
Å VOKSE MED DLD

RADLD.ORG

Strategier for å støtte kommunikasjon med mennesker med utviklingsmessige
språkforstyrrelser (DLD) gjennom livet. 

For alle aldre

Få barnets oppmerksomhet før du snakker.
Forklar betydningen av nye ord.
Legg til ord for at barnets setninger skal bli
fullstendige.
Ikke si for mye på en gang.

3-5 år

Modeller hele og grammatisk korrekte setninger.
Beskriv komplekse idéer ved bruk av enkelt språk.
Hjelp barnet med å sette sammen setninger til en
historie.
Gi barnet god tid til å svare.

6-10 år

Beskriv hvordan ord er relatert til hverandre for å
øke forståelse. 
Modeller hvordan man kan bruke "selvsnakk" for å
tenke igjennom eller planlegge noe. 
Spør om du skal gi informasjon på en annen måte. 
Oppmuntre dem til å spørre dersom de ikke
forstår.

11-18 år

Sjekk om de har forstått. Hvis ikke, gjenta og
omformuler. 
Oppsummer etter at du har gitt mye informasjon. 
Ta deg tid til å snakke og diskutere.

Voksne

Gi din fulle oppmerksomhet. 
Nikke for å vise at du forstår. 
Bruk bilder og skriftlige notater for å støtte forståelse.
Snakk høyt nok. 
Skriv klart og tydelig.
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Sjekk om de har forstått. Hvis ikke, gjenta og
omformuler. 
Oppsummer etter at du har gitt mye informasjon. 
Ta deg tid til å snakke og diskutere.
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forstår.
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Hjelp barnet med å sette sammen setninger til en
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Gi barnet god tid til å svare.

Få barnets oppmerksomhet før du snakker.
Forklar betydningen av nye ord.
Legg til ord for at barnets setninger skal bli
fullstendige.
Ikke si for mye på en gang.

For alle aldre
Gi din fulle oppmerksomhet. 
Nikke for å vise at du forstår. 
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