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Andelen af børn med flere sprog i dagtilbud og skole, som har vanskeligt ved at følge med, er relativ stor i
danske skoler og dagtilbud. Det kan være en udfordring at udrede børn med flere sprog, ligesom

tilrettelæggelse af pædagogik i dagtilbud og skole stiller store krav til læreren.

I Børn med flere sprog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en
samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i

udviklingen af dansk som andetsprog.

Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. Samtidig er det en udfordring at tilegne sig faglig
viden og kundskaber på et sprog, man endnu ikkehelt behersker. I bogen præsenteres nye metoder til at

undersøge børnenes tilegnelsesfaser og til at udrede og støtte de flersprogede børn, der er i færd med - eller i
risiko for - at udvikle sproglige vanskeligheder.

Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder relevante casestudier fra både
skoler og daginstitutioner.

Børn med flere sprog giver en grundig indføring i:
Sproglig socialisering

Flersproglig sprogudvikling
Sprogvurdering af flersprogede elever
Dysleksi hos flersprogede elever

Arbejdet med flersprogede børn i daginstitutioner og i skolen

Henvender sig til logopæder, pædagoger, lærere samt sprog- og læsevejledere.
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