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SPROGFORSTÅELSESVANSKELIGHEDER HOS SMÅBØRN


En forstyrret sprogforståelse kan gøre det svært for barnet at tilegne
sig ny viden og nye færdigheder



Vanskeligheder med at komme med i og deltage i lege på lige fod med
jævnaldrende (Brinton & Fujiki 1997)



Sværere ved at blive accepteret af jævnaldrende (Gertner et al 1994,
Hart et al. 2004, Stanton-Chapman et al. 2007, Knox

UDREDNING AF RECEPTIVE

og Conti-Ramsden 2003)

VANSKELIGHEDER HOS SMÅBØRN
KVALITETEN AF UDVALGTE LOGOPÆDISKE
UNDERSØGELSESMATERIALER

Prognostiske aspekter


Vanskeligheder er ofte vedvarende



Stor risiko for senere at få læsevanskeligheder
(Botting et al. 2006, Snowling et al. 2001)

Forskning i praksis
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Færre tætte venskaber og forhold (Schoon et al. 2010,
Wadmann et al 2011).
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Længerevarende arbejdsløshed (Clegg et al. 2005)

ARBEJDSSPØRGSMÅL
-Småbørn med receptive sprogforstyrrelser er en særligt
sårbar gruppe både på kortere og længere sigt.



Hvor valide og reliable er

Reynell Developmental Language Scales/RDLS
(Reynell 1977/Skovlund 1983)

IDENTIFIKATION OG UDREDNING AF

KGORM (Grønborg et al. 1973)

RECEPTIVE VANSKELIGHEDER

Test for Reception of Grammar/TROG
(Bishop 1986 / Holmberg et al. 1998) ?

Udfordringer




 Hvor gode er disse test til at forudsige senere vanskeligheder
(testenes prædiktionsværdi)?

Sprogforståelse kan udelukkende testes indirekte
Svært at skille forståelsen af sprog fra andre
(forståelses-)færdigheder
Barnet instrueres sprogligt
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METODE
Afprøvning af de tre test og langtidsundersøgelse af 65 børn
Forår 2007
børnehave

Vinter 2007
midt 0. kl.

Forår 2009
slut 1. kl.

Vinter 2011
midt 3. kl.

Projektdeltagere
LI-gruppe, n = 27 : 20 drenge og 7 piger i alderen 5; 9- 6; 11 (gnm. 75 mdr)
- barnet har kendte receptive vanskeligheder, ingen (kendte) vanskeligheder ud over de
sproglige, har dansk som modersmål og er ikke to-sproget, v. 1. testgang går barnet i
børnehave, dvs. skolestart aug. ’07).
N-gruppe, n = 38: 20 drenge og 18 piger i alderen 5; 6 – 7; 4 (gnm. 73 mdr)
barnet har ingen (kendte) sproglige vanskeligheder. har dansk som modersmål og er
ikke to-sproget, v. 1. testgang går barnet i børnehave
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FØRSTE RESULTATER
Samstemmende validitet
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Korrelerer testresultaterne med den professionelle vurdering ?
N-gruppe (børn med upåfaldende sprogudvikling)
 5 % tegn på vansk. i RDLS
 11 % tegn på vansk. i KGORM
 29 % tegn på vansk. i TROG

RESULTATER

RESULTATER
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