Denne øvelse er målrettet Dorthe Bleses Talk; ”Dialogisk læsning - En effektiv metode”

Ordbad

Denne øvelse har til formål at illustrere, hvordan vi kan
bruge sproget mere nuanceret og inspirere til, hvordan
vi kan udvide vores sprog i samtaler med børn og
invitere til dialog.

Step 1
Gå sammen to og to.
I skal nu beslutte en rollefordeling. Der skal være en
“fortæller” og en “undersøger”.

Step 2
Fortælleren starter med at beskrive, hvad der skete, da
du lavede/spiste aftensmad i går (1 minut).
Når du fortæller så forsøg at have en opmærksomhed
på, at bruge så mange forskellige ord som muligt og
forsøg at gøre det nærværende i forhold til den makker
du sidder sammen med.

Step 3
Undersøgeren skal nu nysgerrigt stille spørgsmål til
aftensmadsituationen og indbyde til dialog (3 minutter).
Du kan spørge ind til meget forskellige. Det kan
eksempelvis være smagen af maden, stemningen
ved bordet, samtaler der blev ført mm. Det er også
helt ok, hvis dialogen ender med at bevæge sig i en
anden retning end aftensmadssituationen. Det er
opmærksomheden på din makkers svar og selve
dialogen, der er vigtig.
Step 4
Nu bytter I roller
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10 min.

Ingen

Samtale to og to

Formålet med øvelsen:
Hensigten med denne øvelse er at inspirere
til, hvordan sproget kan udfoldes, ved at
sætte flere ord på det vi oplever eller ser
i hverdagssituationer, med det formål at
understøtte barnets sproglige udvikling.
Sproget udvikles gennem samspil og
kommunikation med vores omgivelser og
medvirker til at skabe en fælles mening. Når vi
bruger sproget i samspil med barnet, udvikles
og automatiseres sproget. Via sproget
giver vi samtidig barnet en ramme at forstå
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verdenen ud fra, det udvider dets verden.
Tilegnelse af sproglige kompetencer har
stor betydning for barnets faglige udvikling
og sociale kompetencer. Børn med et godt
sprogligt fundament har derfor nemmere
ved at klare sig fagligt og socialt senere i
livet. Alle forældre og professionelle omkring
barnet kan gøre noget for at stimulere barnets
sprog uanset ressourcer. Det kræver øvelse
for barnet at mestre sproget. Netop derfor er
det vigtigt, at de voksne omkring barnet har

fokus på at understøtte barnets sproglige
udvikling i hverdagen. Der er mange måder
at understøtte denne udvikling på. Via
nærvær og tilstedevær i helt almindelige
hverdagssamtaler udvikles barnets sprog og
sociale færdigheder allerede, og når vi lytter
og fører meningsfulde samtaler med barnet
lærer det dialogformen, som er særlig vigtig,
når barnet indgår i fællesskaber. Andre gode
redskaber der understøtter den sproglige
udvikling, er højtlæsning, sanglege, rim og
remser.

