufferten med items, da det
er hendes tur til at vælge>

A endte med, smilende og grinende, at vælge sæbeboblerne (02:13). Efter AL havde
hjulpet til med at åbne flasken, tog A smilende imod den og begyndte begejstret at puste
(02:54). På baggrund af ovenstående observationer blev item-interesse vurderet til i
meget høj grad, mens fun-factor blev vurderet til i nogen grad.
Under meta-aktiviteten var A på ingen måde engageret ud fra parametrene at bedømme.
Af nonverbale respons blev det observeret, at A lå ind over bordet og gemte sit hoved i
armene (04:38), sad med sit hoved i hænderne (04:30) og til sidst forlod sin plads ved
bordet (05:15). Yderligere fremgik der set eksempler på, at A ikke var hverken
opmærksom, deltagende eller havde lyst til at indgå i aktiviteten længere:
(04:50)

AL: er det godt hvis man snakker om al mulig andet
A: ja: <tegner med fingrene på bordet, mens hun ligger hen
over bordet>
AL:
og det er også rigtig godt at man kan sidde stille på sin stol
når man snakker med andre ik
A: jeg sveder allerede så meget jeg kan prøv at mærk

Observationerne vedrørende niveau og klarhed om formål blev vurderet til at være i
ringe grad. Det blev vurderet, at aktiviteten formentlig var for svær, og i kombination
med manglende klarhed om formål, resulterede dette i den endelige bedømmelse.
Pålideligheden af denne aktivitet blev påvirket af vurderingerne af de føromtalte
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parametre, og skabte tvivl om, hvorvidt aktiviteten opfyldte det tiltænkte formål. Derfor
blev pålidelighed vurderet som værende middel.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 21:22 min., og en videosekvens på 07:47 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8l. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Under observationen af hovedaktiviteten fremgik det, at B i høj grad var opmærksom og
havde stor interesse i at afprøve de valgte items fra kufferten; fløjtehesten, snurretoppen
og viften. Ydermere deltog B i samtaler omkring items og formåede at starte en samtale
op ved at forklare snurretoppens udseende:

(01:53)

B: /leger med snurretoppen/ det gør os det en rød og bl- og
grøn og blå gul rød og gr-grøn
AL: den har mange farver i hvert fald
B: men ik sort

B virkede dog så optaget af at få snurretoppen drejet rundt, hvilket resulterede i, at AL
bidrog mest til at få samtalen til at forløbe hensigtsmæssigt. B spurgte omend indtil,
hvordan han kunne få den til at dreje rundt, hvortil AL demonstrerede det:

(02:07)

B: hvorfor den ik gør det
AL: hvorfor den ik kan dreje
B: mh
AL: der skal mere fart på tror jeg

Generelt var fun-factor og item-interesse høj under hovedaktiviteten, men under metaaktiviteten kom det tydeligt til udtryk, at B havde mistet koncentrationen og havde
svært ved at holde opmærksomheden. B havde svært ved at sidde stille og begyndte at
lege med sin bluse ved at stikke armene ind i den. B responderede i lav grad på AL’s
spørgsmål, hvilket kunne indikere manglende koncentration, men også at B fandt
spørgsmålene for svære og derfor var over hans niveau. Eksempelvis svarede B med
”mh:” eller gav udtryk for, at han ikke kunne svare:
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(07:16)

AL: hvorfor synes du det var nemt at øh snakke om tingene i
snakkekufferten
B: det ved jeg bare ikke

Sammenfattet deltog B interesseret og opmærksomt i hovedaktiviteten, mens metaaktiviteten syntes at være for svær og over hans niveau, både hvad angik koncentration
og forståelse. Det var tvivlsomt, hvorvidt aktivitetens formål var klart for B, idet AL
generelt bidrog til at starte, vedligeholde og afslutte samtalerne.

Delopsummering af Snakke-kufferten
Blev B generelt vurderet højere end A på flere af parametrene i denne aktivitet. Ud fra
analysen blev det vurderet, at begge kun i nogen grad var deltagende. B blev dog
vurderet til i høj grad at være opmærksom, hvorimod A’s opmærksomhed blev vurderet
til i nogen grad. Begge deltagere syntes til gengæld i meget høj grad at interessere sig
for valg af items. Det blev vurderet, at B fandt denne aktivitet mere underholdende end
A, der kun i nogen grad syntes at finde den sjov. Med hensyn til niveau blev det
vurderet, at denne aktivitets faglige indhold var mere passende til B end til A. Klarhed
om formål blev analyseret til i ringe grad at være klart for A, hvorimod B kun i nogen
grad. Afslutningsvis blev aktiviteten, af begge bedømmere, vurderet til i nogen grad at
være pålidelig.

4.2.7 Kyllingen Kiki
Denne aktivitet havde til formål at træne deltageren i at være en god samtalepartner. Der
blev fokuseret på nøglefærdigheder indenfor samtale, som fremgik af billedarket med
piktogrammer (bilag 4). Ydermere blev færdigheder såsom lytteevne, ToM og humor,
vægtet højt. For oversigt og beskrivelse af aktiviteten, se tabel 3.2.9.
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I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

Kyllingen Kiki
Skalascore

5
4
Deltager A

3

Deltager B

2
1

Figur 4.2.7: Vurdering af Kyllingen Kiki

Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 18:50 min., og en videosekvens på 07:00 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8m. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

På baggrund af observationerne var A yderst opmærksom og deltagende i denne
aktivitet. Generelt havde A, hele aktiviteten igennem, enten fokus på bogen, AL eller
Kiki. A deltog relevant og engageret både i rollen som ”den voksne” og som Kiki.
(01:09)

/Kiki piller ved kufferten/
A: NE:J <smiler, griber fat i Kiki>
AL: hva sir du så til den
A: bli på din plads sagde jeg

(02:55)

/A styrer Kiki og synger/
K2: la la la
AL: shhh du skal tie stille mens jeg læser bog ik Kiki
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Derudover viste A tegn på initiativ og indlevelse:
(00:21)

A: okay nu læser jeg
AL: ja
A: jeg skal li ha min stemme (0.1) EN GANG SÅ VAR DER
/råber engageret/

(02:21)

A: du må altså ikke larme mens man hører historie <løfter
pegefingeren, laver ”fy-fy” bevægelsen>

På baggrund af dette, og yderligere eksempler, blev det besluttet, at A i meget høj grad
var både opmærksom og deltagende i denne aktivitet.
A var gennemgående meget smilende og grinende og fandt interesse og humor både i
”legen” (02:11), højtlæsningsbogen (00:02) og i indholdet af bogen (04:23). A fandt
endda bogen så interessant, at det hen mod slutningen tog fokus fra ”legen”.
(04:23)

/A lytter til historien og bliver så opslugt, at hun glemmer at
føre Kiki/
AL: Kiki du skal huske at kigge ned i bogen ik
(0.1) så jeg ved at du er med <Kiki kigger ned i bogen> /A er
stadig opslugt af historien/
AL: er du faldet i søvn Kiki

Derudover fandt A denne aktivitet så underholdende, at hun ville lege den igen:
(06:56)

A: vi skal lege skoleleg igen <rækker ind over bordet og
tager Kiki>

Ud fra disse observationer blev det vurderet, at fun-factor og item-interesse fungerede i
meget høj grad.
Meta-aktiviteten forløb i overensstemmelse med hovedaktiviteten, hvor A ligeledes var
opmærksom, deltagende og interesseret. A svarede relevant på AL’s spørgsmål og gav
hverken verbale eller nonverbale indikationer på, at aktiviteten burde afsluttes.
(06:08)

A: se <peger uopfordret på det piktogram, som AL skal til at
tale om>
AL: sid stille når en anden taler - var hun god til det
A: ne:jh *griner*

