Pressemeddelelse
Ny grundbog giver en nuanceret forståelse af
børns sprogtilegnelse
Børns sprogtilegnelse er en forskningsbaseret grundbog i sproglig
udvikling hos børn i alderen 0-6 år. Med grundlag i sprogvidenskab, psykologi og pædagogik giver forfatterne en samlet indføring
i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling.
Bogens forfattere giver en omsiggribende forståelse af processer og faktorer i både typiske
og atypiske udviklingsforløb og viser, hvordan indsigterne fra den nyeste danske og
internationale forskning kan anvendes i den daglige pædagogiske praksis.
De behandler emner som tilegnelse af sproglyde, ord og grammatik, sprog og begrebs
dannelse, sprog i hjernen, pragmatik og social kommunikation, flersproget sprogtilegnelse,
stammen, hørenedsættelse, udviklingsmæssige sprogforstyrrelser, autisme, sprogtestning,
sprogmiljø og sprogstimulering.
Børns sprogtilegnelse kan anvendes som grundbog på pædagoguddannelsen og de pædago
giske diplomuddannelser Logopædi (talepædagog), Børns sprog og Dansk som andetsprog og
som indføring i forskningen om sprogtilegnelse for studerende på Audiologopædi, Lingvistik,
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, Audiologi, Pædagogik samt Psykologi.
Bogen er desuden et nyttigt redskab for pædagoger og andre, der arbejder med børn i
dagpleje, vuggestue, børnehave og børnehaveklasse.
Forfattere og redaktører er børnesprogsforskere fra Københavns Universitet, Syddansk
Universitet og Aarhus Universitet med ekspertise i dansk sprogtilegnelse. Bogen har bidrag af
Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Marit C. Clausen, Fabio Trecca, Mads Nielsen, Signe Klok Jensen,
Bjarne Dammsbo, Annette Esbensen, Rikke Vang Christensen, Cecilia Brynskov, Holger Juul, Anna
Steenberg Gellert og Kikki Førsteliin Andersen.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
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