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Formål  

• En metode til at udforske en persons 
kommunikation 

• Give behandler/fagperson et billede af personen 
som kommunikationspartner 

• Udgangspunkt i dagligdagen 
• En måde at dele viden om at kommunikere med 

personen på en struktureret måde 
• Et grundlag for en intervention for at fremme 

kommunikation i dagligdagen 
 

Sidegevinst: den interviewede bliver mere 
opmærksom på personens kommunikation! 



Formål fortsat  

 

En måde at udforske kommunikation hos en hvilket 
som helst person uanset om det har:  
 
• problemer med kommunikation eller ej 
• Vanskeligheder forårsaget af forsinket udvikling, 
• Nedsat hørelse,  
• fysiske handicap 
• Indlæringsvanskeligheder, 
• Specifikke sprogproblemer 
• Andre faktorer 
 



Indhold 

Afsnit A Kommunikative funktioner 
Afsnit B Respons på kommunikation 
Afsnit C Interaktion og samtale 
Afsnit D Situationsbestemt variation. 
 

Interview af nærpersoner 
f.eks. Forældre, kontaktpædagog, lærer 
For voksne: også personen selv 



Interview 

Afsnit A Kommunikative funktioner 
 
Omfatter spørgsmål til en række kommunikative 
funktioner, hvor personen oftest er initiativtager.  
 
Spørgsmålene og eksemplerne har et niveau svarende 
til forventede muligheder for henholdsvis:  
• Førskolebørn 
• Skolebørn  
• voksne 
 
 



A kommunikative funktioner 

Førskole 
 
Skole 
 
voksen 











Interview 

 

Afsnit B Respons på kommunikation 
 
Undersøger den måde, personen reagerer og giver respons på 
kommunikation fra andre.  
 
I førskoleversionen bliver for eksempel stillet spørgsmål om 
barnets forståelse af direkte anmodninger. 
 
Skolealder versionen fokuserer på forståelse af indirekte 
ønsker.  
 
På voksenområdet fokuseres også på ikke bogstaveligt sprog og 
forståelse af det skrevne ord 
 







Interview 

Afsnit C Interaktion og samtale 
 
Beskæftiger sig med den måde, personen interagerer med 
andre mennesker og deltager i en samtale.  
 
Denne deltagelse er ikke nødvendigvis verbal, men kan 
involvere en række af kroppens signaler og adfærd.  
 
Spørgsmålene handler om den måde interaktioner: 
- startes 
- vedligeholdes 
- afsluttes  
- hvordan samtalen repareres, når skaden er sket.  
 
 







Interview 

 

Afsnit D Situationsbestemt variation. 
 
Beskæftiger sig med den måde, barnets kommunikation varierer 
afhængig af kontekst.  
 
Der spørges til forskellige steder, mennesker, tidspunkter på 
dagen og om de emner, som barnet kan lide at diskutere.  
 
I dette afsnit anvendes de samme spørgsmål til begge 
aldersgrupper. 
 







Opsamling af interview 



Førskolebørn 



Skolebørn 



Voksne 1 



Voksne 2 



 

5. Sound/letter modes 

 

4. Whole word modes 

 

3. Conventional gesture 

 

2. Informal modes –  

   directed to partner 
 

1. Informal modes – 

    not directed to partner 
 

0. Function not  

    observed 

 

eksempel 



Eksempel fra Gayle Porter 

• 3 årig dreng 
• Forsinket udvikling 
• Motorisk forsinket udvikling 

• kravler 
• Går med støtte 
• fodskinner 
• Kan rejse sig op, når han holder ved noget 

• Forsinket tale 
• Siger lyde – en række konsonant- og vokallyde 
• Høje skrig 
• Tilnærmer sig mum (mamama), dummy (mamamy), dad (nan) 



Eksempel fortsat 

Opførsel 
• Skriger meget 
• ”er uartig” 
• Slår og skubber til sin lillebror 
• Kaster legetøj efter sin lillebror 
• Forældrene bruger en skammekrog til ham 
• Leger ofte for sig selv og går selv i skammekrog 

 
Strategier, som har været brugt 

• Brug af symbolerne makaton 
• ”Hanen” strategier 
• Udvidelse af hans erfaringer med at lege 
• Sut til at berolige ham, når han kommer ud af 

kontrol 



Pragmatisk profil på drengen 
At bede om noget: 
Peger på ting 
Kravler over til ting/steder i 
huset og råber 
Begrænset tale 
Ked af det:  
Skriger 
Græder 
Aggressiv opførsel 
Vise glæde: 
Smiler 
Ler 
Acceptere 
Smiler 
Tager ting 

Afvise: 
Skriger 
Græder 
Kaster ting 
Hilse: 
Vinker med hånd for hej 
Bede om information 
Ses ikke 
At benævne noget 
Ses ikke 
At kommentere 
Ses ikke 
At give information 
Ses ikke 



Intervention og resultat 
PODD-bog 9 pr. side tidlige funktioner 
Bede om ting, handlinger, personer, mere, færdig, stop 
Gøre vrøvl- ”noget galt” og ”det kan jeg ikke lide” 
Udtrykke mening – ”det kan jeg lide” og ”det kan jeg ikke lide 
 

Tydelig mindre aggressiv opførsel 
 

Øget brug af tale 
Siger ja og nej for accept og afslag 
Tilnærmer sig mange ord ved at pege på symboler 
Begynder at sætte to talte ord sammen 
Meget af hans pludren var uforståelige ordtilnærmelser 
 

Begynder at bruge nogle tegn 
Mere, færdig, stop, slem nej 
 

Bruger ikke mere en sut 



 

5. Sound/letter modes 

 

4. Whole word modes 

 

3. Conventional gesture 

 

2. Informal modes –  

   directed to partner 
 

1. Informal modes – 

    not directed to partner 
 

0. Function not  

    observed 

 

eksempel 



Pragmatisk profil  
af dagligdags kommunikations færdigheder 

Original engelsk materiale: 
 
Voksne: 
http://wwwedit.wmin.ac.uk/psychology/pp/adults.htm 
 
Børn: 
http://wwwedit.wmin.ac.uk/psychology/pp/children.htm 
 
Dansk oversættelse kan downloades fra: 
 
www.TAVSgruppen.dk   
 
Tilbagemelding på erfaringer med brugen modtages gerne på: 
Mail til: edda@tavsgruppen.dk  
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