Niveauet blev vurderet til at i meget høj grad at være passende, da A kunne holde
koncentrationen og aktivt interagerede i alle sine roller. I rollen som Kiki var
variationen, af de tiltag Kiki kunne ”forstyrre” samtalen med, af begrænset omfang.
Men eftersom denne aktivitet var tiltænkt at skulle trænes mere end én gang, blev det
vurderet, at niveauet til stadighed i meget høj grad passede.
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Formålet med aktiviteten, syntes også i meget høj grad, at være klart for A:
(05:31)

AL: hvad gjorde hun blandt andet
A: <trækker på skuldrene> jeg ved ik hvad det der er <peger
på et piktogram fra billedarket>

I nedenstående eksempel viste A forståelse for, at piktogrammerne var alle de
nøglefærdigheder, som Kiki havde svært ved at overholde under historielæsningen og
yderligere, at de forskellige nøglefærdigheder var vigtige at gennemgå.
(06:43)

A: og hvad der <peger på et nyt piktogram>

A viste generelt forståelse for alle de tiltænkte formål. Eksempelvis forstod A, hvordan
hun skulle agere Kiki. Derudover forstod hun at lytte både til historien og samtidigt til
AL, da AL agerede Kiki. Ydermere forstod A det humoristiske element i aktiviteten.
Efter analysen af videooptagelsen blev det vurderet, at denne aktivitet opfyldte alle de
tiltænkte formål. Derfor blev denne aktivitet i meget høj grad bedømt til at være
pålidelig.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 20:58 min., og en videosekvens på 06:53 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8n. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

I begyndelsen af videosekvensen agerede B historiefortælleren og skulle samtidig være
opmærksom på, hvordan Kiki opførte sig. Dette var vanskeligt for B, da han var meget
optaget af at læse historien. B reagerede dog flere gange på Kikis opførsel, eksempelvis:

(00:56)

B: <kigger på K1> nej stop <tager fat i næbbet på den og
kigger den ind i øjnene>
K1: stop med hvad
B: du skal t- du skal tie stille
K1: jeg sagde ik noget <K1 roder videre>
B: <tager fat i K1> ikke gøre det igen
K1: skal jeg sidde stille
B: mh
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For det meste reagerede B nonverbalt på Kikis dårlige opførsel ved at holde den på næb,
hænder og fødder og på den måde vise, at man skal sidde stille under højtlæsning.
Da det blev B’s tur til at agere Kiki, blev han i høj grad deltagende og bevidst om, at
han skulle forstyrre AL’s højtlæsning, eksempelvis:

(03:22)

K2: men jeg vil godt- jeg vil godt lege med ((uforst))
togskinner
AL: æj kiki men nu ville du jo lige høre historie nu er vi jo i
gang med at læse historie
B: *griner*
AL: så må du jo vente

Ydermere forstyrrede B højtlæsningen ved at lave nonsenslyde, og ved at få Kiki til at
hoppe rundt på bordet. Det fremgik tydeligt, at B fandt det sjovt at udfylde denne rolle,
hvilket blev indikeret med grin og smil. Fun-factor og item-interesse blev derfor
vurderet til at ligge højt på skalascoren.

Under meta-aktiviteten, som i den fulde videooptagelse fandt sted midt i
hovedaktiviteten, blev der observeret høj grad af opmærksomhed under gennemgangen
af vigtige nøglefærdigheder. B responderede mest med ”mh:” under gennemgangen,
men indikerede høj grad af opmærksomhed med sit kropssprog, ved at læne sig
fremover for at kigge nærmere på billederne. Til sidst i meta-aktiviteten viste B, at han
havde en forståelse for aktivitetens formål:

(06:51)

B: <læner sig fremover, kigger på Kiki> nu skal du sidde
ordentligt <holder Kiki på næbbet, retter hendes ben>

Sammenfattet vurderes denne aktivitet højt på flere af vurderingsparametrene. B var i
høj grad opmærksom og deltagende i aktiviteten og viste, at han havde forstået formålet.
Ydermere var aktivitetens faglige indhold passende i forhold til B’s niveau, da han
forstod at udføre rollen som Kiki og bryde nøglefærdighederne for god opførsel under
højtlæsning.
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Delopsummering af Kyllingen Kiki
Sammenfattende blev begge afprøvninger vurderet til i høj, eller i meget høj grad, på
mange af parametrene. Begge deltagere var, enten i høj grad eller i meget høj grad,
opmærksomme og deltagende under aktiviteten. Ligeledes fandt begge deltagere
aktiviteten sjov, og viste begge i meget høj grad interesse for items, særlig hånddukken
Kiki. Niveauet syntes at være passende i høj eller i meget høj grad for begge deltagere,
da begge viste en forståelse for og anvendelse af nøglefærdighederne. Begge forstod
endvidere formålet med aktiviteten. Pålideligheden blev hos begge deltagere vurderet til
i meget høj grad at opfylde de opstillede læringsmål.

4.2.8 Sludder & vrøvl
Formålet med denne aktivitet var at træne deltageren i at forstå ikke-bogstavligt sprog.
Alle elementerne i aktiviteten havde det formål, at få deltagerne til at tænke over, at det
andre mennesker siger, ikke altid skal tolkes og forstås konkret. For oversigt og
beskrivelse af aktiviteten, se tabel 3.2.10.

I nedenstående figur følger vurderingerne af aktiviteten:

Sludder & vrøvl
Skalascore

5
4

3

Deltager A
Deltager B

2
1

Figur 4.2.8: Vurdering af Sludder & vrøvl
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Deltager A
Den samlede videooptagelse varede i alt 15:45 min., og en videosekvens på 07:00 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8o. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Af videosekvensen fremgik det, at A generelt var meget opmærksom, deltagende og
havde meget øjenkontakt med AL.
(00:32)

AL: hvorfor sir han det (0.2)
A: fordi det kan godt gøre ondt hvis man slår sig på den.

(00:48)

A: fordi han (0.1) DER hvor han har slået sig <peger på et
bestemt sted på billedet>

(01:01)

AL: så han ku os ha sagt jeg har slået min fod og derfor gør
det ONDT hvis jeg skal spille fodbold ik
A: mh: /kigger koncentreret på AL/

Derudover kiggede A generelt fokuseret på de billeder, der blev præsenteret, og viste
engagement ved bogstavligt talt at forsøge at tage benene på nakken under
ordsprogsdelen (02:45). A viste endda opmærksomhed, deltagelse og engagement mod
slutningen af aktiviteten under delen med ironi.
(06:17)

A: du skal også læse den <peger på noget tekst til billedet>

(06:28)

A: hvad står der dér

Derfor blev det vurderet, at A i høj grad var opmærksom i denne aktivitet. Deltagelsen
blev vurderet lidt lavere og dermed som værende middel på baggrund af observationer
af nonverbal respons, såsom at lægge sig ind over bordet (01:15) og korte verbale
respons. Om dette også kunne indikere, at niveauet eventuelt var for højt, vil blive
diskuteret nærmere i afsnit 5.3.2.

Generelt var A meget smilende og meget grinende gennem hele aktiviteten.
(05:43)

/AL fortæller historien til billedet/
AL: hva /kigger uforstående på A/
A: NE:J *griner*
AL: nej hvor fjollet *griner*
A: h:ja:erh
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Observationerne antydede, at A især fandt ordsprogsdelen sjov. Observationerne
indikerede også, at A fandt aktivitetens items interessante, i og med, at A studerede dem
grundigt, lænede sig fremover for bedre at kunne se dem og kommenterede på dem.

(01:40)

A: det er lidt sjovt at en ko står på skøjter og en sko på en
hale og en sko på fødderne *griner*

Bl.a. på baggrund af eksempler som disse, blev fun-factor vurderet til i høj grad at
fungere, mens item-interesse blev vurderet som værende middel, eftersom A var mest
begejstret, når A selv aktivt kunne deltage i aktiviteten.

