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En sammenligning af identitetsudvikling hos ikke-handicappede og blinde førskolebørn (generelt udviklingsniveau 0-2 år).
Udviklingen af identitetsfølelse er et meget
spændende udviklingsforløb, at følge hos
blinde børn. Det er et vanskeligt udviklingsforløb for normalt seende børn, men blinde
børn må på grund af deres manglende synsevne overvinde flere vanskeligheder, før de er
kommet igennem den udviklingsproces, der
resulterer i en begyndende forståelse af egen
identitet.
Jeg synes, det er lidt af et mirakel, hver gang
jeg observerer et blindt barn og kan fornemme, høre eller se ud fra barnets adfærd - dets
interaktioner, sprog og leg - at barnet har
udviklet en form for bevidsthed om, at det har
en selvstændig tankevirksomhed. En form for
bevidsthed hos barnet, der inkluderer en
stadig voksende forståelse for, at det har en
tankegang (”a mind”), der er helt dets egen,
dvs. forestillinger og tanker, der er magen til
andres, men på andre måder er forskellige.
Barnet ved, at det kan have oplevelser, og at
andre kan have lignende oplevelser, og at det
og andre kan dele sådanne oplevelser og have
dem i deres tanker (”minds”) - og stadig alligevel - være forskellige personer med forskellige tankegange.
Udviklingen af en forståelse af identitet
hævdes ofte at være forsinket hos blinde børn.
Dette baseres på, at en forståelse for en adskillelse mellem mig og dig tolkes som, at være
udviklet, når man sprogligt kan anvende de
personlige stedord korrekt. At lære at bruge
de personlige pronominer (stedord), som
for eksempel ”jeg” og ”du”, ”mig” og ”dig” er
netop en ting, mange blinde børn har
vanskeligt ved at lære.
I det følgende vil jeg forsøge, at give et
indblik i nogle af de vanskeligheder, blinde
børn kan møde undervejs i processen
med, at opbygge en forståelse af identi-

tet, - vanskeligheder, der hver for sig eller
i fællesskab påvirker processen og gør, at
en forsinkelse med hensyn til at udvikle
forståelse for’ identitet er en naturlig og
forståelig udviklingsforsinkelse hos mange
blinde børn.
Beskrivelserne af de enkelte tidlige faser i
identitetsudviklingen er inddelt i tre sektioner. I den første omtales, hvordan udvikling af identitetsfølelse normalt finder sted
hos ikke-handicappede spædbørn. Jeg er
her specielt inspireret af de interaktionsteorier, der er udviklet de sidste 15-20 år.
I anden del understreges nogle af de vanskeligheder, blinde spædbørn kan møde,
og i tredje del nævnes enkelte råd til forældre med hensyn til, hvordan de kan medvirke til, at kompensere, for deres børns
manglende syn og herigennem hjælpe
deres spædbørn til at udvikle en forståelse
for identitet. Jeg vil gerne her understrege,
at anden og tredje sektion ikke er baseret
på videnskabelige undersøgelser, men på
egne erfaringer og kendskab til blinde børn
erhvervet gennem ni års praktisk arbejde
med synshandicappede børn i Danmark.
Et arbejde, der bl.a. omfatter interview’s og
samtaler med forældre til synshandicappede førskolebørn, mono- såvel som multihandicappede, udarbejdelse af udviklingsvurderinger af spædbørn og småbørn og
med basis i de herved indsamlede informationer og viden, at rådgive om, hvordan der
for de enkelte børns vedkommende bedst
kan kompenseres for synshandicappet, så
en god udvikling hos børnene fremmes
bedst muligt.
Noget arbejde er baseret på videooptagelser, der blandt andet kan indeholde
interaktioner (samvær) mellem spædbørn
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og forældre. Jeg har valgt, at fokusere på
udvikling af identitet i den spæde alder,
fordi denne spiller en vigtig rolle for det
blinde barns almindelige udvikling. Identitetsbegrebet er således en af hjørnestenene
i social udvikling, og social udvikling er
direkte eller indirekte en vigtig faktor i de
udviklingsforløb, barnet skal igennem i
den tidlige barnealder. Dette gør sig i øvrigt særligt gældende for blinde børn, da de
ikke er i stand til at imitere på baggrund
af visuelle oplevelser. Dette resulterer i en
meget stor afhængighed af socialt engagement, for at en god og rimelig udvikling
kan finde sted. Før jeg starter på en beskrivelse af de enkelte faser, vil jeg fremhæve fire vigtige kvalifikationer kendt fra
spædbørnsforskning, det er godt at have i
tankerne, når man arbejder med spædbørn
- uanset om de er handicappede eller ej.
1. Spædbørn og deres forældre er præprogramerede til at nyde og have sociale
interaktioner (samvær) - børn er født
som sociale væsener.
2. Et nyfødt barn er et meget kompetent
lille væsen.
3. Fra fødslen er spædbørn programmerede med en vilje og et ønske om, at
sanse og have oplevelser.
4. Spædbørn har et naturligt behov for,at
sammenligne erfaringer og finde ligheder og forskelle, idet de laver små
”kasser” eller kategoriseringer, der hver
især indeholder ensartede oplevelser.
- Disse fire kvalifikationer udgør tilsammen den basis, hvorpå hukommelse opbygges, men de er endvidere vigtige faktorer
i processen med hensyn til, at opbygge en
identitetsforståelse.
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Som teoretisk ramme for mine betragtninger vedrørende ligheder og forskelle
i udviklingsforløbet med hensyn til, at
danne en jeg-følelse og en identitet hos
ikke-handicappede og blinde småbørn, har
jeg fundet det hensigtsmæssigt, at bruge de
fire faser i udviklingen af en identitetsfølelse, der er foreslået af Daniel Stem i bogen
”The interpersonal World of the Infant”.

