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Hvilke metoder er mest effektive til 
børn med fonologiske 

vanskeligheder?



 Speciale



   

“Hvad foreligger der af forskningsevidens for 
fonologisk intervention til førskolebørn med 

fonologiske vanskeligheder, som er 
overførbar til den danske praksis?”



Studier om fonologisk 
interventionSystematisk 

review



Udfordringer

DK



Valgt fra
➔ Andet sprog end den germanske sprogstamme

➔ Over 6 år

➔ Tosprogede

➔ Andre tale-sproglige vanskeligheder end fonologiske

➔ Andre diagnoser

➔ Hørenedsættelser

➔ Forældre som aktive deltagere i interventionen

➔ Computerbaserede tilgange



Valg af targetlyd

• Prioriter ikke-stimulerbare sproglyde.

• Manipuler med den naturlige fonologiske 

udviklingscyklus.

• Prioriter sent tilegnede sproglyde

      Valg af ord i træningen

• Brug normativt sent tilegnede ord 

alternativt højfrekvente ord.

Andre parametre (ikke sprogspecifikke)

• Anvend Empty Set frem for Minimale Par.

•  Inddrag viden om barnets substitutionsmønster i 

planlægning af interventionen.

•  Afslut undervisningen i tilegnelsesprocessen – 

og følg udviklingen. 

•  Anvend feedback i interventionen.



“What is treated is more important 
than how it is taught”Gierut,2005.



➔ 4;2 år

➔ Isolerede fonologiske vanskeligheder

➔ Lydinventar (initialt): [ph b ̥  ts d ̥ n l f ʁ]

Case



Valg af target



Udviklingscyklus

Typisk fonologisk udvikling 

Supralaryngale       laryngale

Atypisk fonologisk udvikling

Laryngale       supralaryngale



Udviklingscyklus





Stimulerbarhed

Evnen til at imitere en specifik sproglyd

Stimulerbar 

Kan ikke imitere en specifik sproglyd

Ikke-stimulerbar



Stimulerbarhed



✔✔

✔

✔✔✔✔✔✔✔✔✔ 

✔✔✔✔✔✔



Tilegnelsesrækkefølge for konsonantfonemer



Tilegnelsesrækkefølge





Valg af ord



Ingen danske data!

Sent tilegnede ord



Graf over tilegnelsen af 107 ord på dansk og norsk jf. CDI-data



Fonem Ord

/t/ tankeboble, (en) tank, tape, tørretumbler, tapetsere , 
(at) tappe, tekstil, terrasse, tigge, toast

/m/ majs, margarine, marmor, massere, (en) mast, mejsel, 
madkasse, melon, million, monark, mobbe, murske, 
mobil, møl

Tilegnelsesalder: min. 6;0
Billedlighed: min. 5,0 

Sent tilegnede ord



Højfrekvente ord 
Billedlighed: min. 5,0 

Fonem Ord

/t/ tal, tøj, tag, ti, to 

/m/ mand, menneske, mor, mænd, musik 

/b/ barn, børn, bil, bog, billede

/v/ verden, vej, varme, hvid



Kan sent tilegnede ord 
måske sidestilles med 
nonord?



Spørgsmål?

www.sprogeriet.dk



Tak for i dag!

www.sprogeriet.dk