Denne aktivitet havde ikke en særskilt meta-aktivitet, da hele aktiviteten fungerede som
en meta-aktivitet. Dette kunne være en medvirkende faktor til, hvorfor vurderingen af
niveau blev bedømt som værende af ringe grad, men dette vil blive nærmere diskuteret i
afsnit 5.3.2. Niveauet blev vurderet til at være lidt for højt. A svarede ofte kun ”ja”,
”nej” eller ”mh:” på mange af AL’s spørgsmål og aktiviteten blev, på trods af
intentionen, opfattet som en lytte-øvelse snarere end en aktivitet, hvor A selv skulle
bidrage med tiltag.

A var tydeligt mærket af udtrætning mod aktivitetens afslutning og gav ikke udtryk for,
om formålet med denne aktivitet var helt klart.

(06:49)

/AL snakker metalingvistisk om aktiviteten, A langer hånden
ud efter papirerne på bordet og holder hånden over
billederne, AL fjerner papirerne og fortsætter samtalen, A
kaster opgivende nakken tilbage, kigger op i loftet for
bagefter at skjule sit hoved i hænderne med albuerne i bordet
og holder den position optagelsen ud/

(06:57)

AL: hallo: sover du? (0.1) som en sten?

Det var derfor svært at vurdere, hvilken grad af klarhed A havde omkring formålet, men
endeligt blev det vurderet, at formålet i nogen grad var klart, eftersom der var eksempler
på relevante svar og observationer, der antydede eftertænksomhed.
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Denne aktivitet syntes at træne det oprindelige tiltænkte formål og yderligere ToM.
Aktiviteten kom ind på alle tre ikke-bogstavlige øvelser og lagde løbende vægt på at
minde A om, at der er en mening med alt det, som andre mennesker siger, men at det
ikke altid skal forstås konkret. Derfor blev aktiviteten vurderet til i meget høj grad at
være pålidelig.

Deltager B
Den samlede videooptagelse varede i alt 16:38 min., og en videosekvens på 09:24 min.
blev udvalgt som genstand for analysen. Observationer noteret under analysen af
videosekvensen fremgår af bilag 8p. I det følgende vil eksempler fra analysen blive
fremhævet.

Denne aktivitet var svær at opdele i hovedaktivitet og meta-aktivitet, da hele aktiviteten
handlede om, at træne barnets metabevidsthed omkring ikke-bogstaveligt sprog. AL
afsluttede dog aktiviteten med at snakke om, hvad der er vigtigt at huske på, når man
hører noget, som man ikke direkte forstår. Denne del er blevet kaldt for meta-aktivitet.

Den første del af aktiviteten bestod af at træne forståelsen for implikatur. Af aktiviteten
fremgik det, at B var meget opmærksom på billederne. Dette observeres ud fra B’s
verbale og nonverbale respons, eksempelvis:
(00:04)

AL: hvad kan du se på det billede
B: <læner sig indover billedet> de lege (0.1) de spilled
fodbold
AL: der er nogle drenge der spiller fodbold

B får forklaret hvad han konkret kan se på billederne, og B formåede at svare relevant
på AL’s spørgsmål:
(00:45)

AL: hvorfor tror du ik han har lyst til at spille fodbold
B: det fordi han slog sig

(01:06)

AL: så har man slet ikke lyst til at sparke til en bold (0.1) vel
B: m- m kun dem der har sådan nogle der p- (0.1) p- sådan
nogle sko <peger på billedet>

Ud fra dette indikeres, at B har forstået den underforståede implikatur i samtalen, som
udspillede sig på billedet.
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Under samtalen omkring ordsprog blev det observeret, at B var meget opmærksom
omkring motivet af koen på isen. Da AL stillede ham et spørgsmål, virkede han så
fokuseret på billedet, at han ikke lyttede tilstrækkeligt efter, hvad AL sagde.
Eksempelvis var han meget optaget af skøjterne på koens fødder:

(02:16)

B: <peger på billedet> nårh nej det er jo ik hans hale det jo
bare hans fødder

Endvidere udviste B tegn på træthed, idet han hvilede hovedet i sine hænder og gabte.
Derudover virkede han uinteresseret i at høre AL’s forklaring på ordsproget. Derimod
blev en høj grad af fun-factor observeret under ordsproget ”at tage benene på nakken”,
hvor B forsøgte at følge den bogstavelige side af ordsproget og afprøvede, om det var
muligt at tage benene på nakken.

(03:49)

B: altså jeg ka ik få den helt ned til min nakke
AL: nej det kan man nemlig ik
B: kun til min numsen

Ligeledes blev det observeret under samtalen omkring billederne med ironi, at B fandt
ytringerne humoristiske. B var opmærksom på billederne og deltog i samtalen herom,
eksempelvis:

(15:14)

AL: så prøver de at lave sjov så prøver de at lave noget fis
og ballade som betyder det helt modsatte
B: <peger på billedet> men det kun ham
AL: den har lidt hår på hovedet ik
B: mh

Efterfølgende begyndte B at snakke om personlige oplevelser, som udsprang af
samtalen omkring babyen, som ingen tænder havde. Ydermere fremgik det tydeligt, at
når AL snakkede om billederne på et mere metabevidst plan, havde B svært ved at følge
med. B virkede uinteresseret i at deltage i samtaler initieret af AL, og valgte derfor
enten at formulere sig i korte sætninger eller at tale udenom og i stedet snakke om
personlige oplevelser:
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(07:51)

AL: så må man lige prøve at tænke (0.1) over om det kunne
betyde noget andet
B: jamen *rømmer sig* min mor er næsten færdig

Generelt blev det observeret, at B var mest opmærksom og deltagende i
hovedaktiviteten, fremfor i meta-aktiviteten, hvor han virkede urolig og uinteresseret i
det igangværende samtaleemne omkring ikke-bogstaveligt sprog. B virkede til at forstå
den konkrete/bogstavelige side af ytringerne, men havde sværere ved at forstå den ikkebogstavelige side af sproget. Derfor vurderes aktiviteten til i ringe grad at være målrettet
B’s niveau. Overordnet vurderes aktiviteten til i nogen grad at opfylde
vurderingsparametrene med undtagelse af pålidelighed, da det blev vurderet, at
aktiviteten opfyldte de opstillede læringsmål i høj grad.

Delopsummering af Sludder & vrøvl
Samlet set fremgik det af analysen, at begge i nogen grad var deltagende i denne
aktivitet. Derudover blev det vurderet, at A i høj grad var opmærksom, hvorimod B’s
opmærksomhed blev bedømt som værende i nogen grad. Begge deltagere blev vurderet
til i nogen grad at vise interesse for denne aktivitets valg af items. B syntes yderligere
kun i nogen grad at finde aktiviteten underholdende, mens A umiddelbart blev vurderet
til i høj grad på parameteren fun-factor. Aktivitetens faglige indhold blev bedømt til at
være for højt og kun i ringe grad at være passende til deltagernes niveau. Begge
deltagere blev vurderet til i nogen grad at have klarhed omkring aktivitetens formål, og
endvidere vurderede begge bedømmere, at aktiviteten i høj til meget høj grad var
pålidelig.
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4.3 Samlet opsummering af parametrene
Gennemsnittet af A og B’s resultater fra de forskellige vurderingsparametre blev
beregnet og sammenlagt og efterfølgende opstillet i nedenstående figurer.

