Forebygging:
Om å utvikle språk

Språkutvikling
Råd til foreldre: Hva kan du gjøre for å stimulere språket?
Søk hjelp: Når bør du ta kontakt med logoped?

Fra fødselen til 6 måneders alderen

Ved 12 måneders alderen

Barnet ditt reagerer på lyd, vender blikket og / eller
hodet mot lydkilden, pludrer selv.

Barnet forstår enkle instruksjoner,
sier mamma og pappa,
reagerer på sitt eget navn.

Snakk til barnet ditt på en rolig og varm måte,
syng og le sammen,
forklar lydene som barnet hører,
sett navn på familiemedlemmer
og ting i barnets liv,
fortell hva du gjør.

Lek med stemmen din. Det liker barnet.
La barnet oppdage gleden ved å snakke.
Stimuler alle forsøk på samspill (grimaser,
blikk, latter, smil, o.s.v.)

Vær oppmerksom på om barnet ditt reagerer på lyd.
Hvis det ikke gjør det, så få undersøkt hørselen.
Søk hjelp hvis du ikke får øyekontakt med barnet
ditt når dere snakker sammen.

La ikke barnet sitte foran TV / video i lang
tid. Det fremmer ikke språkutviklingen.

Ved 18 måneders alderen

Ved 2 års alderen

Barnet ditt forstår enkle instruksjoner og setninger
og benevner alminnelige gjenstander.
Ordforrådet vokser.

Barnet forstår enkle instruksjoner,
sier navnet sitt og
bruker 2 – 3 ords setninger.

Snakk normalt til barnet ditt – i riktige setninger
og med enkle ord. Ikke bruk babyspråk.
Gi barnet bøker som passer til alderen og snakk
om farger og former. Det skaper interesse.

Stimuler ordforrådet,
forklar ord som barnet ikke forstår,
gjenta ord som det ikke uttaler riktig,
men be ikke barnet om å gjenta dem.

Søk hjelp om barnet slutter å snakke eller
om språket og talen ikke fortsetter å utvikle seg.

Søk hjelp dersom ordforrådet - utenom
mamma og pappa - bare inneholder et fåtall
ord,
hvis barnets tale er uforståelig for familien,
og hvis barnet ikke setter 2 ord sammen til
en setning.

Ved 3 års alderen

Ved 4 års alderen

Barnet ditt forstår enkle fortellinger,
bruker setninger, stiller spørsmål,
bruker flertall og preposisjoner.

Barnets språk begynner å ligne de voksnes
mer og mer.

Stimuler barnet til å fortelle.
Hjelp det til å gi uttrykk for sine tanker og
følelser.

Les for barnet. Forsøk å huske og
gjenfortelle for hverandre. Det stimulerer
ditt barns språkutvikling og gir en positiv
innstilling til lesing.

Søk hjelp hvis barnet • er vanskelig å forstå
• ikke lager enkle setninger
• bare bruker noen få verb
• ikke bruker artikler/adjektiver/flertallsformer.

Søk hjelp hvis barnet • har vansker med å begynne på en setning
• gjentar stavelser eller ord
• bruker korte usammenhengende setninger
• snakker uforståelig
• ikke kan gjenfortelle enkle setninger.
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