
arnets 
språk 
från ca 
18 mån

Lite om ditt barns språk från 18 månader
• Många barn i den här åldern förstår omkring 

200 vardagsord. 
• Barnet använder själv en del ord, men orden kan 

betyda olika saker i olika sammanhang.
• Några barn börjar sätta samman ord, till exem-

pel mamma bil eller vovve där.

Prata mycket med varandra
Prata om vad ni gör i olika situationer. Berätta för 
barnet vad som händer och sätt ord på det ni gör. 
Lyssna noga på vad barnet tycker och tänker. Ge 
ditt barn gott om tid.

Bekräfta och utveckla det barnet säger 
När du använder barnets egna ord och lägger till 
nya, hjälper du barnet att utveckla sitt språk. Om 
barnet säger ”namnam”, kan du säga: Ja, det är 
mat och nu ska vi äta. Att ditt barn säger tatt istäl-
let för katt är inte ovanligt i den här åldern. Rätta 
inte barnet utan använd själv ordet katt så hör 
barnet hur det ska låta.

Anknyt till barnets egen värld 
Det är lättare att lära sig nya saker om du anknyter 
till något som barnet redan känner till. Om ni ser 
en bild av ett par byxor, kan du peka på barnets 
egna byxor och säga: Du har också byxor, precis 
som barnet i boken.

Prat-läs tillsammans 
Barnet har nu glädje av många olika böcker som ni 
kan prata kring tillsammans. Ställ öppna frågor om 
det som händer i böckerna och knyt an till barnets 
erfarenheter: Vad tror du…? Kommer du ihåg…? 

Prata ditt modersmål
Prata, sjung och läs på ditt modersmål. De flesta 
barn i världen lever i flerspråkiga miljöer, och det 
är bara fördelar med att växa upp med mer än ett 
språk. 

Ta reda på mer
• Läs mer om Bokstart här: www.bokstart.se  
• Om du är orolig för ditt barns språkutveck-

ling, vänd dig till barnavårdscentralen. Du 
kan också diskutera ditt barns språkut-
veckling med förskolans personal.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och 
stimulera små barns språkutveckling. Bokstart är en nationell 
satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet.


