
arn lägger grunden 
för sitt språk  
under sina tre  
första år. De  
börjar utveckla 
sitt språk långt 
innan de pratar. 
Du som förälder 

har därför en unik roll. 
Prata, sjung, skratta och läs med  
ditt barn! Använd ditt modersmål.  
Ett barn kan lära sig många språk 
samtidigt.  

Ditt barns språk

Bokstart är en nationell  
satsning som vänder sig  
till föräldrar och vuxna i  
små barns (0–3 år) närhet,  
med syfte att tidigt stimulera 
språkutveckling.
bokstart.se
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Det börjar med språket
Varför är det viktigt att stimulera  
barnets språkutveckling? 

För att språket lägger grunden till allt 
lärande. Och språket stärker relationen 
mellan dig och ditt barn. 

Lek fram språket
Innan barn lär sig prata med ord, pratar 
de genom att till exempel göra ljud,  
peka och lyssna.

Härma barnets ljud, svara med ord, 
eller med ett roligt ansiktsuttryck. 

Prata om det ni gör
Prata om sådant ni gör tillsammans,  
som att bada eller handla mat. Då har 
barnet redan sin uppmärksamhet på det 
du beskriver och får lättare att lära sig 
nya ord.

Ge barnet nya ord
Upprepa det barnet säger och lägg till  
några ord. Säger barnet ”Titta hus” kan  
du säga ”Ja, titta vilket stort gult hus”. 
Använd nya ord i olika sammanhang. 
Du kan säga: ”Nu ska vi städa. Städa  
leksakerna! Titta, pappa städar. Kan du 
hjälpa mig att städa?”

Överdriv
Överdriv gärna kroppsspråk, miner  
och betoningar. Då blir det lättare för  
barnet att förstå.

Du kan visa med händerna hur stort 
något är. Eller se ut som om du fryser när 
något är kallt. Betona gärna viktiga och 
nya ord. Till exempel ”Ser du lampan?”

Ställ frågor
Använd olika typer av frågor. Du kan  
ställa frågor som ”Var är fönstret?”  
Då kan barnet svara genom att peka.

Om barnet inte svarar, kan du  
svara själv – då visar du hur orden kan  
användas.

Säg ”Jag undrar”
I stället för att fråga ”Vad ska hästen 
göra?” kan du säga ”Jag undrar om  
hästen är hungrig”. På så sätt känns  
frågan öppnare, och du kan få barnet  
att berätta mer.
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