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Detta är inget annat än en liten bibel för dig som arbetar med – eller har egna –
barn och vill ge dem bästa möjliga förutsättningar för att utveckla sitt språk.
Larsson skriver om språkets olika delar, från den viktiga grunden i vardagens
samtal och den pragmatiska, funktionella, sidan av språket, via innehåll vidare till
språkets form – grammatik och fonologi. Varje byggsten får ett eget kapitel.
Då tänker du kanske att ”jaha, men det där har jag läst förut”, men det har du inte!
Larsson är fenomenal på att beröra, skriva lättfattligt och inspirera till att genast
vilja göra förbättringar i barnens språkliga miljö.
I varje kapitel – om den specifika språkliga delen som just berörs – finns exempel
ur verkligheten och hur situationen utvecklades efter att pedagoger tillsammans
med författaren hittat strategier för att främja barnets språkutveckling.
Strategierna är avgörande eftersom vilket språkstimulerande material som helst
blir verkningslöst om det inte används på ett genomtänkt och medvetet sätt.
Mycket av det Larsson har skrivit kommer du att känna igen och många gånger
kommer du att säkerligen att drabbas av en ”AHA!”- eller ”åh, så gjorde vi ju
förut, varför slutade vi med det, egentligen?”-känsla. Det är inga nyheter, inga
quick-fix, utan saker vi genast förstår när vi läser dem. Det är lätt att se hur barnen
i vissa av exemplen hamnar i de situationer de befinner sig i, när omgivningen
inte riktigt vet vad de ska titta efter.
Boken visar också genom alla sina exempel att det är så viktigt att verkligen
fokusera på något när du har ett barn med grava språkliga svårigheter. Både du
själv och barnet behöver känna att utvecklingen går framåt. Även om det är långt
kvar så har barnet nu – med ditt medvetna stöd – faktiskt lärt sig alla
prepositioner, vilket hen förut inte kunde. Genom att läsa den här boken får du syn
på detta, och hur otroligt viktigt varje sådant steg är! Det är lätt att annars drabbas
av känslor av uppgivenhet, men här får du hela tiden kvitto på hur stor skillnad det
arbete du lägger ner faktiskt gör för barnet.
Om du bara läser en enda bok om barnets språkutveckling någonsin igen –
LÄS DEN HÄR!

- Camilla Schmidt Gradin

