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Sprog i samspil
En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber

Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns
sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og

børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i
forhold til børn på alle udviklingsstadier - lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal

kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger.

Bogen er bygget op omkring en række samspilsstrategier, der er lette at anvende i praksis. Strategierne er
udformet, så den voksne bedst muligt kan hjælpe alle børn til at kommunikere og indgå i samspil, herunder
børn med sproglige eller udviklingsmæssige forsinkelser. Sprog i samspil er en kæmpe hjælp til pædagoger,
dagplejere, sprogvejledere, inklusionsvejledere, logopæder, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter,
talehørekonsulenter og alle andre, der arbejder med børn i førskolealderen, og som er ansvarlige for at

tilrettelægge miljøer, hvor børns sproglige og sociale læring styrkes.

"Sprog i samspil er langt mere en blot endnu en bog om sprog. Det er en hverdagsmetode, der inviterer til
udforskning og undren sammen med børn. Denne bog gør dig klog på sprogliginteraktion". Pia Thomsen,

lektor, ph.d. og Hanen Learning Language and Loving it-certificeret. Læs hele anmeldelsen fra Pia Thomsen.
Om forfatterne Elaine Weitzman er logopæd og leder af Hanen-centret. Hun er kendt over hele verden som
udvikler af familiebaserede, tidlige sproginterventionsprogrammer. Hun har stor ekspertise i logopædi og
underviser forældre og pædagoger i børns tidlige læring. Hun er supervisor på tværs af landegrænser i

udviklingen af Hanen-centrets udvikling af programmer rettet mod forældre og pædagoger og bidrager til
relevant forskning i samarbejde med University of Toronto. I udarbejdelsen af denne bog har hun kombineret

fundamentet for facilitering af sprog med en børnerettet tilgang i pædagogikken. Janice Greenberg er
logopæd og programleder for Hanen-centrets program ´Learning Language and Loving it´. Hun har arbejdet
med og været konsulent for forældre og pædagoger i mange år og har anvendt sin enorme viden og ekspertise
til den løbende udvikling af programmet. Janice Greenberg underviser over hele verden i Hanens tilgang til at
støtte børns sprog og tidlige literacy i dagtilbud, ligesom hun på internationalt plan underviser logopæder og

professionelle inden for børneområdet.
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