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Hacker Kirsten Ahlburg Hent PDF Ronja Rosa kæmper for retfærdighed.Ligesom Robin Hood vil hun tage
fra de rige og give til de fattigeOg nej, hun bruger ikke bue og pil som Robin Hood. Hun har et meget

stærkere våben.Hun kan hacke. ”Hacker” er en spændende og medrivende bog til unge i alderen 10-14 år.
Bogen handler om hacking og de etiske og moralske dilemmaer, som hacking medfører. Samtidig tager bogen
udgangspunkt i gængse problemstillinger for unge i de tidlige teenageår. Denne bog guider læseren igennem
barnets udvikling fra sprogløst spædbarn til konstant spørgende fireårig, hvis udtale og grammatik er nærmest
fejlfri. Bogen begynder ved barnets før-sproglige stadium, hvor kommunikationen består af mange andre

udtryk end et egentligt sprog. Derfra fortsætter den med barnets tilegnelse af fonologi, leksikon og
grammatik. Den behandler desuden emner som tosprogethed og preliteracy hos førskolebarnet i dagtilbud.

Efter hvert kapitel giver forfatteren forslag og anbefalinger til praksis.Bogen har sit teoretiske afsæt i
lingvistikken og henvender sig til pædagogisk personale og pædagogstuderende, der ønsker en videnskabelig
og evidensbaseret forståelse af sprogtilegnelse. Desuden vil dagplejere og andre, der arbejder med småbørn,
finde bogen relevant i sammenhæng med understøttelsen af barnets sprog.Justin Markussen-Brown er dansk-

canadisk lingvist og har forsket i danske pædagogers sprogpædagogiske praksis og i effekten af
efteruddannelse i sprogpædagogisk praksis. Hans ph.d.-afhandling nåede i top 5 i Ph.d. Cup i 2015, og Justin

er kendt for sin letforståelige og -tilgængelige formidling af sprogtilegnelsens kompleksitet.Antal
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