4.3.1 Opmærksomhed

Opmærksomhed
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.1: Opsummering af opmærksomhed

Som det fremgik af analysen, blev deltagernes opmærksomhed vurderet som værende
over middel for alle aktiviteterne. Tre aktiviteter, Mimik-memory, 1-2-3 genfortæl og
Kyllingen Kiki, skilte sig ud fra de øvrige og placerede sig højest på skalascoren.
Kyllingen Kiki var den aktivitet, der ud fra observationerne vurderede deltagerne til at
være mest opmærksomme.
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4.3.2 Deltagelse

Deltagelse
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.2: Opsummering af deltagelse

Vurderingerne af A og B’s grad af deltagelse fordelte sig spredt. Aktiviteterne Snakkekufferten og Sludder & vrøvl blev vurderet til i nogen grad, at få A og B til at deltage,
men lavest vurderet var Lyt’n følelse og 1-2-3 fortæl, som lå mellem i ringe til nogen
grad. De fire højst vurderede var Mimik-memory, Fisk’n følelse, 1-2-3 genfortæl og
Kyllingen Kiki, hvoraf sidstnævnte endnu en gang fik den højeste vurdering og scorede
maksimum.

4.3.3 Niveau

Niveau
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.3: Opsummering af niveau
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Bedømmelsen af parameteren niveau viste sig at være vidt fordelt. Top tre af
aktiviteterne, 1-2-3 fortæl, 1-2-3 genfortæl og Kyllingen Kiki placerede sig alle mellem i
høj til meget høj grad at være passende for deltagerne. Niveauet for to af aktiviteterne
Mimik-memory og Fisk’n følelse blev begge vurderet til i nogen grad at være passende,
mens Lyt’n følelse og Sludder & vrøvl placerede sig lavest, og dermed havde et fagligt
indhold, der i ringe grad passede til deltagerne.

4.3.4 Fun-factor

Fun-factor
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.4: Opsummering af fun-factor

Med udgangspunkt i ovenstående figur fremgik det, at alle aktiviteter undtagen én, 1-23 fortæl, blev fundet i nogen til meget høj grad underholdende af begge deltagere.
Deltagerne syntes at finde 1-2-3 fortæl mindst sjov, hvorimod 1-2-3 genfortæl og
Kyllingen Kiki placerede sig i toppen med sidstnævnte, som den aktivitet deltagerne
fandt mest underholdende.
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4.3.5 Item-interesse

Item-interesse
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.5: Opsummering af item-interesse

Med hensyn til item-interesse fremgik det af analysen, at deltagerne generelt fandt
aktiviteternes valg af items i nogen til meget høj grad interessante. Aktiviteten 1-2-3
fortæl blev placeret lavest og formåede kun i ringe grad, at fange deltagernes interesse.
Snakke-kufferten og Kyllingen Kiki placerede sig begge som de to aktiviteter, hvis items
blev fundet mest interessante.

4.3.6 Klarhed om formål

Klarhed om formål
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.6: Opsummering af klarhed om formål
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Overordnet placerede tre af aktiviteterne sig i middelområdet: 1-2-3 fortæl, 1-2-3
genfortæl og Sludder & vrøvl. To aktiviteter scorede under middel: Lyt’n følelse og
Snakke-kufferten, hvoraf Lyt’n følelse blev placeret lavest og viste dermed, at deltagerne
kun i ringe grad var bevidste om formålet ved denne aktivitet. Ud fra analysen viste det
sig, at Mimik-memory, Fisk’n følelse og Kyllingen Kiki befandt sig i toppen af skalaen
med Kyllingen Kiki som den aktivitet, hvor formålet blev vurderet som værende klarest
for deltagerne.

4.3.7 Pålidelighed

Pålidelighed
Sludder & vrøvl
Kyllingen Kiki
Snakke-kufferten
1-2-3 genfortæl
1-2-3 fortæl
Lyt'n følelse
Fisk'n følelse
Mimik-memory
1

2

3
Skalascore

4

5

Figur 4.3.7: Opsummering af pålidelighed

Som det fremgik af vurderingerne og ovenstående figur, var samtlige aktiviteter
pålidelige i nogen til meget høj grad. Lavest placeret var 1-2-3 fortæl og Snakkekufferten, der begge kun i nogen grad blev vurderet til at opfylde de opstillede
læringsmål. I toppen af skalaen var Mimik-memory, Lyt’n følelse, Sludder & vrøvl og
Kyllingen Kiki, hvoraf sidstnævnte aktivitet scorede maksimum.
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4.4 Samlet opsummering af aktiviteterne
På baggrund af A og B’s gennemsnitlige vurderinger for hver aktivitet blev
nedenstående figur opstillet. Gennemsnittet blev udregnet ved at addere vurderingerne
fra hver aktivitet for begge deltagere og divideret dette med syv (antallet af
vurderingsparametre), eksempelvis: Samlet score for henholdsvis A og B i Mimikmemory: 27/7 = 3,86 og 26/7 = 3,71. Disse beregninger blev sammenlagt og divideret
med to (antallet af deltagere): (3,86 + 3,71)/2 = 3,79.

Max

Middel

Min

Figur 4.4.1: Samlet opsummering af aktiviteterne (min = 1, middel = 3 og max = 5). I forhold til
vurderingsskemaet svarer scoren 1 til i ingen grad, scoren 2 til i nogen grad og scoren 3 til i meget høj
grad

Som det fremgik af observationerne, var der seks af aktiviteterne, der placerede sig over
middelvurderingen. Lyt’n følelse blev placeret akkurat på middel og 1-2-3 fortæl under.
Kriteriet for, hvornår en aktivitet blev vurderet som velfungerende, blev sat ved denne
middelværdi. Aktiviteterne: Mimik-memory, Fisk’n følelse, Lyt’n følelse, 1-2-3
genfortæl, Snakke-kufferten, Kyllingen Kiki og Sludder & vrøvl blev derfor vurderet til
at fungere, mens 1-2-3 fortæl blev vurderet til ikke at virke efter hensigten.

Ud fra vurderingerne fremgik det, at Kyllingen Kiki var den aktivitet, der gennemsnitligt
placerede sig højest og dermed fungerede i meget høj grad. Derefter kom 1-2-3
genfortæl efterfulgt af Mimik-memory, der resulterede i at være de tre aktiviteter, som
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placerede sig højst. Fisk’n følelse, Snakke-kufferten og Sludder & vrøvl placerede sig
lidt over middel og blev vurderet til at fungere. Akkurat på grænsen befandt Lyt’n
følelse, som dermed resulterede i at fungere. Lige under middel placerede 1-2-3 fortæl
sig og resulterede derfor i, som den eneste aktivitet, ikke at fungere efter hensigten.
Disse otte aktiviteter kunne ikke sammenlignes indbyrdes, eftersom de ikke havde
fælles formål eller samme krav til udførelsen. Derfor vurderes, eksempelvis Kyllingen
Kiki, ikke som den bedste aktivitet, men derimod som en aktivitet der fungerer og som
den aktivitet, der placerede sig højest.

125

5 DISKUSSION
I dette kapitel vil de foregående kapitlers indhold blive diskuteret. Diskussionen er
inddelt i tre afsnit. Først en baggrunddiskussion hvor pragmatik og interventionsstudier
bliver diskuteret. Herefter en metode- og materialediskussion hvor fremgangsmåden for
den foreliggende empiri vil blive diskuteret. Til sidst en resultatdiskussion hvor
analysen af aktiviteterne bliver diskuteret.

