
VOKSER  MED DLD

RADLD.ORG

Strategier der kan støtte kommunikationen hos mennesker med sproglige
udviklingsforstyrrelser (DLD) i alle aldre.

For Alle Aldre

Sikre barnets opmærksomhed før du taler.
Forklar betydningen af nye ord.
Tilføj ord for at fuldende barnets sætninger.
Lad vær at tale for længe under din turtagning.

3-5 år

Modeler grammatisk korrekte sætninger.
Beskriv komplekse ideer ved at bruge simpelt sprog.
Hjælp barnet med at sætte sætninger sammen til en
historie.
Giv barnet ekstra god tid til at respondere.

6-10 år

Beskriv hvordan ord relaterer til hinanden for at 
 øge forståelsen. 
Modeler hvordan man bruger sin indre stemme til
at få ideer og planlægge. 
Spørg om de har brug for at få informationen på
en anden måde.
Opmuntre til at stille spørgsmål, når der er noget
man ikke forstår.

11-18 år

Tjek for forståelse. Hvis ikke, gentag og omformuler.
Opsummér efter at have givet mange informationer
Tag dig god tid til samtale og diskussioner

Voksne

Giv din fulde opmærksomhed
Nik for at vise du forstår. 
Brug billeder og skrevne noter for at støtte forståelsen.
Tal højt og tydeligt. 
Gør skrift tydelig og læsbar.
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