


Läs tillsammans
Språket växer i samspelet med andra människor.  
Låt barnet vara aktivt när ni läser tillsammans  
och uppmärksamma barnets ord, ljud och gester.  
Vänta in och följ barnets tempo, intresse och  
reaktioner så blir bokläsningen extra  
språkutvecklande. 

Välj bok
Välj böcker som barnet tycker är spännande och 
intressanta och som matchar barnets språkliga 
nivå. Om det är svårt att välja kan du alltid fråga 
på biblioteket. Här kan du låna böckerna gratis.

Att läsa och titta i böcker med barn kan vara både roligt och mysigt  
– och det stimulerar också barnets tal och språk. När ni läser och 
pratar om det som händer i böckerna utvecklas även barnets  
fantasi, koncentration och kommunikationsförmåga.
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3 Gör lässtunden mysig
Ha gärna en lässtund varje dag  
– en lugn stund när ni tittar och 
läser i böcker. Sitt nära så att ni kan 
ha kropps- och ögonkontakt, och 
låt inget annat störa. Ni måste inte 
läsa en bok från pärm till pärm. 
Bara att sitta och bläddra och sätta 
ord på det barnet intresserar sig för 
är ett bra sätt att bygga språk. 



”Pratläs” och titta på bilderna
Ofta kan det vara lättare att fånga barnets  
uppmärksamhet om du ”pratläser”, alltså  
berättar med egna ord, och använder olika  
röster, ljud och gester. Passa på att peka och  
prata om bilderna. De hjälper barnet att hänga 
med i berättelsen och ger ännu fler möjligheter  
att lära in nya ord. 

Läs, sjung och berätta 
på barnets alla språk
Forskning visar att barn som blir 
lästa för får större ordförråd och att 
små barn kan lära sig flera språk 
samtidigt. Så läs, sjung och berätta 
på dina och barnets alla språk!  
Det hjälper barnets språkutveckling.

Berätta tillsammans
Låt gärna barnet vara med och berätta när ni läser,  
till exempel genom att låta barnet fylla i ord och meningar 
eller svara på frågor. Passa på att bekräfta och bygga ut det 
barnet säger. På så sätt visar du hur barnet kan utveckla sitt 
språk. När ni läst en bok flera gånger kanske barnet själv kan 
berätta hela historien utifrån vad som händer i bilderna. 

Häng med Språktåget
Med barnböcker kan du hjälpa barn att  
utveckla alla delar i språket, som språk förståelse,  
ordförråd, grammatik och uttal. Fråga på  
biblioteket efter Språktågets boklistor för tips  
på passande böcker!

Det är gratis 
att låna böcker 
på biblioteket. 
Välkommen!
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Språktåget 
Språktåget ger råd och tips till föräldrar  
och andra i barns närhet om hur barns tal- och 
språkutveckling kan stimuleras. Språktåget  
stannar vid olika stationer där barn kan utveckla 
olika delar av sina språk. Några behöver stanna 
lite längre vid någon station, andra tuffar på 
snabbare. Alla kan åka med Språktåget!

Språktåget är ett samarbete mellan bibliotek, 
logopedi, barnhälsovård och Förvaltningen för 
kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. 
Texten är framtagen av logope derna Elvira 
Ashby och Linnea Anderberg i samarbete med 
Regionbibliotek Stockholm.

Gåvoboken 
Barn som läser och blir lästa för utvecklar ett 
större ordförråd och kan lättare ta till sig världen. 
Sedan år 2000 får därför alla nyligen födda barn 
en bok av Västra Götalands regionen.
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