Fase 1:
Følelsen af et ”opdukkende jeg”
Den første fase, hvor en følelse af et ”opdukkende jeg” dannes, finder -for ikkehandicappede børn normalt sted fra fødselstidspunktet til omkring to måneders
alderen.
..................................
Ikke-handicappede småbørn
I denne periode kan spædbørnene karakteriseres ved deres totale sociale afhængighed. Heldigvis holder de som tidligere
nævnt af, at være i interaktion med deres
forældre. På samme tid er børnene præprogrammerede til, at søge sansestimulation. Mange af deres erfaringer i denne fase
skabes således via børnenes interaktioner
med deres forældre. Således er følelser,
perceptioner, sansemotoriske sansninger
og oplevelser blandt meget andet ofte skabt
gennem interaktioner.
Skønt spædbørnene er i stand til, at opdage ligheder og forskelle imellem de enkelte
erfaringer - også selv om sansningen eller
perceptionen er meget kompleks, har de
stadig nogle vanskeligheder med hensyn
til, at kategorisere dem på grund af en
meget kort kort-tids-hukommelse. Oplevelserne er således karakteriseret af, at være
øjeblikkelige, enkeltstående og adskilte.

Mange af spædbarnets oplevelser sker i
relation til kropslige (fysiske) sansninger.
Det er gennem spædbarnets oplevelser og
den stadig umodne organisation af disse,
at følelsen af et opdukkende jeg, skabes
på baggrund af barnets voksende perception af kroppen som et referencepunkt for
oplevelser. Ser man på forældrenes adfærd
i denne fase, kan den karakteriseres ved
deres iver efter, at opfylde spædbarnets
behov. Interaktioner med spædbarnet
finder ofte sted med det formål, at stabilisere og regulere den fysiske og psykiske
tilstand hos barnet.
..................................
Blinde spædbørn
Det er ikke så ofte,jeg ser blinde spædbørn
på dette alderstrin. Ud fra mine erfaringer med forældrearbejde, med forældre til
blinde spædbørn, der er nogle få måneder
ældre, må jeg imidlertid konkludere, at det
ofte er muligt, at finde forskelle mellem
interaktioner, der finder sted mellem forældre og et blindt barn og mellem forældre
og et ikke-handicappet barn.
I mange tilfælde er forældre til blinde
spædbørn i denne aldersgruppe ikke i
stand til, at nyde deres samvær med deres
børn på samme måde, som forældre til
ikke-handicappede børn normalt gør. Måske er det blinde spædbarn stadig hospitalsanbragt, men også når barnet er hjemme,
er der forskelle på grund af den psykiske
tilstand hos forældrene (chok, sorg, osv.
for blot at nævne nogle af de almindelige
krisereaktioner).
Det er konstateret, at hvis forældre er
emotionelt fraværende (f.eks. på grund af
problemer med, at have fået et handicappet
barn, økonomisk, familiemæssigt, arbejdsmæssigt eller lignende stress-skabende
ting), er risikoen for, at interaktionspro-

