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… ett smörgåsbord!

Förhållningssätt, strategier, aktiviteter, språklekar …

- när vi använder det medvetet händer något magiskt!

Studie av Ramirez (2020): Föräldrar coachades … 

… fler dialoger och effekt på ordförrådet!

- vid 18 mån: från medel 60 ord till medel 100 ord.

http://wordbank.stanford.edu

www.vroom.org

www.språkbyggarna.se
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http://www.vroom.org/
http://www.språkbyggarna.se/
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Kommunikation! 

… med joller och kropp!

… turtagning och samspel

… du och jag tittar på det här tillsammans! 

… jag kan påverka världen!

Från “aaooo” till “bababa” till ord. Av sig själv eller hårdträning? 
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Smyg in språkstimulans

i allt barnen tycker är roligt!

- barnens egen lek

- i vuxenstyrda lekar

- när vi läser

- i alla vardagssituationer!

✓ För in nya ord!

✓ Lek med ljud, ljudhärmade ord!

✓ Locka barnen att härma och fylla i…

✓ Förstärk med gester och tecken!

Vad händer

med vårt tal när

vi tecknar?
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Tecken? Ja, TAKK! 

- Lättare för barnen motoriskt …

- Konkreta och liknar ofta det de symboliserar

- Vi pratar långsammare och tydligare

- Det går att hjälpa barn att forma tecken

SLÅ UPP: ritadetecken.se, hattenonline.se 
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Barnen utvecklas …

… men hur går det till?

Vår fantastiska hjärna! 

Ser mönster …

- mycket och varierat

- analysera och dra slutsatser

Vi är modeller för barnen! Bada dem i språk!
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… hjärnceller och kopplingar!

“Use it or lose it” 

→ Barn som inte själva initierar

samspel och språkande …

Fler strategier …  

… vänta in och fånga upp!

… tolka (övertolka?) och bygg ut!

… dra in barnen i dialoger och språkutvecklande samtal

… locka dem att berätta … och fråga!

… repetera, repetera! 
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Vilken strategi 

passar extra 

bra för mig och

”mina” barn?
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Läs, läs, läs!

… fantastiskt för ordförrådet

… det händer något magiskt

… det finns alltid en bok som passar!

Enkelt men ändå inte …

Med de yngsta?

… inte krav – mysigt! roligt!

… visa att det är härligt med böcker

… pratläsa och spela teater

… ljud, gester och tecken!

17

18



2022-05-06

10

Titta! Stora rutchkanan!

ur “Ajja & Bajja i parken” 

illustrationer av Karin Holmström

Ajja åker. Bajja …

Svissch! Svissch!
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Mormor fastnar.

Uh! Hjälp!

Ajja drar. Bajja drar.

Åhej! Åhå! 
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Mormor lossnar. Mormor åker. 

Svossch!

Varva språklek och läsning!
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Flerspråkighet …

Språkutvecklingen påverkas inte 

negativt av flerspråkighet –

den påverkas av hur mycket 

språkstimulans vi får.

… bygg på alla språk!

Språkstimulera mera?

www.språkbyggarna.se

www.regionbiblioteket.se/spraktaget

www.hattenforlag.se

www.snicksnacksnoken.se

www.studentlitteratur.se
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