5.1 Baggrundsdiskussion
5.1.1 Præcisering af begrebet pragmatik
Under redegørelsen af begrebet pragmatik erfarede undertegnede specialeskrivere, at det
er yderst omfattende og vanskeligt at præcisere og definere pragmatik. Omfanget af
faglitteratur spænder vidt og tager udgangspunkt i flere perspektiver og faggrene.
Under studiet af pragmatik er der søgt efter grafiske illustrationer, som kan
strukturere og anskueliggøre den overvældende og komplicerede litteratur på en lettere
tilgængelig måde. Det kunne eksempelvis have været gavnligt med en illustrativ
oversigt over indflydelsesrige personer, teorier og begivenheder og særligt en oversigt
over pragmatikkens bestanddele. Sådanne oversigter eksisterer ikke, så vidt
undertegnede specialeskrivere er bekendt med. Dette kan skyldes, at det er yderst
omfattende og tidskrævende at udvikle, hvilket også er erfaret i dette speciale.
En strukturering af begrebet pragmatik, som dette speciales Pragmatik-hjul, er
ikke tidligere konstrueret, hvilket undrer undertegnede specialeskrivere. Under
udviklingen af Pragmatik-hjulet, blev det erfaret, at det udover at være tidskrævende
også er svært at rumme alle aspekter af pragmatik. Det kan skyldes, at det er yderst
kompliceret at præcisere, hvilke færdigheder der er vigtige at mestre for at være
pragmatisk kompetent, når der bliver taget højde for, at konteksten betinger forskellig
adfærd og et personligt præg. Disse omskiftelige, individuelle og kontekstuelle aspekter
af pragmatik ligger som en hinde over Pragmatik-hjulet, men er ikke illustreret i dette
speciales version, eftersom dette ville skabe forvirring og fjerne fokus fra de
færdigheder, der forsøges styrket i nærværende studie.
Figurerne er udviklet med dette speciales formål for øje og tager forbehold for den
manglende afdækning af pragmatikkens adskillige teoretiske underbegreber, som er
udeladt på grund af specialets rammer.
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5.1.2 Begrænset litteratur omkring pragmatisk intervention
Kun tre studier (Adams et al. 2005; Adams et al. 2006; Adams et al. 2012) beskriver
hvilke komponenter og teknikker, de anvender til at træne børnenes pragmatiske
færdigheder. I studierne er der flere gengangere i forfatterlisten, hvilket tyder på, at
andelen af forskere, der beskæftiger sig med feltet, er begrænset.
Eftersom der ikke er fundet nogen videnskabelige undersøgelser, som vurderer
deres eget materiale, er dette speciale enkeltstående. Studierne beskriver kun i et
begrænset omfang, hvilke aktiviteter de udvælger til at træne pragmatiske færdigheder.
Da det var et ønske med dette speciale at hente inspiration i evidensbaseret forskning til
udviklingen af pragmatiske aktiviteter, finder undertegnede specialeskrivere denne
udeladelse mangelfuld. Dog er det forståeligt, at forfatterne fravælger dette, da en
dybdegående beskrivelse af hver enkel aktivitet resulterer i meget læsetunge artikler.
Det begrænsede antal artikler med fokus på pragmatisk intervention tyder på, at
det er yderst tidsskrævende og vanskeligt at udvikle aktiviteter med fokus på
pragmatiske aspekter af sproget. Det er lettere at konstatere, hvad børnene ikke kan end
at udarbejde en plan for, hvordan problemerne løses. Først og fremmest kræver det, at
forskere sætter sig ind i, hvad pragmatik indebærer, hvilket er omfattende og vanskeligt.
Endvidere bør aktiviteterne tilpasses barnets individuelle behov, hvilket gør
udarbejdelsen ressourcekrævende. Under udviklingen af aktiviteter til nærværende
speciale blev det samtidig erfaret, at det er tidskrævende og omfangsrigt at opsætte
aktiviteterne.

5.2 Metode + materialediskussion
5.2.1 Rekruttering af deltagere
Aktiviteterne er kun afprøvet på to deltagere og studiet er dermed ikke statistisk
repræsentativt, men er derimod et dybdegående kvalitativt studie på hvert enkelt barn.
På baggrund heraf kan det være svært at konkludere noget generelt, især ud fra den
betragtning, at børn med CI er en heterogen gruppe. Grundet specialets begrænsede
tidsperspektiv var det ikke muligt at inddrage flere deltagere. For at give et nuanceret
billede af aktiviteternes brugbarhed blev både en dreng og pige inddraget. Eftersom
aktiviteterne er fundet anvendelige, kunne det være interessant at afprøve dem på en
større population. Dette ville endvidere styrke nærværende studie og gøre aktiviteterne
mere generaliserbare.
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Endvidere er oplysninger om deltagernes talesproglige færdigheder ikke indsamlet.
Under afprøvningerne og videoanalysen bliver det særligt bemærket, at B tenderer til at
have vanskeligheder med form og indhold af sproget. Meget tyder på, at B har et
begrænset ekspressivt ordforråd, hvilket bliver synliggjort i de aktiviteter, hvor han skal
forklare et billede eller en personlig oplevelse. Det kunne derfor være interessant at se
på, om B klarer sig alderssvarende i forhold til hans talesproglige udvikling.

5.2.2 Udvikling af aktiviteter
Valg af aktiviteter
Oprindeligt havde specialet til hensigt at udvikle aktiviteter til alle kategorier i
Pragmatik-hjulet, men da kommunikative hensigter formodes i høj grad at blive
praktiseret i barnets dagligdag, er en aktivitet målrettet dette ikke udviklet. Imidlertid er
denne kategori ikke definitivt udeladt, men indgår som en naturlig del af de øvrige
aktiviteter. Det skal dog nævnes, at mange børn med pragmatiske vanskeligheder kan
have problemer med eksempelvis at hilse og spørge på en hensigtsmæssig måde, og det
er derfor optimalt at inkorporere disse færdigheder i interventionen af pragmatiske
vanskeligheder.

Afgrænsning af formål med aktiviteterne
Det er vanskeligt at afgrænse formålene med hver aktivitet, eftersom elementerne i
Pragmatik-hjulet er uløseligt forbundet med hinanden. Derfor tjener de fleste aktiviteter
flere formål, end det fremgår af aktivitetsskemaerne. Yderligere er undertegnede
specialeskrivere bevidste om, at mange af aktiviteterne ligeledes kan bruges med andre
formål end de opstillede. Eksempelvis formodes Mimik-memory også at kunne træne
hukommelsesspændvidde. Ovenstående bliver dog vurderet som værende uproblematisk
i forhold til udviklingen af aktiviteter.

5.2.3 Afprøvning af aktiviteter
Model for indlæring
Det er tydeligt, at forældrene ville være gode at inddrage i afprøvningerne, eftersom
deres tilstedeværelse spiller en stor rolle for barnets indlæring. Ifølge principperne for
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AVT20 skal forældrene inddrages i interventionsforløbet, hvor audiologopæden
modellerer forskellige lege med barnet (Estabrooks, 2006). Forældrenes rolle i
interventionen er bl.a. at være en model for indlæringen af de aktiviteter, som
audiologopæden har forberedt. I de tilfælde hvor specialets deltagere har svært ved
aktiviteterne, kunne AL henvende sig til forældrene og spørge, om de kender svaret,
eksempelvis: ”Hvilket barn synes du der ser hidsig ud, mor?” eller ”Hvad er det nu, det
betyder at tage benene på nakken?” Deltagerne bliver dermed hjulpet af deres forældre
og på den måde har de lettere ved at indlære de opstillede læringsmål for aktiviteten.
Det blev dog besluttet ikke at inddrage forældrene i afprøvningerne, da det dels lå uden
for specialets rammer dels på grund af praktiske hensyn i forhold til forældrenes
arbejdstider, idet deltagelse ville kræve, at de enten mødte senere eller tog fri fra
arbejde. For at kompensere for dette, er en vejledningsvideo udarbejdet til dem. Tanken
bag denne video er, at øge forældrenes opmærksomhed på aspekter af sproget, der
ubevidst måtte være udeladt i kommunikationen med deres børn, og til at øve
aktiviteterne derhjemme.
Undertegnede specialeskrivere overvejede også at inddrage flere børn fra
deltagernes respektive børnehaver, da de kunne have udfyldt rollen som model for
indlæring og gjort aktiviteterne mere repræsentative i forhold til, at pragmatiske
færdigheder udspilles og udvikles i social kontekst. Dette havde dog krævet en
omfattende indsamling af samtykkeerklæringer fra forældrene og yderligere
vanskeliggjort dataanalysen i forhold til at observere og vurdere aktiviteterne. Endeligt
blev det derfor besluttet, at AL udgjorde den sociale kontekst sammen med deltageren.

