
Stimulera ditt barns tal 

 

 Prata mycket med barnet: Var mån om ögonkontakt. Tala enkelt. Invänta 

signaler till svar.  

 

 Prata om vad ni gör, vad ni ser och om hur barnet känner sig: ”Nu skalar 

vi potatis, handlar, dukar…”, ”oj nu är du verkligen arg!”. Språk lärs in 

konkret. Så här får man in både substantiv, verb och adjektiv.  

 

 Prata när barnet vill: Välj lugna stunder. Utnyttja tillfällen när barnet är 

piggt. Motivera barnet att vilja. 

 

 Prata om sådant som har hänt och om vad som ska hända: Barnet 

behöver förbereda sig på vad som ska hända. Tala om vad ni ska göra. 

Prata om det efteråt. Återupplev i lek eller bilder. Visa hur en sak 

kommer efter en annan.  

 

 Lyssna: Var lyhörd för barnets signaler. Spinn vidare på det barnet 

förmedlar.  

 

 Ge barnet tid: Invänta barnets signaler. Gå långsamt fram med kraven på 

barnets kommunikation. 

 

 Uppmuntra dialogen: Fråga och ge svar. Ge barnet tillfälle att välja 

mellan två alternativ. Träna barnet att markera svar för ja och nej. 

Uppmuntra barnet att fråga själv, t ex genom lek med dockor.  

 

 Uppmuntra olika sätt att uttrycka sig: Översätt gester i ord. Förstärk dina 

egna ord med gester. 

 

 Rätta inte direkt: Tvinga inte barnet att upprepa. Upprepa gärna själv på 

ett språkligt korrekt sätt, men visa framförallt att du har förstått vad 

barnet vill säga.  

 



 Beröm initiativ: Att kommunicera ska vara roligt och löna sig. Bli glad och 

beröm när barnet tar initiativ till samtal, ställer en fråga eller står på sig. 

 

 Samla upplevelser tillsammans: Lär barnet genom lek och upplevelser. 

För att vilja kommunicera måste man ha något att förmedla. Gör egna 

böcker kring barnet.  

 

 Läs och berätta mycket för barnet: Låt gärna barnet vara med och välja 

böcker. Bra böcker har ofta tydliga bilder och handlar om en person som 

gör olika saker. Låt barnet vara aktivt lyssnande, d v s peka och 

kommentera. Kontrollera förståelsen genom att ställa frågor då och då. 

Läs om samma böcker.  

 

 Lagom med TV: Välj program som passar barnets nivå. Barnet får inte bli 

passivt, vänja sig vid att bara sitta och höra utan att förstå. Låt barnet 

sitta tillsammans med en vuxen och förklara och samtala efteråt.  

 

 Kontrollera förståelsen då och då: Låt barnet peka i böcker, på saker, på 

bilder. Be barnet hämta olika saker eller göra saker. Öka kraven 

efterhand, ”Hämta den röda bilen”, ”Lägg den under bordet”.  

 

 Registrera framstegen: Uppmärksamma även små framsteg. Då ser du 

att det faktiskt händer något blir det lättare att gå vidare.  

 

 Be om råd: Fråga ”experter”, men glöm inte att dina observationer är 

viktiga för hur bra råden kan bli.  

 

 Få mer tips genom filmer från www.kodknackarna.se 


