
I vårt stora språkslott, bor en liten läsknott.
Surrar i ditt öra, älskar den att göra.

Hoppar från din fingertopp, till din lilla huvudknopp.
Landar på din näsa, börjar genast läsa.

Rutschkana till magen, myser hela dagen. 
Pussar tårna, räknar fem, sedan flyger knotten hem.
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Språkslottet är en satsning på 
yngre barns språkutveckling i 
olika verksamheter i Sörmlands 
kommuner och Region Sörmland.
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Välkommen till språkslottet!
Språket är ett slott med många rum.  
Här får du nycklar som hjälper dig att öppna dörrarna.  
Dina ord öppnar världen för ditt barn.

När kan jag börja läsa? 
Börja nu! Barn utvecklar sitt språk  
långt innan de börjar prata själva.  
Prata, sjung och läs ofta tillsammans.

På vilket språk ska jag läsa? 
Läs, prata, och sjung på det språk du kan bäst.  
Barn kan lära sig många språk samtidigt.

Vad ska jag läsa? 
Läs vad du vill! Det viktigaste är att du läser.  
Gå till biblioteket, där får du hjälp! På biblioteket 
kan du låna böcker gratis på alla språk. Tycker 
barnet om bilar? Låna en bok om en bil!

Hur ska jag läsa?
• Läs på ditt sätt! Barnet älskar att höra din röst. 

• Pratläs! Du behöver inte läsa alla orden. Prata och peka på bilderna i boken. 
Handlar boken om en nalle? Peka på barnets riktiga nalle.

• Låt barnet styra! Vill barnet läsa samma sida flera gånger? Då gör ni det.  
Ni behöver inte läsa hela boken. En kort stund räcker.

• Mys tillsammans! Stäng av mobilen och tv:n. Sitt 
nära, så att du och barnet får ögonkontakt och kan 
titta i boken tillsammans. 

• Läs överallt! Läs vid matbordet, på 
pottan och i sängen. Låt böcker ligga 
framme, då kan barnet upptäcka 
dem själv.

• Fortsätt läsa högt, även när barnet 
blir äldre! Ett stort ordförråd är bra 
att ha i skolan och i livet.

Ditt språk är det finaste  
du kan ge barnet.


