Barnets
språk
från 6
månader
Språket när ditt barn är 6 månader
Ditt barn upptäcker världen nu.
Upptäck världen tillsammans med ditt barn!
Prata om det som barnet tittar på.
Ditt barn pratar med dig
med miner, ljud och rörelser.
Snart kommer barnet att börja säga saker
som liknar ord,
da-da och ta-ta till exempel.
Ditt barn börjar förstå ord
som titta, mamma och pappa.
Barnet älskar att prata med dig, leka tittut,
rimma och ramsa.

Prata om allt

Lyssna på ditt barn.
Prata om allt som händer
och om allt som barnet är intresserat av.
Prata om maten, kläderna
och om vad ni ser och gör.

Upprepa

Upprepa ljuden som barnet gör.
Gissa vad ljuden betyder och säg orden.
Ge barnet tid att svara med ljud eller en rörelse.
Då lär sig barnet
att turas om att prata.
Ditt barn förstår också
hur ord och saker hör ihop.

Lek med språket

Sjung sånger med ditt barn.
Lek med rim och ramsor.
Lek med fingrar och tår.
Busa och skoja!

Läs och prata tillsammans

En pekbok är en bok med bilder.
Du kan låna pekböcker på biblioteket.
Peka och berätta om bilderna.
Se vad ditt barn är intresserat av.

Prata ditt språk

Många barn i Sverige
har föräldrar med ett annat språk än svenska.
Prata, sjung och läs för ditt barn på ditt språk.
Det är bra för barnet att ha flera språk
när barnet växer upp.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet Bokstart på www.bokstart.se
Är du orolig för ditt barns språk?
Prata med barnavårdscentralen.

Lättläst

Barnets
språk
från 1 år
Språket när ditt barn är 1 år
Ditt barn använder rörelser och ljud
för att berätta.
Barnets första ord
är ord som finns i barnets liv.
Boll, nalle och titta till exempel.
Ditt barn kan fler ord än vad det använder.
Locka ditt barn att säga fler ord
genom att ställa frågor.

Prata om det som barnet visar på

Du kan hjälpa ditt barn att utveckla språket.
Prata om det ditt barn pekar på.
När barnet säger dä och pekar på en katt,
säg: Ja, det är en katt. Tycker du om katten?
Vänta och lyssna på barnets svar.

Lyssna på ditt barn

Lyssna på vad ditt barn säger.
Ge barnet tid.
Då känner ditt barn
att det barnet vill säga är viktigt.
Barnet lär sig också
att turas om när vi pratar.

Lek med språket

Sjung sånger med ditt barn.
Lek med rim och ramsor.
Lek med fingrar och tår.
Busa och skoja!

Hitta på och berätta

Berätta vad barnets nalle gör
eller vart bussen åker.
Prata om bilder på familjen och vänner.
Barnet behöver höra nya ord flera gånger
för att lära sig och förstå dem.

Läs enkla bilderböcker

En bilderbok är en bok med många bilder.
Nu kan ni börja läsa enkla bilderböcker.
Ni kan titta på bilderna
och prata om bilderna
och läsa boken.

Prata ditt språk

Många barn i Sverige
har föräldrar med ett annat språk än svenska.
Prata, sjung och läs för ditt barn på ditt språk.
Det är bra för barnet att ha flera språk
när barnet växer upp.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet Bokstart på www.bokstart.se
Är du orolig för ditt barns språk?
Prata med barnavårdscentralen
eller med personalen på förskolan.

Lättläst

Barnets
språk
från 18
månader
Språket när ditt barn är 18 månader
Många barn förstår 200 vanliga ord
när de är 18 månader.

Barnet kan själv säga en del ord.
Men orden kan betyda olika saker för barnet
i olika sammanhang.
Några barn börjar säga meningar med två ord.
Mamma bil eller vovve där, till exempel.

Prata med varandra

Prata om vad ni gör.
Berätta för barnet vad som händer.
Lyssna på vad ditt barn tycker och tänker.
Ge ditt barn mycket tid.

Utveckla det barnet säger

Använd barnets egna ord
och lägg till nya ord.
Då utvecklar du barnets språk.
Om barnet säger: nam nam.
Då kan du säga: Ja, det är mat och nu ska vi äta.
Om barnet säger ett ord fel,
säg aldrig till barnet att det är fel.
Säg bara det rätta ordet.

Använd det barnet känner igen

Det är lättare att lära sig
nya ord för saker
som vi känner igen.
Om ni ser en bild på en röd boll,
peka på barnets boll och säg:
Titta en röd boll. Precis som bollen i boken.

Prata och läs tillsammans

Nu kan ni läsa och prata om många olika böcker.
Fråga ditt barn vad som händer i boken.
Ställ frågor som inte kan besvaras med bara
ja eller nej.
Fråga: Vad tror du kommer hända nu?

Prata ditt språk

Många barn i Sverige
har föräldrar med ett annat språk än svenska.
Prata, sjung och läs för ditt barn på ditt språk.
Det är bra för barnet att ha flera språk
när barnet växer upp.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet Bokstart på www.bokstart.se
Är du orolig för ditt barns språk?
Prata med barnavårdscentralen
eller med personalen på förskolan.

Lättläst

Barnets
språk
från 3 år
Språket när ditt barn är 3 år
Många barn förstår flera hundra ord
när de är 3 år.

De sätter ihop ord till meningar
och kan ha korta samtal med andra.
Barnet berättar vad det har gjort
och tycker om att lyssna när du berättar.

Nyfiken på bokstäver och ord

Många barn är nu nyfikna på bokstäver och ord.
Läs och peka på skyltar och texter.
Prata om vad de betyder.

Förklara nya ord

Använd nya ord.
Förklara ord som barnet inte förstår.
Titta katten har morrhår.
Morrhår är de långa hårstråna vid nosen.

Prata med varandra

Prata om vad som hänt under dagen.
Vad barnet har gjort på förskolan, till exempel.
Om barnet säger något ord fel,
säg det på rätt sätt när du pratar.

Läs tillsammans

Läs tillsammans en stund varje dag.
Det är en bra rutin.
Många barn vill läsa samma bok
om och om igen.
Låt barnet vara med och bestämma.
Bilderböckerna kan nu ha mer text.
Fortsätt gärna att prat-läsa boken,
alltså både prata om bilderna och läsa texten.
Att läsa böcker är det bästa sättet
att lära sig nya ord!

Prata ditt språk

Många barn i Sverige
har föräldrar med ett annat språk än svenska.
Prata, sjung och läs för ditt barn på ditt språk.
Det är bra för barnet att ha flera språk
när barnet växer upp.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet Bokstart på www.bokstart.se
Är du orolig för ditt barns språk?
Prata med barnavårdscentralen
eller med personalen på förskolan.

Lättläst

