1. Snak med dit barn
Den allerbedste måde du kan styrke dit barns sprog på er ved at inddrage barnet i mange
samtaler med dig hver dag. Inddrag dit barn ved at stille spørgsmål og følge op på det, dit
barn svarer. Sprogstimulerende samtaler består af flere turtagninger, gerne fem eller
mere, således at dit barn både får mulighed for at høre dig snakke samt mulighed for selv
at snakke.
2. Inddrag barnet i hverdagens rutiner og gøremål
Alle hverdagens rutiner og gøremål kan være en rig kilde til mange dialoger, hvor dit barn
får mulighed for at lære nye ord, når I snakker om det, I laver sammen. Sæt ord på dine
og barnets handlinger, fx når I tager tøj på, dækker bord, laver mad eller køber ind.
3. Læs en bog med dit barn hver dag
Børn, der får læst bøger hver dag, har ofte et stort ordforråd og bliver selv gode læsere en
dag. Du behøver ikke læse bogen fra A-Z. Faktisk er det bedre, hvis I sammen læser bogen
og snakker om bogens billeder og handling.
4. Begræns din egen og dit barns skærmtid
Tablets, telefoner og fjernsyn skader ikke dit barn, men de stjæler tid fra de samtaler og
den boglæsning, hvor dit barn lærer allermest sprog. Nyere undersøgelser peger også på,
at for meget skærmtid kan have negative konsekvenser for barnets sproglige udvikling.
Gør dig derfor bevidste valg om din egen og barnets tid foran skærmen.
5. Tal dit eget modersmål med dit barn
Hvis du har et andet modersmål end dansk, skal du tale det sprog, du mestrer bedst til dit
barn. Hvis dit barn har et godt modersmål, er det meget nemmere for barnet at lære
dansk, og det er en stor styrke at vokse op med flere sprog.
Klik her for mere information om boglæsning og strategier til gode samtaler. Det er oversat
til 9 forskellige sprog.

