
 

På-väg-mot medveten avsiktlig kommunikation. 

           Information om kursens innehåll. 

 

 Till dig som går kursen för att lära om barns normala utveckling.  

Att vara på-väg-mot performativ kommunikation betyder att barnet lär sig att kommunicera 

samtidigt som hen förbereder sig inför sin språkutveckling genom att öva sina färdigheter att 

se, lyssna och göra. Detta sker för de flesta under livets första 10 månader. Vuxna å sin sida 

leker speciella lekar med barnet för att hjälpa hen att lära känna världen och sin egen person 

och kraft. Vuxna talar på ett speciellt sätt till barnet och de förstärker talet med mimik, 

gester, tonfall och rörelser men också genom att göra samma saker på samma sätt många 

gånger. Vi väljer också speciella samtalsämnen. Vi pratar om barnets kropp, behov och 

känslor och vi använder speciella ord. 

 Grunden i alla kommunikation är uppmärksamhet. Uppmärksamheten på varandra 

bekräftar ett jag och du förhållande. Det är gemenskap och samhörighet. Ur den ömsesidiga 

uppmärksamheten växer den delade uppmärksamheten fram som gör att vi börjar dela 

erfarenheter och förståelse av världen med varandra. Sen dröjer det inte så länge förrän 

barnet börjar styra den vuxnes uppmärksamhet mot sådant som intresserar hen i 

omgivningen. En speciellt viktig uppmärksam är den som gör att barnet riktar sig mot sådana 

ljudsekvenser som är viktiga i det svenska talade språket. 

 Det allra viktigaste som sker under fasen på-väg-mot performativ kommunikation är barnet 

lär känna sig själv som en som kan kommunicera och som inser att det finns en kraft i 

kommunikation. Barnet blir medveten om sin möjlighet att få andra att göra som hen vill 

eller inte vill. Kommunikationen börjar att bli målinriktad. I ock med detta växer barnets 

behov av ord och så sätter den språkliga utvecklingen igång på allvar.  

 

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. 


