
arnets 
språk 
från ca
1 år

Lite om ditt barns språk från 1 år
• Barnet använder gester och ljud för att berätta 

något för dig.
• De första orden handlar om här och nu, som 

boll, nalle och titta.
• Ditt barn förstår fler ord än det kan uttrycka men 

behöver din hjälp att tolka och kommentera.

Följ barnets intresse
Du kan använda allt ni ser och gör i vardagen till 
att utveckla barnets språk. Sätt ord på det barnet 
uppmärksammar just nu. När barnet säger dä, 
och pekar på en katt kan du svara: Ja, det är en 
katt. Tycker du om katten? Kom ihåg att vänta in 
barnets svar.

Var uppmärksam och lyssna
När du ger barnet odelad uppmärksamhet och lyss-
nar noga kommer barnet att känna att du tycker 
att budskapet är viktigt, antingen barnet säger ett 
ord, pekar eller på annat sätt förmedlar något till 
dig. Av dina svar lär sig barnet att man turas om 
när man samtalar. 

Lek med språket 
Sjung sånger, rimma och ramsa och lek sånglekar. 
Använd fingrar och tår, pip och brumma och skoja!

Hitta på och berätta
Berätta vad barnets nalle gör eller vart bussen utan-
för är på väg. Prata om bilder på släkt och vänner. 
Barnet behöver höra nya ord flera gånger, i olika 
sammanhang.

Läs enkla bilderböcker
Nu kan ni börja använda bilderböcker. I början 
tittar ni på bilderna och pekar tillsammans. Först är 
det lättare när du berättar själv, men så småningom 
kan barnet lyssna till texten i boken. På ditt biblio-
tek finns tips på böcker att låna hem.

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.


