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Dagens program

� Hvad består sprog af?

Det pragmatiske aspekt� Det pragmatiske aspekt

� Karakteristiske kendetegn 

� Case

� Kommunikationsstøttende tiltag – med bl.a. videoklip

� Afrunding



Hvad består sprog af?



Det pragmatiske aspekt

� Brug af sprog i socialt samspil

� Barnets udvikling af de pragmatiske sprogfærdigheder har 3 
fokusområder:fokusområder:

� 1) Udvikling af kommunikative funktioner ( at udtrykke en 
række intentioner  via gestus, vokalisering og sprog)

� 2) Tolkning og reaktion (at forstå samt reagere 
hensigtsmæssigt i kommunikation med andre)

� 3) Deltagelse i interaktion og samtale (igangsætning, 
turtagning og reparation)



Karakteristiske kendetegn

� at barnet bryder samtaleregler

� at barnet ofte ikke vil svare

� at barnet udviser ekkolali

� at barnet foretager umotiverede emneskift

� at der forekommer såkaldt emneglidning

� at barnet kommer med tilsyneladende irrelevante kommentarer

� at barnet ikke mærker, at samtalepartneren misforstår

� at barnet ikke magter at udrede misforståelser

� at barnets sprog er påfaldende omstændeligt og overtydelig, eller 
modsat, at barnet giver for lidt information(Bjar & Liberg)



Case
� ”Kasper er opsøgende overfor de andre børn og deres leg, men da han 

ikke evner at holde den røde tråd i kommunikationen omkring legen 
eller magter at overholde legens regler – som for eksempel at skiftes til 
at rutsje – ender det oftest med, at han enten selv trækker sig, eller at 
det udløser en konflikt, hvorefter han bliver udstødt af legen. Kasper 
misforstår ofte de andre børns signaler, og han oplever gentagne gange misforstår ofte de andre børns signaler, og han oplever gentagne gange 
afvisninger fra dem. Han giver selv udtryk for, at han gerne vil have 
venner og er ked af at blive afvist af de andre børn.”

� Brug 5 min på at tænke over, om du har mødt et barn, som 
kan være i pragmatiske sprogvanskeligheder og derfor har 
det vanskeligt i kommunikation og samspil.

.



Kommunikationsstøttende tiltag

� Turtagning

� Kropssprog og mimik

Lytteevne� Lytteevne

� Sprog og leg med visuel guidning.



Turtagning og leg



Spejl-leg



Blindebriller



Visuel guidning i leg



www.dafolo.dk/sproglege



”Fordi vi ved så meget mere end vi kan gøre rede for,

Med tanken dvælende i kroppen er det talte ord kun toppen af et isbjerg.

Talen forudsætter en uendelig mængde af kollektiv forforståelse eller 

kontekstkontekst

i form af sprogspil og livsformer.

Talesproget er blot den synlige eller hørlige tiendedel, hvis basis

er sprogets forankring i verden…..” 

John Maul


