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KRAFT OG SAFT I BØRNS LIV OG SPROG  

Lektor Niels Jægerum vil holde et foredrag med fokus på de sproglige spilleregler i 
børns forskellige arenaer. Hvad stiller vi op med det hårde og forrående 
børnesprog?  

Hensigten med dette foredrag er at kaste lys over, hvordan voksne kan hjælpe 
børn med at blive opmærksomme sprogudøvere i samspil med andre. Sproget er 
grænsen for vores verden, og når vores sprognormer opløses, vil vi mærke at 
intolerance og brutalitet vil vokse som ukrudt i relationerne. Kraften i børnesproget 
er den funktion, hvor barnet sætter ord på verden, begriber den og griber ind i den. 
Handlingen, følelsen, kroppen, samspillet og tanken ses her som tæt forbundne. 
Voksne skal lære børn at mærke verden med alle sanser og sætte ord på verden 
gennem fantasi, fortællinger og sproglig opmærksomhed. 

Saften i sproget er de frække ord men også til tider de mere hårde ord, som kan 
såre og have karakter af psykisk mobning. Et ord eller en vending kan gøre så 
ondt, at det skader en anden. Hvad stiller vi op med dette krænkende sprog? 
Kraften og saften i børns liv og sprog handler om den sproglige identitet, 
socialiseringen og vigtigheden af at børn ved, hvad de gør, og hvad de siger, og 
hvordan dette virker i livets forskellige situationer. 
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Foredragets overskrifter: 

• Det grænseoverskridende sprog 

• Sproget i den nye forældrekultur  

• Den store Bastian – findes han stadigvæk? 

• Opmærksomhedsforstyrrelser  

• Hvad er det karakteristiske ved børnesprog? 

• Barnets følelser og udtryk i samspil med andre 

• Sprogritualer i institution, skole og hjem 

• Børns sprog og indre billeder i en medietid 

• Børn uden bremser i munden. Fy-ord og identitet 

• Børnenes hemmelige sprog 

• De zappende børn og den tidlige fiksering 

• Forråelse og hvad vi gør ved det 

 


