Løbsk tale
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Løbsk tale er en kommunikationsvanskelighed, som skyldes problemer i de sproglige processer, der går forud for talen. Der er kun
tale om løbsk tale, hvis talen er påvirket. De mest almindelige
kendetegn er:
•
•
•
•
•
•
•

Hurtigt og/eller uregelmæssigt taletempo
Utydelig og uskarp udtale
Afkortning af ord
Gentagelser af stavelser ord og lyd
Manglende bevidsthed om problemet
Manglende overblik samt struktur i samtalen
”sort tale”

Derudover kan nogle opleve vanskeligheder i forhold til:
•
•
•
•
•
•

Højt energiniveau
Rastløshed og impulsivitet
Vanskeligheder med koncentration og opmærksomhed
Kort hukommelsesspændvidde
Sproglige vanskeligheder
Fyldord, fraser og omformuleringer
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Hvad ved vi om løbsk tale:
•
•
•
•
•
•

Findes i familier
Ofte forsinket sprogudvikling
1,5% løbsk-talende i en befolkning
Høj hyppighed i grupper med andre sproglige vanskeligheder
Flere drenge end piger har løbsk tale
Et syndrom

Sammenfald med andre vanskeligheder:
•
•
•
•
•

Stammen (størst sammenfald)
ADHD.
Indlæringsvanskeligheder.
Sproglige vanskeligheder.
Artikulationsvanskeligheder.

Stammen
Sprogproblemer
Løbsk tale

Indlæringsvanskeligheder

ADHD

Udtaleproblemer

III. Efter St. Louis, upub.
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Følelsesmæssige reaktioner:
•
•
•
•
•
•
•

Taler bedre under pres
Taler dårligere i afslappede situationer
Manglende oplevelse af og indsigt i egne talevanskeligheder
Ingen taleangst
Motorisk uro
Ofte urolig øjenkontakt
Irritation over at andre ikke forstår og beder om gentagelser

Kommunikation:
•
•
•
•
•
•
•
•

Svært ved at følge andres perspektiv
Problemer med at tale efter tur
Manglende opmærksomhed på lytterens reaktioner
Svært ved at lytte
Springer fra emne til emne. Mangler den ”røde tråd”
Afbryder andre. Må tale her og nu
Vanskeligheder i samvær med andre
Vanskeligheder med at rette opmærksomheden mod udformningen af sprog
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Hvordan hjælper du bedst et barn/en ung med løbsk tale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undgå råd som kan vække frustration og lavt selvværd
Vær en god rollemodel i kommunikationen
Reducer taletempoet og vær opmærksom på turtagning
Sikre dig at beskeder er forstået
Hjælp med at holde den røde tråd i kommunikationen
Tydelig og overskuelig struktur i hverdagen
Giv støtte ved fremlæggelser i skolen
Lav aftaler om hvordan I bedst hjælper og evaluer på det
Giv tilbagemelding på det der fungerer godt
Husk at informere nye lærere, klassekammerater, censorer
osv.
Fokus på succes i kommunikationen. Anerkend når det går
godt!

Tilbud i Viborg kommune til børn med løbsk tale:
Den talepædagogiske indsats tilrettelægges i et samarbejde
med barnet/den unge og forældrene. Den enkeltes behov er styrende for, hvad der lægges vægt på i behandlingen. Indsatsen kan
bestå af:
•
•

Vejledning til barnet/den unge samt omgivelserne
Individuel undervisning

En vigtigt del af vejledningen er at gøre det klart for barnet/den
unge og familien, at løbsk tale er en talelidelse, der ikke ophører
og derfor er noget, de skal forholde sig til resten af livet.
Formålet med individuel undervisning er at forbedre talens forståelighed og at øge opmærksomheden på god kommunikation.
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Yderligere oplysninger fås hos
Teamleder
Birgit Gade
Mobil 29401769
Mail bg1@viborg.dk

Børn & Unge
Familieog Rådgivning - PPL
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf. 87878787

