
Lektor Helle Iben Bylander er tilknyt-
tet Sprogin som underviser, vejleder, 
rådgiver og tale-, høre- og læselærer. 
Helle har i en årrække arbejdet i dag-
tilbud, på Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning og inden for voksenunder-
visningsområdet. Hun er uddannet pæ-
dagog, tale-, høre- og læselærer og har 
en MA i sprogtilegnelse fra Syddansk 
Universitet. Derudover er hun certifi-
ceret i en række Hanen-programmer 
og er senest certificeret i børnemiljø-
vurderingsskalaerne ECERS og ITERS. 
Helles fokus er forebyggelse og tidlig 
indsats til fordel for det enkelte barn. 

Lektor Trine Kjær Krogh er daglig leder 
i Sprogin, og hun underviser, vej leder og 
rådgiver i børns sprogudvikling, litera-
cy og specialpædagogik. Trine er oprin-
deligt uddannet cand.mag. i dansk og 
religion fra Københavns Universitet, og 
hun har siden uddannet sig som lærer 
i dansk som andetsprog  samt taget en 
PD i specialpædagogik. Trine er stærkt 
optaget af sammenhængen mellem 
tidlig sprogudvikling og læse- og skri-
vefærdigheder i skolen. 

Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh 
har sammen skrevet en række bøger, 
bl.a. Sprogets milepæle, Sprogtilegnelse 
i et inkluderende perspektiv, Dit barns 
sprog og Flugten fra sneglefarmen.
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Den tidlige sprogudvikling får ofte betydning for, hvordan 
både tale- og skriftsproget udvikler sig hos barnet senere i li-
vet, og den kan endda indvirke på barnets udvikling af sociale 
kompetencer. Pædagoger og andre fagpersoner spiller en cen-
tral rolle i denne sammenhæng, da de ofte er de første, der får 
øje på forsinkelser eller andre afvigelser i sprogudviklingen.

I denne bog har vi valgt at sætte fokus på 2-årsalderen, fordi 
man allerede fra dette tidspunkt har et ret solidt grundlag for 
at vurdere, om barnets sprog er alderssvarende. Vi gennemgår, 
hvordan en typisk sprogudvikling ser ud i denne alder, hvad 
der er typiske tegn på et forsinket sprog, samt hvilke materi-
aler pædagoger, sprogpædagoger, konsulenter og logopæder 
har til rådighed, når de skal udrede en 2-årig.

Herudover kigger vi på væsentlige miljømæssige faktorer, som 
kan styrke det sprogpædagogiske arbejde i vuggestuen, bl.a. 
hvordan leg kan understøtte sprogudviklingen. Endelig be-
skæftiger vi os med, hvordan man kan udvikle handleplaner 
og et produktivt samarbejde med forældre.
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