cesserne bliver påvirket heraf til stede.
Forældrene kan f.eks. være tilbøjelige til,
at tilbringe mindre tid i samvær med deres
børn. Samværet er eventuelt af kortere
varighed, finder ikke så hyppigt sted og
indeholder ikke så megen glæde eller er så
nuanceret.
I denne periode er manglen på øjenkontakt ofte et problem for forældrene. Visuel
kontakt er tegn på en gensidig opmærksomhed, og indlæring sker i de opmærksomme perioder hos barnet. Tidligt i det
blinde spædbarns liv har forældrene endnu
ikke rigtig lært, at aflæse andre signaler fra
spædbarnet og ved hjælp af disse kompensere for det manglende syn.
Dette læres lidt efter lidt, som tiden går.
Vi kender f.eks. til og kan genkende de klare tegn på opmærksomhed og årvågenhed
i den velkendte lytteattitude, som mange
ældre blinde børn gør brug af. Blinde børn
må klare sig uden den visuelle sans, men
kan selvfølgelig bruge alle de andre sanser,
lugt, hørelse, taktil sans, proprioceptiv
sans osv. og har i forbindelse med deres
fundamentelle fysiologiske og psykologiske
behov naturligvis behagelige og ubehagelige indre følelser ligesom andre spædbørn.
På grund af forældrenes psykiske tilstand
i kombination med problemerne med
manglende øjenkontakt, kan de blinde
spædbørn imidlertid risikere, at have færre
og kortere interaktioner med deres forældre, hvilket kan resultere i, at de får færre
oplevelser, hvormed de kan organisere
deres verden. Dette kan i nogle tilfælde
sammenlignes med lette tilfælde af tidlig
deprivation.
På grund af de eventuelt færre sociale oplevelser allerede i denne tidlige livsperiode,
kan det blinde spædbarn således risikere,
at blive forsinket i processen med hensyn
til, at danne en følelse af et opdukkende
jeg.
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Råd til forældre
- at tale og bruge deres stemme meget,
når de er sammen med deres spædbarn
(når de skifter det, giver det mad, bader
det, leger med det osv.)
- at give spædbarnet megen taktil stimulation over hele kroppen (spædbarnsmassage).
		
		
		

at blive trænet i, at fange spædbarnets
opmærksomhed og være opmærksom på
de mimiske og kropslige tegn, der viser,
at de har succes med dette.

- at være opmærksom på signaler, der
		 viser, at spædbarnet nyder samværet.
Hvis forældrene på en eller anden måde
giver udtryk for, at de finder det meget
svært, at have fået et synshandicappet
barn, er det bedste, der kan gøres for
barnet og dets forældre, at sørge for, at
forældrene hurtigst muligt, får hjælp fra en
konsulent, der er uddannet i at varetage de
psykiske problemer, forældre naturligt har
i den første tid efter de har fået konstateret
et så alvorligt synshandicap hos deres barn
som blindhed. Konsulenten skal derudover
have et stort kendskab til blindhed, både
med hensyn til, hvordan der bedst kompenseres for synshandicappet, men også
med hensyn til, hvordan blinde børns udvikling foregår, samt have viden om ældre
blinde børns og voksnes livsmuligheden.

Fase 2:
Følelsen af et ”kærne-jeg”
Når et spædbarn har opdaget, at kroppen
er et referencepunkt for oplevelser, er en
følelse af et ”kærne-jeg” blevet dannet.
Normalt sker denne opdagelse gradvis hos
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Social ansigt-til-ansigt interaktion giver
blinde børn emotionelle oplevelser kombineret med en tæt kontakt.

ikke-handicappede spædbørn i aldersperioden fra 2-6 måneder.
..................................
Ikke-handicappede spædbørn
I denne fase dannes mange fundamentelle
elementer i social udvikling. Nu er det
ikke kun et spørgsmål om, at opfylde de
fysiologiske behov hos barnet, men også et
spørgsmål om at udvikle de grundlæggende elementer i barnets lille personlighed.
Blandt andet kan nævnes, at nysgerrighed,
tryghed, tiltro til andre og en voksende bevidsthed om, at andre kan være nyttige og
en hjælp med hensyn til, at få fysiologiske
behov så vel som behov af en mere psykologisk art opfyldt, grundlægges i denne
tidlige periode.
Gode, behagelige indre følelser opnås
hos spædbørnene, når spædbarnet er i en
psykisk tilstand mellem en individuel øvre
og nedre grænse for behagelig excitation
(pirren, stimuleren, fysiologisk).
Går man over den øvre grænse, indebærer dette ængstelse hos barnet (måske
endog panik) og ubehagelige følelser, på
grund af en alt for overvældende stimulation og excitation, der er uden for barnets
kontrol. Under den nedre grænse findes
kedsomhed. Begge former for oplevelser

