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Utveckla ett språkstimulerande förhållningssätt! 

  
Uppmuntra alla sätt att kommunicera! Stötta barnet i alla försök att  

samspela – att göra sig förstådd med gester och pekningar är inte sämre  

än att tala! 

 

Sätt ord på och prata mycket om det som händer i vardagen. Om du använder  

korta enkla meningar blir du en bättre modell för barnet att härma, men  

använd gärna längre meningar också så stimulerar du barnets språkförståelse.  

  

Prata långsamt och tydligt, och gör mycket pauser så barnet får tid att flika in  

saker. Lyssna och var uppmärksam på alla sätt barnet kan svara, även gester  

och mimik. 

 

Var inte rädd för att övertolka lite. Om du tänker att den där handviftningen 

ser ut som ”kom hit” reagera som om det vore det! Om det där ”mpa”  

skulle kunna vara lampa, säg: ”Ja, lampa. Säger du lampa?” Även om  

barnet inte sagt det du tror lär det sig att om jag låter/gör så där så händer 

det här. (Läs bara av ditt barns reaktioner så att barnet inte blir irriterat för  

att du missförstår... i så fall får man börja om.)  

 

Använd mycket gester, eller tecken, när du pratar! Barn till föräldrar som  

använder mycket gester har större ordförråd när de fyller 4 år. 

 

Försök aldrig tvinga barn till tal eller kommunikation, ordna istället  

situationer där det blir lockande för barnet att tala. Lägg t ex bilarna och  

nallen utom räckhåll och fråga ”Ska vi leka med nallen eller bilar?”  

 

Spendera tid med ditt barn! Se till att leka, prata och läsa böcker en stund  

varje dag! Visa och förklara vad nya ord betyder när de dyker upp i leken. 

 

Hjälp barnet att leka med ljud och ord. Rimma och ramsa tillsammans.  

Härma ljud och låt barnen fylla i ord t ex när ni läser böcker. 

 

Förtydliga och bygg ut ditt barns tal så att det blir korrekta ord och satser.  

Om barnet t ex säger ”lalle” så kan du säga ”ja, nalle!” och om barnet  

säger ”Pippi åka tåå” säger du ”Ja, Pippi åker med tåget!”  

 

Följ barnets uppmärksamhet och intressen, och benämn, benämn,  

och förklara! 

 


