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Läs för ditt barn! 

 

Att läsa böcker är alltid språkstimulerande, men med några  

enkla hållpunkter i bakhuvudet kan det bli riktig språkträning: 

  

Ta dig tid att hitta böcker som passar barnet, så att de inte är språkligt  

för svåra (eller lätta), och framför allt så att de är intressanta! Har man  

svårt att koncentrera sig på sagor finns det böcker om traktorer och  

superhjältar. Man kan få hjälp att hitta rätt bok på biblioteket. 

 

Berätta gärna boken istället för att läsa den, speciellt när barnen är små.  

De får lättare att hänga med, och du blir en bättre modell för hur de kan  

forma sina meningar. 

 

Låt barnen fylla i så mycket de kan. När de är små kanske det bara  

handlar om enstaka ord, medan när de är större kan man säga t ex  

"och titta här, vad hände då?" 

 

När ni läst boken flera gånger kanske barnet kan berätta den för dig  

med stöd av bilderna? Och du kan stötta med en mening här och där när  

det behövs. 

 

Rätta inte om det blir språkligt fel, men passa på att ge tillbaka barnens 

yttranden i korrekt form så att du är modell för hur barnet kan säga nästa  

gång. Om barnet t ex säger "Och sen... jaket. Och åkte jymden." kan du  

säga "Ja, sedan åkte raketen ut i rymden." 

 

Passa på och bygg ordförråd också! Titta på saker i illustrationerna och  

benämn och kommentera. Stöter ni på något ovanligt ord i texten, fråga  

om barnet vet vad det betyder och förklara. 

 

Om barnet har svårt med något speciellt, t ex prepositioner eller s-ljudet,  

låt barnet fylla i de orden så mycket som möjligt. Prepositioner finns  

överallt! ”Han la den...” Återigen behöver du inte rätta barnet, det räcker  

att du själv säger meningen korrekt efteråt om det blir råkar bli fel. 

 

Tips på böcker för att träna olika språkliga förmågor finns t ex under länkar  

på www.snicksnacksnoken.se . 

 