Videoobservation
Videoobservation er valgt som indsamlingsteknik ud fra ønsket om en efterfølgende
grundig analysegennemgang af aktiviteterne. Det kunne tænkes, at tilstedeværelsen af et
videokamera influerer på deltagernes medvirken i aktiviteterne. Det blev derfor besluttet
forud for afprøvningerne, at kameraet skulle være stationært og ikke håndholdt af
observatøren, da det formodes at kunne påvirke deltagerne i endnu højere grad. Grundet
denne beslutning forsvinder deltagerne sommetider uden for kameraets synsvinkel i
tilfælde, hvor deltageren går rundt om bordet eller ligger på gulvet. Eftersom der kun
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AVT bygger på ti evidensbaserede principper (Sundhedsstyrelsen, 2012).
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var tale om kortere sekvenser uden betydelig relevans for vurderingen, var dette ikke
problematisk i forhold til dataanalysen.

5.2.4 Dataanalyse
Sampling af videosekvenser
Som begrundet i afsnit 3.4.1 er en kortere videosekvens fra hver aktivitet udvalgt som
genstand for analysen. En begrænsning ved dette kan være, at den fulde aktivitet ikke
bliver transskriberet og analyseret. Det er eksempelvis muligt, at resultaterne ville se
anderledes ud, hvis aktiviteterne vurderes i deres fulde længde. Da dette er for
tidskrævende i forhold til specialets rammer, blev kriterier for udvælgelse af
videosekvenser fastlagt for at muliggøre en mere ensartet vurdering af afprøvningerne
med hhv. A og B. Det var dog relativt vanskeligt at udvælge sekvenserne, da deltagerne
sommetider bliver mere deltagende eller opmærksomme, som aktiviteterne skrider frem.
Videosekvenserne er udvalgt ud fra en anerkendt samplingsmetode, og derfor antages
vurderingerne at give et repræsentativt udsnit af aktiviteterne.

Vurderingsskema
Dataanalysen fordrer en antropologisk tilgang og er kvalitativ i sin udformning. Da
kvalitativ forskning primært er subjektiv i sin tilgang, var det et oprindeligt ønske at
gøre vurderingsparametrene mere kvantitative og målbare. Observationer kan
eksempelvis blive analyseret i forhold til frekvens af forskellige parametre (Flick,
2009). Undertegnede specialeskrivere erfarede dog, at dette var vanskeligt i forhold til
formålet med analysen. Det er eksempelvis ikke relevant at se på, hvor mange gange AL
og deltageren har øjenkontakt, eller tælle barnets antal respons, når der er fokus på
aktivitetens brugbarhed og ikke deltagerens pragmatiske færdigheder. Endvidere kræver
det et stort analysearbejde, hvilket ikke er muligt inden for specialets rammer. På den
baggrund besluttes det, at beholde de valgte vurderingsparametre selv ud fra
bevidstheden om, at en subjektiv fortolkning af parametrene og dermed af
videoanalysen er svær at undgå. Endvidere er det også uundgåeligt, at vurderingerne
bliver influeret af bedømmernes individuelle refleksioner over afprøvningerne.
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For at imødekomme en mere ensartet vurdering af aktiviteterne blev parametrene
diskuteret løbende i mellem bedømmerne under analysebearbejdningen. Enkelte
parametre skabte uklarhed om, hvordan disse skulle vurderes. Parameteren niveau blev i
første omgang tolket forskelligt af bedømmerne, da der var uoverensstemmelser
omkring, hvordan et ”passende niveau” for aktivitetens faglige indhold skulle vurderes.
Det blev fastlagt, at et ”passende niveau” skulle bedømmes i høj grad på skalaen,
således at jo højere vurdering desto mere velfungerende aktivitet.
Pålidelighed var ligeledes et parameter, som skabte diskussion. Hvor den ene
bedømmer anså parameteren som en vurdering af, hvorvidt deltageren havde udvist
forståelse for aktivitetens læringsmål, vurderede den anden bedømmer parameteren ud
fra, om AL havde formået at formidle de opstillede læringsmål under aktiviteten. Det
sidstnævnte vurderingsgrundlag blev vedtaget på baggrund af, at vurderingen centrerede
sig om aktivitetens brugbarhed.

5.3 Resultatdiskussion
5.3.1 Pragmatisk profil
Resultaterne fra den pragmatiske profil viser, at B har lidt vanskeligere ved at anvende
de pragmatiske aspekter i sproget end A. Da den pragmatiske profil bliver anvendt som
et screeningsmateriale og ikke et diagnostisk redskab, må resultaterne dog tolkes med
forsigtighed. For at identificere et barns vanskeligheder med sprogbrug, bør barnet blive
observeret i forskellige sociale kontekster for at afdække styrker og svagheder. Da det
ikke er en del af specialets formål at bekræfte, hvorvidt deltagerne har pragmatiske
vanskeligheder, er dette ikke undersøgt nærmere.
Hvis nærværende speciale havde afdækket deltagernes pragmatiske færdigheder,
kunne aktiviteterne i højere grad været tilpasset deltagernes individuelle behov. Dette
ville have været fordelagtigt, eftersom variationen af børns pragmatiske formåen er stor,
og at børn identificeret med pragmatiske vanskeligheder udviser forskellige problemer
med brug af sprog.
Benyttelse af spørgeskema som metode er også omdiskuteret. Ved at anvende et
spørgeskema kan det ikke undgås, at vurderingen af barnets pragmatiske færdigheder
bliver influeret af subjektivitet. Derudover observerer og interagerer forældre og
pædagoger med barnet i forskellige sociale kontekster, hvilket kan forklare, hvorfor de
vurderer deltagernes pragmatiske færdigheder forskelligt. Endvidere kan det tænkes, at
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eftersom spørgeskemaet ikke er udformet til børn med CI, kan nogle af spørgsmålene
eventuelt opfattes som en del af høreproblematikken. Hvis deltagerne for nærværende
speciale havde fået foretaget fritfeltsmålinger af deres auditive udbytte af CI, kunne det
have understreget, at deltagernes høretærskler ligger inden for normalområdet, og
hermed ville det være forsvarligt at afvise denne formodning.
Pragmatisk profil er under standardiseringen af CELF-4 afprøvet på børn med CI.
Det fremgår ikke af vejledningen hvilke kriterier disse 19 børn med CI er valgt ud fra.
Det kunne have været relevant at være oplyst omkring børnenes implantationsalder,
kronologiske alder etc., eftersom de finder frem til, at disse børn ikke viser sig at have
specifikke vanskeligheder med at udføre delprøverne. Yderligere kunne det være
interessant at få afklaret hvad ”specifikke vanskeligheder” dækker over. Betyder det, at
børnene har visse vanskeligheder, men ikke i et omfang som testbatteriet finder
problematisk? I så fald hvornår ville de karakterisere vanskelighederne som værende
problematiske i forhold til at sammenligne med normen?
Afslutningsvis er det vigtigt at være ydmyge overfor at konkludere, at
hørehæmmede børn har pragmatiske vanskeligheder per se. Måske skyldes det snarere,
at de ikke har tillært det i et relevant omfang? Dette speciale kan ikke udelukke, at de
har potentiale for at lære det. Måske har omgivelserne ikke været nok opmærksomme
på det.

