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0-1 ÅR
Det är nu det händer! Först uttrycker sig barnet med skrik, 
ljud och rörelser. De lyssnar, tittar och lär sig om världen. 

Ljudandet växer till joller, ”dadadada”, och så småningom till de första 
orden. ”Dadda” kanske? Prata, sjung och busa mycket med ditt barn, 
använd hela din kropp och sätt ord, tecken och gester till det barnet 

visar intresse för. Vänta in ditt barns svar som kan komma som 
en blick, grimas, gest, tecken, ljud eller ett ord. 

1-2 ÅR
Ordförrådet växer och barnet förstår mer och mer. Så småningom  

dyker de första meningarna upp. ”Ajja gunga” kanske?
Stimulera ordförrådet, fortsätt att sätta ord och gester/tecken till 
allt ni ser och gör. Prata i riktiga meningar och tänk på att korta 
och enkla meningar är lättare för barnet att härma. Läs böcker!

3-4 ÅR
Meningarna blir längre och kluriga begrepp som 

”på” och ”under” brukar dyka upp. Barnet förstår enkla berättelser 
och ställer frågor. Stimulera barnet att berätta, hjälp det att 

sätta ord på sina tankar och känslor.  

4-5 ÅR
Barnets språk börjar alltmer likna den vuxnes, 

men vissa ljud kan fortfarande vara svåra att få till...
Läs böcker och försök återberätta tillsammans. Om vissa 

språkljud är svåra finns det många roliga sätt att träna dem!

6-7 ÅR
Den språkliga medvetenheten ökar, och det
är kanske dags att börja läsa och skriva? 

Prata mycket om allt och förklara krångliga ord och meningar.  
Rimma, ramsa och lek med bokstäver och ord!

8-100 ÅR
Vi fortsätter lära oss nya ord och nya sätt 

att uttrycka oss under hela livet! 

Hurra för språket!

För mer tips, råd och roliga material kring barns
språkutveckling titta in på www.hattenforlag.se

STÖTTA DITT BARNS 
SPRÅKUTVECKLING!
Här hittar du tips som utgår från vanliga steg i barns 
språkutveckling men tänk på att alla barn är OLIKA 
och en del behöver mer tid! Det finns massor av sätt 

att kommunicera - alla är lika bra! 

Olle
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