giver ubehagelige følelser, som spædbørn
ønsker at undgå. Sociale interaktioner er
vigtige i det første leveår, da det kun er via
sådanne interaktioner, at den indre psykiske tilstand hos spædbarnet kan reguleres til den ønskede mængde i dette første
leveår, da barnet i denne alder endnu ikke
selv er i stand til alene at regulere dette.
Denne evne opbygges imidlertid gradvist,
som børnene bliver ældre. Spædbørnene
opdager således lidt efter lidt via oplevelser
erhvervet i interaktioner, at deres excitationsniveau reguleres af forældrene - men
endnu vigtigere er i denne fase spædbørnenes voksende bevidsthed om deres egen
evne, til at regulere deres eget excitationsniveau, ved at være en aktiv deltager i
interaktionerne.
I denne periode opnås de bedste emotionelle oplevelser hos spædbørnene i sociale
ansigt- til-ansigt interaktioner, der indeholder samvær med leg og ikke i interaktioner, der vedrører det at blive madet,
skiftet etc., hvor fysiologiske behov opfyldes.
Begge former for interaktioner følger
imidlertid de samme adfærdsmønstre.
Adfærden er således karakteriseret ved,
at være overdrevet, indeholde mange gentagelser med små variationer og i virkeligheden være ret så stereotyp set fra et
voksent synspunkt.
Det skal understreges, at spædbørnene
i denne periode stadig er meget egocentriske. Det er deres egne følelser, de er
interesserede i. Det er stadig oplevelser,
der hovedsagelig indeholder øjeblikkelige
følelser, affekter og sansninger, og oplevelserne indeholder kun mindre kognitive
elementer.
..................................

Blinde spædbørn
Blinde spædbørn må undvære mimiske
signaler fra andre (ansigtsudtryk).
Både blinde spædbørn og deres forældre
må interagere, uden de vigtige signaler fra
øjenkontakten. I forsøg på at opfylde det
blinde spædbarns behov, for at nå det
individuelle ”rum” for excitation, er det
derfor nødvendigt for forældre, at udvikle
en voksende fornemmelse for, hvordan
deres spædbarn via udtryk af forskellig
art, mimisk, kropsligt og vokalt, signalerer ønsker om henholdsvis øgning eller
sænkning af excitationsniveauet eller
inviterer til variation eller skift i interaktionsindholdet.
Denne periode er meget vigtig for de
blinde spædbørn og deres udvikling. Jeg
har allerede i den første fase nævnt risikoen for deprivation på grand af færre sociale
oplevelser. Risikoen er stadig og i en større
udstrækning til stede i denne fase.
Af natur søger spædbørn stimulering og
at nå de behagelige individuelle ”rum” for
excitation ved hjælp af forældrene. Når de
har haft gode oplevelser, vil de søge at få
flere af disse og igen og igen invitere forældrene til interaktion. Spædbørn og forældre vil således opleve en mængde gode,
stimulerende og fornøjelige interaktioner.
Dette er selvfølgelig også tilfældet for
blinde spædbørn. Hvis noget imidlertid går
galt i interaktionsforløbet mellem forældre
og børn, kan det ses i spædbarnets adfærd.
Måske græder spædbarnet, er søvnigt eller viser andre tegn på ubehag. Dette kan
være de første små tegn på en udvikling
imod en uønsket, måske endog autistisk
adfærd. Hvis gode indre følelser, der
normalt skabes via sociale interaktioner
mangler, hvis et spædbarn er blevet skuffet
mange gange, fordi det har haft mange oplevelser, hvor det er mislykket for barnet at
blive reguleret til et behageligt excitations-
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niveau, kan en tilbagetrækning fra sociale
interaktioner blive resultatet.
Legetøj og engagement i velkendt stereotyp leg eller adfærd foretrækkes måske da
i stedet for engagement i sociale interaktioner. For et blindt spædbarn kan dette være
begyndelsen til en retarderet udvikling
på grund af deres afhængighed af socialt
samvær også i årene fremover, for at få
en nødvendig mængde oplevelser, hvorpå
indlæring kan finde sted.
Ud fra observation af videooptagelser har
jeg det indtryk, at blinde spædbørn i denne
fase har vanskeligheder med, at få den
ønskede og nødvendige mængde oplevelser
med reguleret høj excitation. De kan få
mange behagelige oplevelser på et middel
excitationsniveau, men de fleste af oplevelserne kan karakteriseres ved, at have et ret
så monotont excitationsindhold - ikke ubehageligt, men heller ikke aktiverende, dvs.
et ret så stereotypt excitationsniveau uden
eller med få og korte emotionelle kulminationer af den art, som spædbørn ønsker, at
have, der er medvirkende til at gøre sociale
interaktioner så gode og indholdsrige.
Spædbørn i denne alder kan kun få sådanne gode oplevelser i sociale interaktioner. Senere finder en del ældre børn deres
egne måder, hvorpå de kan regulere deres
eget excitationsniveau, hvorved de bliver i
stand til i nogen udstrækning selv, at give
sig nogle af de manglende indre behagelige
følelser. Dette kan for eksempel gøres ved
at udvikle former for selvstimulerende adfærd (stereotyp adfærd), der kendes fra en
del blinde børn. I denne fase er der virkelig
en risiko for, at overse de gensidige signaler i interaktionerne.
Hverken forældre eller spædbørn er
præprogrammerede til, at være deltager i
en interaktion, hvor en af parterne er uden
visuel evne. Øjenkontakt er f.eks. normalt
et vigtigt element i processer med hensyn
til, at regulere interaktioner. Forældre til
8

