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Rikke Vang Christensen,
ph.d., cand.mag i audiologopædi, lektor ved NorS
Odense den 23. maj 2018

Grammatiske vanskeligheder i
narrativer fortalt af skolebørn
med udviklingsmæssige
sprogforstyrrelser

Hvem & 
hvad?

• Skolebørn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD) og 
narrative opgaver

Hvordan?

• Analyse af narrativer genereret ud fra billedbogen ‘A Boy, a 
Dog and a Frog’ af skolebørn med og uden sprogforstyrrelser

Hvorfor?

• Afslører narrativer udfordringer med sprogproduktion for 
skolebørn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser?
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Børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD)

• har vanskeligheder med indlæring og brug af sprog i en grad, så 
det udgør barrierer for at indgå i sociale og indlæringsmæssige 
sammenhænge

• kommer næppe spontant på sproglig omgangshøjde med deres 
jævnaldrende

• hvis der er sprogforståelsesvanskeligheder, og 
sprogvanskelighederne stadig findes ved skolestart, vil 
vanskelighederne ofte være vedvarende

Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh & the CATALISE-2 Consortium (2017)
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Børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD)

• udvikler sig, så det op gennem skoleårene bliver sværere at høre 
vanskelighederne, der snarest vil være karakteristeret af 
mangelfuld sprogforståelse og enkel sætningsproduktion

• har klart øget risiko for 

• vedvarende læsevanskeligheder, lave karakterer og manglende 
uddannelse (fx Catts, Fey, Tomblin & Zhang, 2002; Elbro, Dalby, & Maarbjerg, 2011) 

• arbejdsløshed, social isolation og dårlig mental sundhed i form 
af fx depressions- og angstsymptomer (fx St. Clair, Pickles, Durkin & 

Conti-Ramsden, 2011; Clegg, Hollis, Mawhood, & Rutter, 2005)
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• For at kunne yde børnene den rette støtte – fx til så god 
og udbytterig skolegang som muligt – er det vigtigt at 
vide, om de (fortsat) har sprogforstyrrelser

• Men hvordan undersøger vi dette, når børnene har nået
et niveau i sprogproduktionen, hvor de umiddelbart
fremstår ret upåfaldende?

• Kan narrative opgaver bidrage til indsigt?
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”
6

“A narrative is defined linguistically as a 
type of discourse, primarily monologic, 
involving the relation of a sequence of 
events enacted by an agent in which 
plans and goals play a role.”

Norbury, Gemmell & Paul, 2014: 2

efter Stein & Glenn, 1979
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Narrativer – nogle færdigheder i spil (jf. Johnston, 2006)

• Sprogfærdigheder
• ordforråd & ordmobilisering
• sætningsdannelse og ordbøjning
• sammenhænge ud over den enkelte sætning

• kohæsion: en dreng → drengen /han
• først – så – til sidst

• Kognitive færdigheder
• planlægning og hukommelse
• viden om verden

• scripts (manualer) for forskellige begivenheder, fx ‘at tage på fisketur’

• Sociale færdigheder
• at kunne sætte sig i lytterens sted og give ham/hende det, som 

vedkommende behøver
• at kunne sætte sig i karakterernes sted og forstå motivationen bag deres 

handlinger

Narrativer har potentiale i udredningssammenhæng, 
fordi de … 

• er komplekse og derfor sætter barnets færdigheder under 
pres

• er strukturerede nok til at tillade sammenligninger 

• af forskellige individer og grupper

• af det enkelte individ på forskellige tidspunkter 

• er økologisk valide 

• og altså virkelighedsnære nok til at illustrere barnets sprogbrug

• ikke i samme grad som samtaler påvirkes af 
kommunikationspartneren
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• Afslører en opgave med generering af en narrativ ud fra
en billedserie forskelle i (1) grammatiske færdigheder og
(2) indholdsformidling

• mellem skolebørn med og uden udviklingsmæssige
sprogforstyrrelser?

• mellem yngre (0.-2. klasse) og ældre (5.-6. klasse) 
skolebørn?

9

Data

• Narrativer fra skolebørn (0.-2. klasse og 5.-6. klasse) – nogle
børn har udviklingsmæssige sprogforstyrrelser (DLD, 
developmental language disorder), mens andre har upåfaldende
sprogfærdigheder (TD, typically developing)

• Narrativerne er indsamlet i to forskellige forskningsprojekter

• Language and Cognition – Perspectives from Impairment 
• kollektivt forskningsprojekt fra 2011-2014 finansieret af bevilling fra Det Frie

Forskningsråd til professor Elisabeth Engberg-Pedersen 

(http://communicationdisorders.ku.dk/projects/languageandcognition/)

• Sprogmentor
• et udviklingsprojekt om leksikal intervention finansieret af bevilling fra Helsefonden til

lektor Rikke Vang Christensen 

(se http://kommunikationsvanskeligheder.ku.dk/projekter/sprogmentor/)
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Procedure

