
          På-väg-mot ett förståeligt tal 

         Information om kursens innehåll. 

 

 

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

Att vara på väg mot ett förståeligt tal är en lång process som startar så snart barnet börjar 

använda sin röst och sin hörsel. Genom att lära sig lyssna blir hen delaktig i samma ljudvärld 

som vi andra, genom att göra ljud kopplar hen ljud till rörelser och känsel i munnen och 

genom att använda sina ljud förstår hen nyttan av talandet. Barnet lär om språkljuden, deras 

system och regler för hur de får kombineras och om språkmelodier och betoningsmönster. 

Detta är kunskaper som kallas fonologi och prosodi. Men för att dessa kunskaper ska bli 

användbara måste verktygen talet och lyssnandet fungera. Båda dessa verktyg måste övas 

mycket. Lyssnandet kommer först. Det handlar om att lära sig att rikta uppmärksamheten 

mot de ljud som är viktiga och samtidigt inte bli störd av ljud som är oviktiga just då. Det 

gäller att lära sig upptäcka skillnader och likheter mellan ljud och att gruppera ihop dem till 

olika kategorier. Det gäller också att kunna hålla kvar ljudintryck så länge att hen hinner 

bearbeta dem och jämföra med minnesbilder i hjärnan Barnet lär sig att tala genom att 

successivt erövra kontroll över talapparaten. Det är de många hundratusentals 

upprepningarna som gäller för att få kontroll över andning, röstbildning och artikulation. 

Barnet övar ständigt eller så snart hen säger ett ord.  

 

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 talstörningens art  

 • Redskap i talträningen, material, metodik och tecken 

 • Övningsförslag så att du kan påbörja talträningen direkt efter kursen. 