blinde spædbørn skal derfor lære, at se
efter helt andre signaler fra deres børn
..................................
Råd til forældre
- at have mange interaktioner - legesituationer ansigt til ansigt med deres børn.
- at bruge alle de naturlige ansigts- og
kropsudtryk de ville have brugt over for
en seende baby, da det udvider samværet
og giver et ekstra tilskud til deres vokaliseringer, taktile stimuleringer, måden
de tager barnet op på osv., der går ud
over den rene handling. Det er således
ikke ”fjollet” at overdrive f.eks. mimiske
udtryk over for et blindt barn, når man
taler til det.
- at bruge deres stemme - som en hjælp til
at understrege andre sanseoplevelser hos
barnet (f.eks. taktile) og til hjælp til f.eks.
at understrege/overdrive skift i aktiviteterne i situationerne ved, at anvende
hastighed, rytme og lydstyrke. Stemmen
anvendes som middel til, at regulere
barnets excitation.
- at have børnenes naturlige behov for
orden og gentagelser i tankerne og brage
dette i hverdagen ved, at gøre ting i den
samme rækkefølge med små variationer.
Det giver det blinde spædbarn muligheder for at kategorisere oplevelserne og
opbygge forventninger.
- at forsøge ikke udelukkende at fokusere
på at få ”øjenkontakt”, men også være
opmærksom på andre signaler fra barnet, der angiver en invitation til interaktion, et ønske om en pause, sænkning
eller øgning af stimulation, et ønske om
variation i legen (aktiviteten) eller lignende.

Tæt samvær giver
mulighed for,
at dele fælles
opmærksomhed
og emotionelle
oplevelser.

- at gøre brag af legeaktiviteter i de daglige
interaktioner til, at nå den individuelle
øvre grænse for excitation hos barnet men stadig inden for området for behagelige følelser.
- at understrege for forældre, at de ikke
skal acceptere, at deres barn ofte er søvnigt eller er et ”let” barn. Som tidligere
nævnt, er der virkelig i denne fase en
risiko for, at overse de gensidige signaler
i interaktionerne.
Hverken forældre eller barn er præprogrammeret til, at være del i en interaktion, hvor den ene af parterne er
uden synsevne. Øjenkontakt er et vigtigt
element i regulering af interaktionerne.
- Med dette i tankerne, anbefaler jeg også
at være meget opmærksom på og årvågen over for barnet, når man er sammen
med det. (Dette kræver en del koncentration hos forældrene, når de er sammen
med deres barn).
- Men først og fremmest anbefaler jeg forældrene, at slappe af og forsøge at være
spontane og nyde interaktionerne med

deres børn. Først da kan de begynde, at
lære at brage forskellige sider, af deres
egen personlighed i samværet med deres
barn og via dette, forsøge at kompensere
for de manglende visuelle signaler og understøtte deres barn i dets anstrengelser
for, at få signaler fra andre sanser.