• Eliciteret narrativ baseret på billedbogen A Boy, a 
Dog and a Frog (Mayer 1967)

• se fx Engberg-Pedersen & Vang Christensen (2017);  
Norbury, Gemmell & Paul (2014)

• Først bladrede deltageren bogen igennem, og så
genererede han/hun en narrativ, mens han/hun
kiggede bogen igennem endnu en gang og altså
havde billedstøtte

• undersøger kiggede bort for at tilskynde barnet
til at formidle mest mulig information

11

Deltagere

• Alle deltagere med DLD var uafhængigt af undersøgelsen
identificeret med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og var i
logopædkontakt

• alle 12 yngre børn med DLD og 8 af 9 ældre børn med DLD gik i et 
særligt skoletilbud på grund af deres vanskeligheder med talt og evt. 
skrevet sprog

• alle deltagere med DLD scorede <-1,25 SD i forhold til deres
jævnaldrende i en produktiv ordforrådstest (Gellert & Christensen, 2012) 
og mindst en yderligere standardiseret test af sprogfærdigheder
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Deltagere

DLD-yngre TD-yngre DLD-ældre TD-ældre

Antal 12 
(5 piger /
7 drenge)

12 
(5 piger /
7 drenge)

9 
(3 piger /
6 drenge)

9 
(3 piger /
6 drenge)

Kronologisk
alder

M (SD)
min.-max.

7;8 år (0;8 år)
(6;6 – 8;11 år)

7;8 år (0;9 år)
(6;6 – 9;0 år)

11;11 år (0;10 år)
(11;1 – 13;1 år)

12;0 år (0;10 år)
(11;2 – 13;2 år)

13

Hver deltager med DLD er matchet til et TD-barn på køn og alder (+/- 2 måneder)

De ældre deltagere er signifikant ældre end de yngre deltagere
(U =78,00, Z=3,84, p<0,001 for alle gruppesammenligninger)

Analyse af narrativernes form 

• Længde: Antal ord og antal ytringer

• en ytring = en helsætning med eventuelle ledsætninger

• drengen sagde til hunden at den skulle gå den anden vej end ham så de 
kunne omringe den (dreng, TD, 13;2 år)

• så lige ned med snuden (dreng med DLD, 7;7 år)

• MLU (mean length of utterance ≈ gennemsnitlig sætningslængde)
• opgjort i antallet af ord: MLUord

14
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Analyse af narrativernes form - fortsat

• PGU (percentage grammatical utterances ≈ andel grammatisk

korrekte sætninger)

• med udgangspunkt i Eisenberg & Guo (2013) er ytringerne
kategoriseret som grammatisk korrekte – eller som grammatisk
ukorrekte hvis fx
• manglende subjekt og/eller verbal: så sagde * ‘hmm‘ & så ham * spanden oven på

hans hoved (dreng med DLD, 7;7 år)

• manglende tidsbøjning af verbal: en dreng og en hund gå til søen (pige med DLD, 
8;2 år) 

• forkert ledrækkefølge: så drengen var sur & hunden var trist at han vil gerne fange
den frø (dreng med DLD, 8;11 år)

• fejl i artikel/bestemthedsbøjning: dreng kan ikke se fordi hun har spand i hoved(et) 
(pige med DLD, 7;6 år)
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Resultater – længde og grammatik (form)

DLD-yngre TD-yngre DLD-ældre TD-ældre Gruppesammenligninger

Antal ord
M (SD)
min.-max.

208,6 (88,5)
98-372

230,1 (58,2)
114-320

270,1 (137,4)
146-499

253,4 (71,9)
157-350

DLD ≈ TD – både yngre og ældre
yngre ≈ ældre

Antal ytringer
M (SD)
min.-max.

36,3 (12,6)
22-56

29,5 (6,0)
16-37

37,9 (14,1)
22-61

27,7 (6,0)
18-33

DLD ≈ TD – både yngre og ældre
yngre ≈ ældre

MLUord

M (SD)
min.-max.

5,58 (1,03)
3,63-7,50

7,84 (1,48)
5,18-10,43

6,98 (1,65)
4,43-10,41

9,15 (1,62)
6,28-11,88

DLD-yngre < TD-yngre: Z= 3,21, p=0,001 r= 0,64
DLD-ældre < TD-ældre: Z= 2,34, p=0,019 r= 0,55

yngre < ældre: = 2,38, p=0,017 r= 0,37  

PGU
M (SD)
min.-max.

64,40 (22,62)
7,89-81,25

91,07 (8,30)
68,18-100,0

82,02 (10,83)
66,67-96,15

97,01 (3,24)
92,0-100,0

DLD-yngre < TD-yngre: Z= 3,70, p<0,001 r= 0,75
DLD-ældre < TD-ældre: Z= 3,33, p<0,001 r= 0,78

yngre < ældre: = 2,06, p=0,040, r= 0,32
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Analyse af narrativernes indhold

Semantisk/Pragmatisk Relevans-Indeks (SPRI) (Norbury, Gemmell & Paul 2014; se også 
Engberg-Pedersen & Vang Christensen, 2017)

• 33 indholdsenheder, fx 
• 5. dreng eller dreng og hund så en frø. 