5.3.2 Diskussion af aktiviteterne
For lettere at kunne differentiere i mellem trist og ked af det, kunne andre følelsesudtryk
med større diversitet have været valgt f.eks. overrasket. Det kan tænkes, at
sværhedsgraden gradueres afhængigt af hvilke følelsesudtryk, der bliver valgt, og
derved kan sværhedsgraden øges i takt med udviklingen af identifikation af social cues.
Mimik-memory virker efter hensigten, hvilket kan skyldes, at aktiviteten er bygget
op som et vendespil, hvis grundregler deltagerne er bekendte med på forhånd. Det at
vide, hvordan spillet er opbygget, kan tænkes at skærpe opmærksomheden på ”det nye”
ved aktiviteten, nemlig at identificere følelsesudtryk. En anden influerende faktor kan
være den tidligere nævnte formodning om, at deltagerne bedre kan relatere sig til
motiverne, når de forestiller børn i deres egen aldersgruppe.
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I tråd hermed kan der argumenteres for, at Fisk’n følelse derfor er sværere for
deltagerne end Mimik-memory, da ingen af dem har praktiseret denne form for spil
forud for afprøvningen. Yderligere kræver denne aktivitet, at de verbalt skal beskrive,
hvordan de forskellige følelser kommer til udtryk. Dette formodes at stille krav til bl.a.
deltagernes sætningskonstruktion og ordforråd, hvilket også kan have påvirket
vurderingen og forklare, hvorfor de ofte vælger at vise det nonverbalt, når de skal
beskrive.
Lyt’n følelse mangler klarhed om formål, og niveauet synes at være for højt. En mulig
forklaring på dette kan være, at aktiviteten er en ukendt og anderledes måde at spille
billedlotteri på. Det er ikke til undertegnede specialeskriveres bekendtskab almindelig
spillepraksis, at afspilning af lyde indgår som en del af et spil. Det kan tænkes, at
vurderingerne ville have set anderledes ud, hvis deltagerne havde været vant til denne
måde at spille på, eller hvis de havde prøvet aktiviteten et par gange inden
videooptagelsen fandt sted. En anden influerende faktor kan være, at lydsekvenserne
enten er for korte eller ikke tydelige nok. De korte lydsekvenser skal afspilles flere
gange, førend deltagerne får en fornemmelse af det pågældende følelsesudtryk. På trods
af, at lydsekvenserne på forhånd er pilotafprøvet og sorteret for tvetydigheder, kan det
tænkes, at enkelte lydsekvenser alligevel har været for svære at identificere. Derudover
bliver der til denne aktivitet brugt kammerjunker som spillebrikker. Begrundelsen for
dette er at motivere deltagerne, men det viser sig at flytte fokus væk fra aktiviteten, og
det kan derfor diskuteres, om et andet valg af spillebrikker ville have resulteret i en
anderledes vurdering.

1-2-3 fortæl bliver vurderet til ikke at virke efter hensigten. Den udspillede handling på
sekvenskortene bliver udelukket som en mulig årsag, eftersom deltagerne finder 1-2-3
genfortæl interessant. Det kunne derimod tænkes, at opbygningen og indholdet af denne
aktivitet ikke tiltaler deltagerne. I stedet for at anvende traditionelle sekvenskort kunne
aktiviteten have været foretaget på et andet medie eksempelvis en Ipad, og som
alternativ til stilbilleder kunne mindre videosekvenser til opbygning af narrativer have
været anvendt. Disse forslag kunne muligvis øge deltagernes motivation.
Dette speciale kunne også have valgt en helt anden tilgang til opbygning af
narrativer. Inspireret af Adams, Baxendale, Lloyd & Aldred (2005) kunne AL have
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stilladseret rammen for fortællingen således, at AL fortæller begyndelsen og midten på
historien og derefter beder deltageren om at fortælle slutningen. Herefter kunne der
efterhånden overdrages mere og mere af en historie til deltageren ved eksempelvis at
starte historien op. På denne måde kunne deltageren selv få indflydelse på handlingen
og have en aktiv rolle i at opbygge en narrativ.
I forlængelse af øvelsen fra Adams et al. (2005) kunne 1-2-3 genfortæl også tage
udgangspunkt i, at AL genfortæller den fælles opdigtede narrativ, men med forkerte
eller udeladelser af informationer, og bede deltagerne om at korrigere eller udfylde de
manglende delelementer.

I Snakke-kufferten kan klarhed om formål blive højnet ved at anvende en mere
struktureret ramme for, hvordan man fortæller om det valgte item. Eksempelvis kunne
AL instruere barnet i først at beskrive udseende, dernæst funktion og afslutningsvis
relatere til personligt kendskab. Dette hjælper muligvis deltagerne til en bedre forståelse
for formålet, men samtidig kompromitterer det, det spontane og frie element i, at
deltagerne fortæller akkurat dét, der falder dem ind.

Et forbehold ved Kyllingen Kiki er, at nøglefærdigheder i samtaler bliver trænet i en
højtlæsningskontekst. En sådan kontekst kan ikke substituere en naturlig
samtalekontekst, men idet der findes et utal af samtalekontekster, er
højtlæsningskonteksten udvalgt, da det er en kontekst deltagerne kan relatere til og ofte
møder i deres dagligdag.

I Sludder & vrøvl bliver deltagerne passive lyttere fremfor aktive medaktører, hvilket
kan forklares ved, at denne aktivitet er mere metalingvistisk orienteret end de øvrige
aktiviteter. Dette er imidlertid et bevidst valg, da det er vigtigt at lære alle sprogets
nuancer for at kunne forstå og interagere hensigtsmæssigt i kommunikation med andre.
Denne metalingvistiske opbygning er svær for deltagerne, hvilket kan skyldes at det er
en uvant måde at interagere på taget deltagernes alder i betragtning. Ydermere kan det
muligvis skyldes, at de ikke har lært det. Børn med høretab lytter og lærer ikke af
overhøring som andre børn, og derfor har de brug for at høre alle sprogets nuancer
mange gange. Ligeledes er det vigtigt at anvende ikke-bogstavligt sprog i samtale med
disse børn og ikke kun tale konkret til dem. Selvom dette gøres i bedste hensigt, er det
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en ulempe for børnene, når de starter skole, og de samme hensyn ikke længere kan
opretholdes. Hvis disse børn kun lærer at associere konkret, risikerer de at misforstå og
gå glip af meningen med det sagte i samtaler, og dermed kan de komme til at stå uden
for det sociale fællesskab.
Aktiviteten kan naturligvis også omhandle andre elementer af ikke-bogstavligt
sprog såsom metaforer eller sarkasme, og andre sproglige udtryk end dem, der er valgt.
Det er uvist om dette kunne have ændret udfaldet af denne aktivitet.

Et tilbagevendende diskussionspunkt for nærværende speciale er det metalingvistiske
fokusområde, som er en del af alle aktiviteterne. Refleksion over aktiviteterne og det at
tale om dét at samtale eller at fundere og tale om sproget kan være vanskeligt for nogle
børn (Naremore, 1995). Det diskuteres derfor, hvorvidt meta-aktiviteterne skal have en
anden placering i aktiviteten. Denne metalingvistiske tilgang er tydeligvis krævende for
deltagerne, og for at begrænse faktorer såsom udtrætning kunne meta-aktiviteten have
været placeret i begyndelsen, eller under aktiviteten i stedet for til sidst.
Derudover bliver det diskuteret, hvorvidt denne metalingvistiske tilgang
overhovedet skal medtages, da dette er en færdighed, som endnu ikke er færdigudviklet
på det alderstrin, som deltagerne befinder sig på (Nettelbladt, 2013). Velvidende, at
børn først anvender meta-bevidsthed i skolealderen, forklarer litteraturen ikke, om dette
skyldes, at børnene ikke er kognitivt modnet, eller om omgivelserne ikke har lært dem
det. Det er derfor besluttet at medtage denne undervisningstilgang dels for at træne
deltagernes metalingvistiske færdigheder dels for at kunne kontrollere, at deltagerne har
forstået formålet med aktiviteten.

