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språk
från ca
6 mån
Lite om ditt barns språk från 6 månader

• Ditt barn har mycket att upptäcka i världen! Se
vad barnet tittar på och ge ord för det. Upptäck
allt spännande, smått och stort, tillsammans!
• Redan nu samtalar ditt barn med dig genom att
använda miner, ljud och rörelser. Snart kommer
barnet också att börja jollra med ljud som liknar
ord som da-da och ta-ta.
• Ditt barn börjar så småningom förstå uttryck
som titta och ord som mamma och pappa.
• Ditt barn älskar att prata med dig, leka tittut och
följa med i enkla rörelselekar som Imse vimse
spindel och Baka baka liten kaka.

Samtala om allt

Prata med ditt barn om allt som händer och som
fångar ditt barns intresse. Prata om maten, kläderna, vad ni ser och vad barnet gör. Lyssna aktivt på
barnet, så får barnet lust att fortsätta samtalet. Ge
tillräckligt med tid!

Variera och ta om

Upprepa barnets ljud, gissa vad det betyder och sätt
ord på det. Vänta tills barnet svarar med ljud eller
rörelser innan du fortsätter. Barnet lär sig redan
nu att turas om att tala och att förstå kopplingen
mellan ord och föremål.

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.

Lek med språket

Sjung sånger, rimma och ramsa och lek sånglekar.
Använd fingrar och tår, pip och brumma och skoja!
På ditt bibliotek finns böcker, sånger och musik att
låna hem.

Prat-läs tillsammans

När barnet kan följa din blick och pekriktning blir
pekboken en spännande bekantskap. Peka och
berätta om bilderna. Var uppmärksam på vad ditt
barn intresserar sig för. I början är intresset kortvarigt, men så småningom ökar barnets förmåga att
fokusera.

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 språkutveckling, vänd dig till barnavårdscentralen. Du
kan också diskutera ditt barns språkutveckling med förskolans personal.

