
Prata
Barnet behöver få använda språket om hen ska lära sig det. 
Kom överens om att ni med jämna mellanrum talar språket 
där hemma, så där lite på skoj. Det är mer än okej att barnet 
eller ni vuxna säger fel eller måste ta hjälp av svenskan. 
Huvudsaken är att barnet använder språket och repeterar 
det hen fått lära sig. Det räcker inte med två språklektioner i 
skolan per vecka för att behärska ett språk. Kom ihåg att 
hjärnan städar bort sådant som inte används. Se till att 
barnet kontinuerligt använder sig av de ord och uttryck hen 
lärt sig.
Känner ni någon som har språket som sitt modersmål? I 
såfall har ni ett perfekt sätt för barnet att träna språket.
Prata om sådant på det främmande språket som intresserar 
barnet.

Frekventa ord
Vilka ord behöver man mest för att kunna använda språket? Vilka 
ord är vanligast?
Gör en ordlista tillsammans med barnet där ni listar upp ord som 
är väldigt bra att kunna. Lägg till ord som barnet vill kunna av 
eget intresse.
Träna lite extra på dessa ord och använd dem i vardagen.

Välj och vraka bland alla 
studietekniker med tips och trix då 
barnet ska lära sig ord på det 
främmande språket!

Gör det roligt och motiverande för barnet att lära sig!

Språk

Ett språk behöver upplevas - lyssnas till, läsas och 
pratas för att man ska lära sig det. 

Barnet behöver känna att det är okej att säga fel, att hen inte behöver prata språket 
perfekt. Man måste våga använda språket och testa sig fram. 

Att bara fokusera på grammatiken är inte ett effektivt sätt att lära sig ett språk, visar 
forskningen. Dessutom tar det kål på motivationen.

Läs
Läs högt för barnet på det främmande 
språk som barnet ska lära sig. 
Uppmuntra barnet att själv läsa böcker 
på samma språk. Lättlästa barnböcker är 
ypperliga att börja med där man med 
hjälp av bilderna kan lista ut vad texten 
berättar.
Välj böcker och texter som intresserar 
barnet.

Lyssna
Låt barnet lyssna på det främmande språket. Barnet behöver 
inte ens fokuserat lyssna. Det räcker med att språket finns i 
bakgrunden. Spela musik, sätt på ett TV-program, en 
podd… Barnets hjärna registrerar språket och barnet lär sig 
hur språket låter, hur ord uttalas, språkets melodi.
Se filmer eller serier som barnet är intresserad av på det 
främmande språket. Ta gärna en film hen redan sett på 
svenska och har koll på handlingen.
Lyssna på sådant som intresserar barnet.


