Sprog og samspil
Forældrekursus
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Sprog og Samspil er et forløb som PPL’s talehørekonsulenter
tilbyder forældre til indstillede børn fra 1-6 år med forsinket
sproglig udvikling. Talehørekonsulenten vurderer efter møde
med forældrene om tilbuddet er relevant for familien.
Forløbet lægger vægt på forældre-barn samspillet, hvor
kontakten og kommunikationen er i centrum.
Forældrene kender barnet bedst og er derfor de vigtigste
sprogmodeller for barnet. Formålet med forløbet er at klæde
forældrene bedst muligt på til at sprogstimulere barnet.

Hvad består sproget af?
Barnets sproglige udvikling begynder allerede i morens mave.
Efter fødslen kommunikerer barnet ved hjælp af fagter og lyde,
som udvikler sig til ord. Det er i samspillet med forældrene, at
barnet udvikler sproget.
Sproget består af flere lag, som kan sammenlignes med et hus.
Udtale af sproglyde
Produktivt talesprog
Receptivt talesprog
Kommunikative kompetencer
Motorik
Opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk
Hukommelse
Opmærksomhed

Koncentration

Jo længere nede i huset vanskelighederne er, des større sproglig
vanskelighed har barnet.

Forløbet
Tilbuddet strækker sig over 8 uger. De første 4 uger arbejdes der
tæt sammen med talehørekonsulenten. Møderne vil foregå i
barnets hjem en gang om ugen, ca. 1 time pr. gang. De sidste 4
uger arbejder forældrene videre med ugentlig telefonisk kontakt
til talehørekonsulenten.
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Begge forældre deltager i alle møderne.
Ved hvert møde optages en 5 minutters videosekvens af
samspillet mellem barn og forældre. Videoen danner baggrund
for en drøftelse og beslutning om, hvilket fokuspunkt forældrene
hver især ønsker at arbejde med i den følgende uges ”legetid”.
”Legetid” er en vigtig del af programmet. I legetid bruger
forældrene hver for sig 5 minutter alene med barnet 3-5 gange
om ugen.
I ”legetid” har forældrene fokus på på det, de har besluttet at
arbejde med.

Fokuspunkterne kan være
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At sætte ord på handlinger
At følge barnets initiativ i leg
At have fælles opmærksomhed
At se verden med barnets øjne
At være kommenterende frem for spørgende
At have fokus på barnets ressourcer
At give barnet plads i kommunikationen og samspillet
At have fokus på turtagning
At have fokus på øjenkontakt

Hvert møde har en fast struktur
•
•
•
•

Tilbageblik på ugens legetid
Videooptagelse af leg mellem barn/mor og barn/far
Videoen ses igennem
Forældrene vælger hvert sit fokuspunkt for den kommende
uge

Talehørelærerens rolle
•
•
•

Sammen med forældrene at få øje på det, der allerede
fungerer godt
Sammen med forældrene at åbne op for nye muligheder i
samspillet
Sammen med forældrene at evaluere processen
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