Program nr.: 20

Beboer:

Opstart:

Sidst
redigeret:
17.03.2015

Målopnåelse:

Stille spørgsmål til udsagn i samtaler med trænere
Mål:
Etablering af generaliserede færdigheder
i forhold til at stille hvad-, hvor- eller
hvem- spørgsmål til udsagn fra træner, i
naturlige situationer. Barnet skal kunne
stille spørgsmål til udsagn som ikke er
direkte trænet.

Sd:
Udsagnet fra træner, for eksempel "I går
var jeg i butikken".
Målopnåelseskriterium:
90 % mestring over 30 trials.

Begrundelse:
Barnet har tidligere trænet på å svare på
hvad-, hvem-, hvor- og hvorforspørgsmål. En naturlig progression vil
nu være å træne ham i selv å stille
spørgsmål til udsagn fra træner. Pr. i dag
stiller barnet få spørgsmål i en samtale.
Han kan imidlertid bede om aktiviteter
eller ”goder”. Hensigten med dette
program er ikke at lære ham at mande,
men at stille spørgsmål til udsagn i enkle
samtaler med andre.
Forstærkning / forstærkningsskema:
Forstærkningsskema: FR1.

Registrering:
Registrer "+" for rigtig respons eller "-"
for gal/promptet respons for hvert
udsagn/spørgsmål.
Der skal tages reliabilitetstest (to trænere
registrerer uafhængig af hinanden og
sammenligner enighed i registreringerne)
1 gang pr. uge, og under prætester.

Materiel / forberedelse:
Ark med udsagn/spørgsmål. Kort med
udsagn/spørgsmål. Registreringsark.
Tokenbret.
Evt:

Kriterium for å gå til tidligere trin:
70 % eller lavere mestring over 20
påfølgende trials. Ved 70 % eller lavere
mestring over 20 trials i forhold til et
udsagn, eller i forhold til mix af udsagn,
går man tilbage til forrige udsagn der
blev trænet i forhold til.
Eksempel v/ rigtig respons:
Eksempel v/ forkert eller ingen respons:
Stiller barnet rigtig/adekvat spørgsmål til udsagn fra træner på Dersom barnet stiller forkert spørgsmål til udsagnet, eller er
første forsøg formidles positive forstærkere (efter at træner
passiv (5 sek.), siger træner udsagnet en gang til. Ved forkert
har svaret på barnets spørgsmål), og man går videre til næste respons også på næste forsøg formidler træner næste gang
udsagn/spørgsmål.
imitationsprompts, træner svarer ham og derefter sier træner
udsagnet på nyt. Barnet skal stille spørgsmålet en gang uden
Eks.: Træner: " I går var jeg i byen."
prompts før man går videre i træningen.
Barnet: "Hvad lavede du i byen?"
Eks.: Træner: "I går var jeg i byen".
Træner: "Jeg gik på café".
Barnet: "Hvad kan du lide at spise?"
Barnet: ”Ok”.
Træners konsekvens på rigtig respons.
Metodebeskrivelse:
Træningen er standardiseret på den måde at det er laget skema med udsagn og spørgsmål til hvert trin/kategori. Træner sier et
udsagn fra arket, f.eks. "I går var jeg i butikken." barnet skal så spørge træner: ”Hvad købte du i butikken?”. Træner sier da
(f.eks.): ”Jeg købte mælk”. barnet sier så: ”Ok”. Derefter formidles positive forstærkere.
Dersom barnet stiller forkert spørgsmål til træners udsagn (”I går var jeg på butikken”), f.eks. ”Hvad spiste du?”, eller at han
gentager træners udsagn, skal træner si udsagnet en gang til. Dersom barnet siger forkert også denne gang, skal træner formidle
imitationsprompt.. Træner sier da udsagnet endnu en gang, og barnet siger ”Hvad købte du i butikken?”. Træner svarer da på
spørgsmålet. Barnet skal stille rigtig spørgsmål en gang uden prompts før man går videre i træningen. Det skal kræves tydelig
udtale af spørgsmålene. Man træner først udsagn 1 til mestring, og så udsagn 2. Derefter mikser man udsagn 1 og 2. Når disse
mestres i miks, begynder man træning på udsagn 3. Derefter mikser man udsagn 1-3 osv....
Prætester: Når barnet mestrer de 10 udsagn/spørgsmål i en kategori, skal det tages prætest i forhold til de 10 udsagn/spørgsmål i
næste kategori. Eks. barnet mestrer udsagn 1-10 under kategori hvad -spørgsmål – det tages da prætest i forhold til udsagn 1–10
i næste kategori, hvor-spørgsmål. Prætestene tages som single-oppurtunity-probes; barnet får kun et forsøg pr. udsagn, og
træner gir ingen prompts eller forstærkere. Træner siger kun de ti udsagnene og registrerer om barnet responderer rigtig eller
ikke (+/-).
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