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Modersmålet är barnets viktigaste språk. Det är barnets
och föräldrarnas gemensamma språk och en väg till den
egna kulturen och historien.
Att behärska sitt modersmål väl utgör grunden för all
inlärning, även för att lära sig finska eller svenska. Det är
alltid bra om föräldrarna talar sitt eget modersmål med
barnet och inte lär barnet finska. Barnet lär sig finska eller svenska i daghemmet och skolan.
Det är viktigt att modersmålet stöds konsekvent i alla
situationer i vardagen. Om föräldrarna talar olika språk,
ska de alltid tala sitt eget språk med barnet. Även om
barnet inte aktivt använder språket som föräldern talar,
utvecklas språkförståelsen och barnet börjar även kunna
tala detta språk.

I BABYÅLDER N
Är det bra om babyn är nära och i famnen.
•
Uttryck till babyn att du gläder dig över honom eller henne.
•
Tala mycket med babyn och titta samtidigt i ögonen.
•
Berätta alltid vad du gör när du sköter om babyn, t.ex. klär
på honom eller henne.
•
Namnge saker, föremål och människor i omgivningen.

När du sköter om barnet, kan du samtidigt berätta vad
du gör “vi klär på strumporna”, namnge saker, även
funktioner och känslor “mamma vet att du är ledsen, för…”
•
Ställ frågor till barnet om bekanta saker, t.ex.
“var är bilen?” eller “vill du ha mjölk eller vatten?”
•
Sjung, säg ramsor, lek med barnet på ditt eget språk.
Lek är viktigt för barnets utveckling och inlärning.
•
Korrigera inte barnets tal utan ge i stället en god talmodell.
Barnet säger “bo”, den vuxna säger “jo, vi läser strax den
nya boken”.
•
Barnet lär sig nya ord när ni tittar på böcker tillsammans.
Berätta om bokens bilder för barnet och berätta historier
om till exempel din egen barndom och ditt hem.
•
Barnets förståelse utvecklas då du ger honom eller henne
små uppgifter ”ge mössan” eller ”visa var skon är”.
•
Att endast titta på TV, video och dvd-skivor eller spela
datorspel utvecklar inte barnets språk!

NÄR BARNET LÄR SIG FINSKA ELLER SVENSKA I
T.EX. DAGVÅRDEN

I LEKÅLDERN
Tala i vardagssituationer med barnet om de saker som
intresserar barnet, det är det bästa sättet för barnet att lära
sig ord. Lyssna på vad barnet svarar.

Besvara barnet på ditt eget språk, även om barnet själv
använder finska eller svenska.
•
Om barnet inte känner till ett ord eller säger det på finska
eller svenska, upprepar föräldern ordet på sitt eget språk.

