arnets
språk
från ca
3 år
Lite om ditt barns språk från 3 år

• Många barn förstår nu flera hundra ord. De sätter ihop ord till meningar och börjar föra korta
samtal.
• Barnet ställer massor med frågor och börjar
förstå hur man använder orden och att man kan
leka med dem.
• Ditt barn börjar berätta om sådant som det varit
med om och tycker om att lyssna när du berättar.

Upptäck bokstäver och ord

Läs tillsammans

Gör det till en vana att läsa en liten stund varje dag.
Många barn har en favoritbok som de vill ska läsas
om och om igen. Bilderböckerna kan nu innehålla
lite mer komplicerade berättelser men fortfarande
är det prat-läsning som gäller.
Bjud in till samtal om vad boken handlar om
och uppmuntra barnet att ställa frågor under tiden.
När barnet frågar, stanna upp, lyssna och tänk
tillsammans.

I förskoleåldern är många barn nyfikna på bokstäver och ord. Läs och peka på skyltar och förpackningar när ditt barn visar intresse. Upptäck också
tillsammans tecken och symboler runt omkring och
prata om vad de betyder.

Kom ihåg att leken är barnets sätt att lära sig. Så
lek, läs, sjung och berätta tillsammans. Rim, ramsor och sånger roar fortfarande. Att läsa böcker är
det bästa sättet att lära sig nya ord!

Förklara nya ord

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.

Använd gärna nya ord för det som händer och det
ni ser i vardagen. Förklara ord som barnet inte förstår: havet är en slags sjö, bara mycket större. Eller:
när vi går ner till stranden, badar vi i havet.

Samtala

Prata om vad som hänt under dagen. Följ upp
något du hört eller sett att barnet gjort på förskolan
och inbjud barnet att berätta mer.
De flesta treåringar uttalar inte alla ord som vi
vuxna. När du hör ett ord som låter annorlunda
kan du säga det korrekt så kommer barnet att säga
rätt så småningom.
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.

Prata ditt modersmål

Ta reda på mer

• Läs mer om Bokstart här: www.bokstart.se
• Om du är orolig för ditt barns språkutveckling, vänd dig till barnavårdscentralen. Du
kan också diskutera ditt barns språkutveckling med förskolans personal.