Fase 3
Følelsen af et subjektivt jeg
Normalt begynder den tredje fase for ikkehandicappede børn omkring 6-9 måneders
alderen. En forståelse af ”følelsen af et
kærne- jeg”, der involverer en forståelse for
den kropslige (fysiske) og sansemæssige
adskillelse mellem jeg og andre skal være
formet, førend en forståelse, for et subjektivt jeg kan dannes.
Først da er børnene i stand til lidt efter
lidt, at opbygge en voksende forståelse for,
at deres egne indre subjektive følelser kan
deles af andre. Langsomt vender de fra en
bevidsthed om egne indre følelser som noget, der udelukkende tilhører dem, mod en
voksende forståelse for, at også andre kan
have samme slags følelser.
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I de to foregående faser reagerer børnene
på handleadfærden (handlingen - dvs. der
var tale om et empatisk svar på en ydre
handling) hos deres forældre. I denne fase
registrerer børnene også den empatiske
proces, der foregår i forældrenes tanker
(”minds”) bag handlingen.
Tegn på intersubjektivitet er til stede, når
et spædbarn forsætligt forsøger, at dele oplevelser vedrørende ting og begivenheder
med andre. Det skal understreges, at når
disse intersubjektive oplevelser finder sted
i denne fase, er barnet stadig på et præverbalt udviklingsniveau, (et niveau, der
ikke kræver verbal evne), men barnet har
udviklet måder, hvorpå en kommunikation på et præverbalt niveau kan finde sted
i form af f.eks. gestus, mimiske udtryk,
kropsholdning osv.
Tre forskellige handlinger, der ikke kræver verbal sprogevne, kan nævnes. De kan
tages som tegn på, at en følelse af intersubjektivitet er udviklet hos et barn, når
barnet gør brug af disse.
1. At dele opmærksomhedsfokus.
2. At dele intentioner.
3. At dele affektive tilstande.
..................................

1. At dele opmærksomhedsfokus
Dette vises normalt ved en pegegestus eller
ved at følge en anden persons synslinje (det
første tegn). Omkring ni måneder gamle
børn følger ikke blot retningen af en udpegen. De når målet visuelt og ser så - og
dette er tegn på, at de deler opmærksomhedsfokus - tilbage på deres mødres ansigt
efter et signal (feedback) fra hende, der
viser, at de begge har fundet det samme
mål. Der er her tale om et bevidst forsøg
fra barnet på at evaluere, om deling af opmærksomhedsfokus finder sted eller ej.
10

Blinde børn
Denne handling er visuel og illustrerer
en af vanskelighederne hos blinde børn i
denne fase. Hvordan og hvornår er blinde
småbørn i stand til at vide, at de deler
samme opmærksomhedsfokus med andre
på dette præverbale niveau. Er det overhovedet muligt?
Det er i hvert fald en vanskelig opgave.
*Jeg er dog sikker på, at det kan gøres.
Hvis barnet ikke er i stand til at sikre, at
de deler opmærksomhedsfokus med os, må
vi fortælle dem, at det er det, vi gør (lige
netop på et bestemt tidspunkt/øjeblik).
Især deling af opmærksomhedsfokus
over for lyde kan opnås.
Denne handling må imidlertid finde sted
i tætte koncentrerede interaktioner, for at
sikre, at også barnet bliver klar over,
at opmærksomhedsfokus bliver delt.
..................................

Råd til forældre
- at koncentrere sig om interaktionerne
og være en helhjertet deltager i disse
og ved hjælp af stemme, vokaliseringer
(intensitet, rytme og styrke), taktil og
fysisk kontakt med barnet give dette en
forståelse for, at barnet deler opmærksomhedsfokus med den voksne.
..................................

2. At dele intentioner
Barnet er stadig på et førverbalt niveau,
- lige før talt sprog udvikles, men viser
intentioner til at kommunikere. Normalt
viser børn omkring ni måneders alderen
et ønske om, at kommunikere ved at bruge
gestus, kropsholdning, non-verbale handlinger og non-verbale vokaliseringer.
Der er tale om mere end blot, at have et
ønske om at påvirke en anden. Barnet har

Fælles opmærksomhed i en verbal kontakt

et mål, det ønsker at nå. Velkendt er den
krævende gestus af en hånd, der rækkes ud
i retning af en genstand fulgt af krævende
lyde. Samtidig med denne handling ser
barnet frem og tilbage mellem moderens
ansigt og sin hånd.
..................................

Blinde børn
Dette er også en meget visuel handling.
Når blinde børn ønsker deres ønsker
opfyldt, anvender de ofte vokallyde.
Nogle ses også, at række tilfældigt ud
frem for sig. Hvis forældrene kender
deres barn godt, er de måske i stand til
spontant, at forstå, hvad barnet ønsker,
og kan umiddelbart opfylde ønsket. I
andre tilfælde må forældrene give barnet
genstande en efter en, eller hvis en ja/nejforståelse er opbygget, stille barnet spørgsmål, indtil succes opnås.