• 6. dreng eller dreng og hund forsøger/ønsker at fange den. 

• 29. drengen var i bad. 

• 30. frøen var glad for at se dreng eller dreng og hund. 

• alle understregede elementer er med i barnets fortælling:                                                 
2 point for indholdsenheden (maksimumscore: 66)

• kun nogle af elementerne fra indholdsenheden med i fortællingen:                                                             
1 point for indholdsenheden

Informationstæthed: SPRI-score pr. ytring

17

Resultater – relevant indhold og informationstæthed

DLD-yngre TD-yngre DLD-ældre TD-ældre Gruppesammenligninger

Relevant 
indhold
(SPRI-point)
M (SD)
min.-max.

27,0 (10,0)
12-43

34,2 (8,1)
17-46

38,3 (7,7)
29-48

45,2 (4,9)
38-54

DLD-yngre vs. TD-yngre: Z= 1,62, p=0,110, r= 0,33

DLD-ældre vs. TD-ældre: Z= 1,77, p=0,077, r= 0,42

yngre < ældre: Z= 3,46, p=0,001, r= 0,53

Informations-
tæthed
M (SD)
min.-max.

0,78 (0,28)
0,41-1,34

1,19 (0,33)
0,77-1,94

1,10 (0,31)
0,62-1,55

1,70 (0,41)
1,30-2,44

DLD-yngre < TD-yngre: Z= 3,01, p=0,002, r= 0,61

DLD-ældre < TD-ældre: Z= 2,78, p=0,004 r= 0,66

yngre < ældre: Z= 2,96, p=0,003, r= 0,46
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Undersøgelsen viser …

• at den narrative genereringsopgave som forventet kortlægger
svagheder hos skolebørn med DLD – både yngre og ældre – når
de sammenlignes med jævnaldrende børn med upåfaldende
sprogfærdigheder

• kortere ytringslængde

• klart lavere grad af grammatisk korrekthed

• mindre informationstæthed (mindre relevant indhold i forhold
til narrativens længde målt i antallet af ytringer)

• at ældre børn også som forventet klarer sig bedre end yngre

19

Yderligere analyser af data

• Forekomst af (korrekte) ledsætninger

• Dreng med DLD, 13;1 år: (2) de prøver at lede efter (1) en frø (1) til fordi 
de vil gerne lege med den og (1) se hvad den kan 

• Mere sigende end MLU for børn i skolealder?

• Uklar reference – et punkt, hvor børn med og uden
sprogforstyrrelser adskiller sig?

• Pige med DLD, 11;9 år: en dreng og en hund går ned til søen (2) en dreng
vil klatre {udtale: klanre} op i et træ (3) så ser (.) ser en dreng en frø (.)
ved en sø (2) så løber en dreng ned til søen (1) så falder drengen

• Ubalance i forholdet mellem grammatisk korrekthed og indhold?

• genererer børn med sprogforstyrrelser narrativer, der er relativt stærke i
enten form eller indhold snarere end at være ‘i balance’? (jf. Colozzo et al., 

2011)
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Samspil mellem sprogforstyrrelsen og den sproglige
‘opgave’ (Paul & Norbury, 2012; Elin Thordardottir, 2008; Washington, 2007)

• Ydre omstændigheder

• de typer af sproglige
opgaver og interaktioner, 
som børnene skal indgå i

• Iboende omstændigheder, fx

• biologiske: 

• CNTNAP2 og andre gener

• reduceret assymetri mellem
hjernehalvdelene

• kognitive: 

• ineffektiv auditiv bearbejdning

• begrænset bearbejdningskapacitet

• sprogfærdighedsmæssige: 

• langsom tilegnelse og ustabil
anvendelse af sprogfærdigheder

• vanskeligheder med sætnings-
forståelse (grisen, som sparker
geden, er brun – hvem er brun?)
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Vi kan som
forskere, udredere, 
undervisere eller
interaktions-
partnere skrue op 
eller ned for 
sværhedsgraden -
og dermed for 
symptomerne på
sprogforstyrrelsen

Tak

• til børnene, der fortalte historier

• til forældre, logopæder og specialskoler for hjælpen med at 
rekruttere børn med sprogforstyrrelser og til forældre og skoler
for hjælpen med at rekruttere børn med upåfaldende
sprogudvikling

• til samarbejdspartnere og studentermedarbejdere i LaCPI og
Sprogmentor

• til Tine Jensen og Laura Poulsen for at gennemførelse en del af
databehandlingen til denne præsentation

• til jer for at deltage i sessionen og lytte til denne præsentation
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