Endnu et diskussionspunkt, der tilskrives tidsbegrænsning, er at aktiviteterne kun er
afprøvet én gang på hver deltager. Ved kun at have én afprøvning pr. aktivitet forøges
risikoen for påvirkning af uforudsete faktorer, såsom at barnet er uoplagt den
pågældende dag, at AL overser punkter fra aktivitetsskemaet eller andet, der kan
medvirke til, at aktiviteten ikke bliver udført som oprindeligt planlagt. I forlængelse
heraf kunne det have været interessant at undersøge, om analysen ville resultere i de
samme vurderinger, hvis flere afprøvninger havde fundet sted.
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5.3.3 Sammenhæng med litteraturen
Det er vigtigt at have for øje, at interventionsstudierne fra forskningslitteraturen har
fokus på børn med høretærskler inden for normalområdet og ikke på børn med CI, som
aktiviteterne i dette speciale er afprøvet på. Dette problematiserer en eventuel
sammenligning af, om deltagerne har svært ved de samme aktiviteter, som litteraturen
finder. Derudover er det ikke muligt at sammenholde dette speciale med forskningen, da
der ikke er fundet nogen videnskabelige artikler, som vurderer deres øvelser. I stedet
undersøger de, hvad interventionen har af effekt på deltagernes pragmatiske
færdigheder.
En begrænsning ved dette speciale er, at der ikke er en effektundersøgelse af
aktiviteterne. Det er desværre ikke muligt inden for specialets rammer, at undersøge om
aktiviteterne ville have haft en effekt på deltagernes pragmatiske færdigheder.
Nærværende speciale er derfor nærmere et forstadie til en egentlig effektundersøgelse
og kan beskrives som en form for pilotafprøvning af pragmatiske aktiviteter.
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6 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING
______________________________________________________________________
Nærværende speciale ønskede at besvare følgende problemformulering:
Hvordan kan pragmatiske færdigheder trænes i den audiologopædiske
intervention med særligt henblik på børn med høretab? Med udgangspunkt i dette
ønsker nærværende speciale at afdække begrebet pragmatik og udarbejde et
handleforslag bestående af aktiviteter målrettet pragmatiske aspekter af sproget.

Til at besvare ovenstående problemformulering blev tre formål opstillet. Det første
formål med dette speciale var at beskrive og uddybe begrebet pragmatik med henblik på
definition og strukturering. Til at opfylde dette formål blev en grundig
litteraturgennemgang foretaget og en illustration over bestanddele i pragmatik udviklet.
Dernæst var formålet at udvikle og afprøve aktiviteter målrettet træning af pragmatiske
færdigheder. Aktiviteterne blev tilvejebragt ved at tage udgangspunkt i pragmatikkens
bestanddele, og to børn med CI indgik i afprøvningen af disse. Det overordnede mål
med aktiviteterne var at træne aspekter af kommunikation, som er vigtige at lære for at
indgå mest hensigtsmæssigt i sociale relationer. Det tredje formål med dette speciale var
at vurdere og diskutere aktiviteternes anvendelighed og brug i audiologopædisk praksis.
Til at belyse dette blev et vurderingsskema udarbejdet som udgangspunkt for en
analyse, og diskussion af specialets metode og resultater blev foretaget.
I tråd med første formål blev begrebet pragmatik defineret som brugen af sprog i social
kontekst og Pragmatik-hjulet blev udviklet for at afdække de bestanddele, som indgik i
begrebet. Da undertegnede specialeskrivere erfarede, at det kan være vanskeligt at
definere pragmatik, kunne det være interessant, hvis fremtidige studier valgte at belyse,
hvordan praktiserende audiologopæder, ville definere begrebet pragmatik, og hvilke
indholdselementer de ville vurdere pragmatik til at bestå af. De mulige forskelle, som
kunne opstå mellem teori og praksis, ville måske kunne tegne et billede af, ved hvilke
elementer af pragmatiske færdigheder vanskelighederne synes at være størst eller mest
udbredt. Aktiviteterne kunne dermed udvikles med udgangspunkt i disse elementer og
muligvis blive mere anvendelige i praksis.
På baggrund af en empirisk kvalitativ analyse og vurdering af aktiviteterne blev de alle
med undtagelse af 1-2-3 fortæl vurderet til at virke efter hensigten i forhold til de
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opstillede vurderingsparametre. Disse resultater peger i retning af, at aktiviteterne synes
at kunne bruges som handleanvisninger for, hvordan pragmatiske færdigheder kan
trænes. Endvidere påviste den kvalitative tilgang i dette speciale, at være en brugbar
metode til at undersøge, hvordan man kan arbejde med pragmatiske færdigheder.
Undertegnede specialeskrivere er bevidste om, at resultaterne fra den kvalitative
analyse skal tolkes med forsigtighed som følge af metodiske begrænsninger. Det ikke
muligt at drage endelige konklusioner omkring aktiviteternes brugbarhed grundet den
lille population af deltagere og få afprøvninger pr. aktivitet. Ydermere påviste
dataanalysen, at en tilpasning af individuelle målsætninger i interventionen er yderst
essentiel, da ingen børn er ens og vanskelighederne med pragmatisk sprogbrug viser sig
forskelligt fra barn til barn. Vanskelighederne skal da også ses i lyset af de
problematikker barnet ellers er stillet overfor. Endvidere er det vigtigt at understrege, at
børn med høretab ikke pr. definition kan siges at have pragmatiske vanskeligheder.
Generelt er undertegnede specialeskrivere påpasselige med at konkludere, at
aktiviteterne rent faktisk kan have en effekt på børnenes udvikling af pragmatiske
færdigheder i og med, at dette speciale tog form som en pilotafprøvning og ikke som et
effektstudie. Endog byggede aktiviteterne på pragmatiske færdigheder, som blev fundet
at være vigtige at mestre for at kunne anvende et passende sprogbrug. På baggrund af
dette er det nærliggende at antage, at de udviklede aktiviteter med fordel kan bruges
som forslag til, hvordan forskellige pragmatiske færdigheder kan indgå som en del af
den audiologopædiske intervention. Det skal dog understreges, at det ville være ideelt i
fremtidig forskning at undersøge, om aktiviteterne har en effekt for succesfuldt at kunne
implementere dette materiale i praksis. Endvidere ville det være interessant, hvis et
efterfølgende studie så nærmere på, hvordan aktiviteterne i endnu højere grad kan
tilpasses børn med høretab.
Afslutningsvis understreger nærværende speciale behovet for flere empirisk funderede
interventionsstudier af pragmatiske færdigheder både hos børn med og uden høretab.
Der findes adskillige metoder udviklet til at vurdere, om et barn har vanskeligt ved dette
område af sproget, men der findes kun få undervisningsmaterialer. Fremadrettet er det
nødvendigt at afsætte tid og ressourcer til at udvikle flere evidensbaserede
undervisningsmaterialer til træning af pragmatiske færdigheder. Eftersom dette område
spænder vidt, ville det være fordelagtigt, hvis fremtidige studier yderligere lægger vægt
på en høj detaljeringsgrad således, at det tydeliggøres, hvordan træning af pragmatiske
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færdigheder foregår. Dette ville i høj grad gavne både implementeringen af pragmatiske
færdigheder i den audiologopædiske praksis og tilpasningen af interventionsforløb over
for børn med pragmatiske vanskeligheder og deres omgivelser.
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