Det er forståeligt, at nogle blinde børn på
dette udviklingsniveau udvikler en selvdestruktiv adfærd, der klart afspejler de
frustrationer, de føler, når forsøgene på,
at gøre deres ønsker forståelige for forældrene mislykkes.
Andre børn synes at give op. Alt for mange mislykkede oplevelser med, at få gjort
sig forståelig kan give barnet det indtryk,
at intentionel kommunikation ikke kan
bruges.
Dette kan i nogle tilfælde forsinke en
forståelse for en kommunikativ brug af
sproget og/eller i værste fald resultere i en
tilbagetrækning fra sociale interaktioner.
Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt
for blinde børn, at lave egnede kropssignaler på grund af deres manglende muligheder for visuelt, at få opsamlet en række
egnede signaler, de kan imitere. Vanskelighederne med hensyn til, at udføre intentionel kommunikation og få denne forstået
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korrekt af voksne i omgivelserne kan i
nogen udstrækning gøre det vanskeligt for
blinde børn ved hjælp af sådanne handlinger, at få udviklet en voksende forståelse
for intersubjektivitet i så stort et omfang,
som det er muligt for ikke-handicappede
børn.

Barnet viser ved denne handling, at de
har en viden om, at forældrene kan signalere ved hjælp af emotionelle signaler, og
via disse kan give børnene et signal, der
har relevans for deres egen aktuelle situation og emotionelle tilstand. Dette er et tegn
på forståelse for intersubjektivitet.

..................................

..................................

Råd til forældre

Blinde børn

- at fremme sprogudviklingen ved ofte,
at benævne genstande over for barnet,
når de gives til dette, eller når barnet på
anden vis er i kontakt med dem, i forsøg
på at lære barnet at bruge ord (egentlige
ord) som en hjælp til, at få opfyldt deres
behov og ønsker i stedet for, at gøre brug
af signaler.

Her er endnu et problem for blinde børn.
De befinder sig ofte i usikre situationer.
Selv små, men nye detaljer i en situation
kan gøre dem usikre og i tvivl om dimensionerne for mulig fare. Det er derfor ikke
så underligt, at nogle blinde småbørn foretrækker gamle, velkendte legeting og situationer og reagerer med modstand mod nye
aktiviteter. Denne adfærd kan imidlertid,
hvis den bliver for dominerende, resultere i
stereotyp adfærd, i en stærk ldyngen sig til
ritualer og på grund af sådanne reaktioner
mod nye oplevelser give færre muligheder
for at lære nye ting. Dette kan igen resultere i en mere fattig, begrænset og muligvis
retarderet udvikling, der kan give et indtryk af lav intelligens.

- at have steder specielt beregnet til legetøj
og ting, hvis det blinde barn er i stand
til selv at flytte sig fra sted til sted. Barnet kan da selv hente legeting etc., hvis
forældrene er i tvivl om, hvad det ønsker.
Der er ingen tvivl om, at denne præverbale periode, hvor børnene ønsker at
gøre brug af intentionel kommunikation,
men kan have vanskeligheder med, at få
denne til at lykkes, er en meget vanskelig
periode for blinde børn (og deres forældre). Det hjælper først, når et verbalt
forståeligt sprog dukker op.
..................................

3. At dele affektive tilstande
Denne handling vedrører mulighederne
for, at have en social reference. Når et barn
befinder sig i en situation, hvor det føler sig
usikker, ser barnet på forældrenes mimiske udtryk og kropsholdning, for at sikre
sig, at de ikke behøver at være usikre, og
at de kan fortsætte med en igangværende
aktivitet eller begynde på en ny.
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..................................

Råd til forældre
- at bruge deres stemme til at betrygge
deres barn i usikre situationer og gøre det
oftere, end de selv i begyndelsen synes, at
det er nødvendigt.
Hvis forældrene ikke taler meget, behøver
nogle børn deres nærhed og hjælp fra små
taktile vink i nye situationer for at få den
samme forsikring.
Som konklusion på fase 3 må jeg indrømme, at jeg næsten ikke kan se, hvordan
blinde småbørn klarer dette udviklingstrin. Det synes at være meget vanskeligt
stadig at være på et præverbalt niveau og

samtidig udvikle en forståelse for en følelse af intersubjektivitet, når man ikke
har synet til hjælp. Jeg tror, at nogle af de
frustrationer, der kan mødes hos nogle
blinde børn på dette udviklingsniveau, kan
stamme fra de vanskeligheder, de møder i
denne fase. Jeg tror, blinde småbørn i nogen udstrækning springer denne fase over,
og først når til en slags forståelse for inter
subjektivitet, når det verbale sprog dukker
frem. Dette kunne i nogen udstrækning
forklare, hvorfor en forståelse for bragen af
jeg og du, mig og dig er så vanskelig at lære
for blinde børn.

