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

Till dig som går kursen för att lära om barns normala utveckling.
Att vara på-väg-mot enkel grammatik sker för många barn mellan 18 – 30 månaders ålder.
Denna fas i språkutvecklingen är häpnadsväckande. Barnet ökar sitt ordförråd från ca 50
aktiva ord till ett tiodubbelt större ordförråd vilket hänger samman med hens ökade
förståelse för omvärlden. Satserna utvecklas från enstaka ord till 3–4 ords satser vilket
hänger samman med hens behov av att uttrycka alltmer komplexa innehåll i sina yttranden.
Samtalen blir mer avancerade vad gäller såväl samtalsämne som dialogskicklighet vilket
hänger samman med hens sociala utveckling. Samtidigt utvecklar barnet sitt talande till att
bli begripligt också för den som inte känner barnet så väl.
Barnet lär en massa nya ord men också om ordens funktioner och släktskap på olika sätt. Det
kan handla om att veta att det finns ord vars betydelser omfattar andra ords betydelser tex
ordet djur omfattar katt och hund eller att det finns ord som ofta används tillsammans med
andra ord tex pensel och måla. Detta vetande är nyttigt i de fall man inte finner det ord man
söker.
Barnet lär också att olika typer av ord uppträder i olika positioner i en sats och att det finns
bestämda regler för hur dessa positioner ordnas i förhållande till varandra. Så snart hen har
förstått orsak-verkan förhållande i verkligheten börjar hen nyttja denna vetskap till att skapa
många varianter av satser som uttrycker att någon/något är upphov till en handling och att
någon/något blir påverkat av denna handling tex Dockan ligger i sängen.

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.

