Logopædisk Forum – Vingsted 2022
Det unikke og særlige sprog - sprog er det mest komplekse
kommunikationssystem. Af og til mangler vi lige en rammende formulering, der
indfanger en bestemt mening eller, vi har svært ved at udlede mening af de
formuleringer, vi hører.
Hvad kan man, når man mestrer et sprog?
Hvilket logopædisk blik skal vi anlægge, hvis sproget ikke kommer?
Hvilke krav stiller det til den logopædiske praksisform for såvel småbørn som
vores rolle ind i skolen?
For at søge svar på disse spørgsmål har vi i år på de tre efteruddannelsesdage i Vingsted valgt at
fokusere på begrebet “sprog” fra forskellige vinkler sprog som system og sprog i funktion. Sproget
bruges i mange sammenhænge ex. som medskabelse af leg, deltagelse i sociale fællesskaber,
formulering af mentalisering “at se sig selv udefra og de andre indefra” og til refleksion,
organisering og planlægning.
I den ny revideret ICD-11 figurerer som noget nyt diagnosen DLD. DLD bliver her karakteriseret
som vedvarende vanskeligheder i forhold til forståelse, produktion og brug af sproget i funktionelle
sammenhænge. Samtidig ekskluderes “sprogvanskeligheder”, der kan have rod i autisme,
perceptionsforstyrrelser og andre udviklingsforstyrrelser.
Vi vil stille skarpt på vanskeligheder, der kan karakteriseres som DLD og hvordan vi som
logopæder kan differentiere mellem forsinkelser ex. “late talkers” og specifikke sprogforstyrelser.
Herunder at styrke bevidstheden om de underliggende kognitive færdigheder, der understøtter den
sproglige processering.
Vi ønsker som bestyrelse i Logopædisk Forum at styrke det logopædiske blik til at finde børn med
DLD således at de børn og unge imødekommes med den mest optimale logopædisk indsats med
fokus på relevante helhedsorienteret tværfaglige tiltag og sikre overgange igennem barnets
skolegang. Den nyeste forskning viser betydningen af, at vi som Logopæder er skarpe og dygtige til
at bidrage med logopædisk viden og sætte sproget i fokus både som tidlig indsats og for at
understøtte og fremme barnets/den unges inklusion ind i skolen.
Glæder os til at se jer alle i Vingsted

