På-väg-mot utbyggd grammatik
Information om kursens innehåll.

Till dig som går kursen för att lära om barns normala utveckling.
Vägen mot den utbyggda grammatiken startar för många barn vid ca 2½ års ålder och
fortsätter under många år framöver. Denna fas i språkutvecklingen betyder att man lär sig
att påverka andra och att själv bli påverkad av flera samtidiga budskap och att dessa budskap
kan vara nyanserade på flera olika sätt. Bundenheten till ett HÄR-NU-JAG förhållande är nu
definitivt borta och språket börjat leva sitt eget liv. I ock med detta får språket oanade
krafter i en människas liv som förmedlare av kunskaper, insikter och värderingar.
Barnet behöver massor av ord och lär sig tusentals nya ord på kort tid. Det behövs ordning
och reda i ordförrådet och hen kategoriserar orden efter funktion och släktskap på flera olika
sätt; överordnade och underordnade kategorier, ord som betyder detsamma eller
tvärtemot, ord som låter eller skrivs på samma sätt men som betyder olika saker.
Orden är som byggstenar som med hjälp av grammatiska regler bygger upp större enheter;
frasen, satsen och meningen. Därför behövs också en kategorisering av orden i ordklasser
allt efter sin funktion i satsen. Därtill kommer lärandet av de grammatiska reglerna som
bestämmer ordningen mellan orden i en fras eller sats. Successivt lär barnet sig alltfler regler
och börjar kunna använda alltfler typer av satser, såväl huvudsatser som bisatser, såväl enkla
som sammansatta satser. Parallellt med detta lär sig barnet också att vissa ord måste böjas
då de placeras in i en fras eller en sats samt hur dessa böjningar tillåts se ut

Till dig som går kursen därför att du vill stödja ett barn som har en språkstörning eller
förebygga språkstörning vid misstanke om svårigheter på denna nivå i utvecklingen.
Kursen kommer att ge dig
• Insikter om den normala utvecklingen
• Insikter om språkstörningens art
• Redskap i språkträningen, material, metodik och tecken
• Övningsförslag så att du kan påbörja språkträningen direkt efter kursen.