Fase 4:
En følelse af et verbalt jeg
Når egentlig verbalt sprog udvikles i løbet
af det andet af barnets leveår, bringes nye
dimensioner ind i interaktionerne. Sprog
er baseret på social interaktion, på samhørighed og tilknytningsforhold og har
derved også indflydelse på identitet. Gennem sprogerhvervelse kommer identitetsforståelsen et skridt videre.
Sproget giver børnene nye måder, hvorpå
de kan dele deres interpersonelle oplevelser med andre (f.eks. frygt, angst, glæde),
og danner grundlag for deres evne for
symbolsk tænkning og leg (gør rolleleg og
livshistorie mulig). Et tegn på, at en forståelse for identitet er tilstede, kan ses, når
et 18 måneder gammelt, normalt udviklet
barn kan genkende sig selv, som sig selv
(og ikke blot som et barn) i et spejl. Nogle
børn omkring denne alder begynder, at
bruge navne, personlige stedord (f.eks.
mig, mine, jeg) og kan ses engageret i symbolske lege eller rollelege. Alt dette er tegn
på en voksende følelse af identitet.

Blinde børn
For det blinde barn og især dets forældre
har erhvervelsen af sproget en speciel
betydning. Forældre nyder, når deres børn
begynder at kommunikere med ord. Når
blinde børn får sprog, føler deres forældre
ofte, at de for første gang har virkelig kontakt med deres børn. En lignende ting sker
for de blinde børn. For forældre til blinde
børn og for de blinde børn har dette således en betydning, der strækker sig ud over
ordene og selve evnen til at tale med ord.
På denne måde sikrer forældre til et blindt
barn gennem en verbal kontakt, at de har
kontakt med deres barn. Det verbale sprog
kompenserer for den manglende visuelle
kontakt.
Sproget åbner for et blindt barn for nye
måder, at komme i kontakt med andre på
og for at holde på denne. På denne måde er
sproget et nyttigt redskab, der gør invitationer til social interaktion lettere. Først
nu er børnene i stand til selv at sikre, at
de virkelig deler de samme oplevelser med
andre ved at spørge om dette verbalt og
at få det bekræftet. De har ikke tidligere
haft sikre måder, at få dette bekræftet på
(sædvanligvis gjort visuelt et utal af gange
af seende børn på dette udviklingstrin).
Sproget kompenserer således også for den
visuelle udpegning og giver bedre muligheder for at sikre en deling af opmærksomhedsfokus.
Som nævnt ovenfor kan blinde børn have
en del vanskeligheder i de foregående faser.
Dette gør det nødvendigt, at have et længere tidsforløb til at opsamle en rimelig
mængde oplevelser, hvorpå en følelse af
identitet kan opbygges. Udviklingen af en
identitetsfølelse vil således naturligt blive
forsinket.
De blinde småbørn må kompensere for
synsmangelen, som deres forældre må
gøre det, men i en forenet anstrengelse
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lykkes det normalt for det monohandicappede, blinde barn på en eller anden måde
i førskoleårene, at nå til en forståelse af
identitet og at nå til en observabel følelse af
identitet.
Denne identitetsfølelse er observabel,
når de som ikke-handicappede børn bruger stedordene jeg og du, mig og dig på en
måde, der viser en forståelse for en adskillelse af jeg og du, mig og dig, der ikke blot
er ekkolali (dvs. indlærte fraser), og de i
nogen udstrækning er i stand til at lege
symbolske lege (vanskeligt for blinde men dette er et andet vigtigt problem).
Det skal til sidst nævnes, at forståelsen
af identitet stadig på dette niveau er meget
egocentrisk og konkret i førskoleårene,
men at denne følelse naturligvis vil vokse
hele livet til det mere abstrakte, filosofiske
og psykologiske identitetsbegreb, der ofte
bruges i relation til pubertet, ungdom og
voksne.
..................................

Råd til forældre
- at arbejde med brugen af stedord, men
først af alt at sikre, at fundamentet for
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en forståelse for, at bruge personlige
pronominer er til stede.
- at sikre at faserne, hvor en følelse af et
kærnejeg og intersubjektivitet opbygges
er nået og passeret, og at barnet er parat
til at tage fat på det næste trin i udviklingen af en følelse af identitet. Det er
vigtigt, ikke at opnå en ekkolalisk brug
af pronominer - men at nå frem til en
sansemæssig, verbal, og som tiden går,
også til en kognitiv forståelse af identitet. Det kan være nødvendigt at forklare
forældre, hvorfor identitetsudviklingen
er forsinket og at lære dem, at acceptere dette som en naturlig udvikling for
deres blinde barn.
- Derudover er det stadig vigtigt, at motivere forældrene til at bruge de personlige pronominer på en klar måde (mig,
dig, du og jeg) i kombination til ting og
handlinger i naturlige - ikke kunstige
eller opdigtede - situationer.
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