I ett-årsalderen er barnet en aktiv samtalepartner. Barnet bruker
både lyder, gester og enkeltord. Kroppsspråk, gester og lyder er
fremdeles dominerende. Slik uttrykker barn seg i denne alderen:







De strekker seg mot noe de vil ha.
De skyver bort det de ikke vil ha.
De tiltrekker seg oppmerksomhet ved å lage lyder.
De rister på hodet når de sier ”nei”.
De har glede av å smile/lage bablelyder.
De vinker for å si ”ha det”.

Talespråket
Talespråket er i rask utvikling. Barnet bruker enkeltord. Det kan for
eksempel si ”mamma” og ”pappa” for å få oppmerksomhet, ”nei”
for å avvise noe, ”det” for å få noe, ”opp” som en kommando eller
et ønske, og ”der” for å påpeke noe. Mange barn kan ikke uttale
ordene riktig, men det viktigste er hva barnet sier og ikke hvordan.
”Late-som”-lek begynner å utvikle seg, for eksempel mate dokka
med skje og legge bamsen i senga.

Utvikling av kommunikasjon og samspill skjer gjennom dagligdagse
gjøremål.
Språkutvikling ved middagsbordet kan for eksempel gå slik for seg:





Du kan også leke ”ryddeleken” og få barnet til å gi deg det som er
brukt under måltidet. På den måten utvikles språkforståelsen og
ordforrådet.
Du støtter språkutviklingen hos barnet ditt ved å:




Språkforståelse
Barnet ditt forstår nå enkle beskjeder. Det kan peke på kjente ting
og bilder. Talen blir mer forståelig. Barnet begynner også å bli
bevisst andres følelser. Det er på vei til å bli en god samtalepartner.

Barnet ser på deg, peker på maten og sier; ”middag”.
Du svarer og gjentar det barnet har sagt og utvider barnets
ord til: ”Ja, vi skal spise middag”.
Dersom barnet kun peker, sier du navnet på tingen, for
eksempel ”mat”.
Dersom barnet sier ”opp” for ”kopp”, gjentar du ordet
”kopp” med riktig uttale.



Være oppmerksom på kroppsspråket og gestene barnet
bruker.
Lytte til ordene det bruker. Alltid prøve å tolke hva barnet vil
uttrykke.
Gjenta med korrekt uttale det barnet ditt har sagt. Vær en
god språkmodell.
Del barnets interesse og prat om det barnet har rettet
oppmerksomheten sin mot. Kommunikasjon skal være en
positiv opplevelse.

Når barnet er to år gammelt, vil det kommunisere både med
kroppsspråk, gester og tale. Lek er læring og barnet vil gjerne leke
med deg. Det vil forstå en hel del og si mange ord. Etter hvert vil
det også sette sammen 2-3 ord til små fraser, slik som: ”kjøre bil”,
”pappa kjøre bil”. Ha det moro sammen.




Lek med barnet ditt.
Les og fortell små historier.
Bruk sang, rim og regler for å fremme språk og
kommunikasjon.

Dersom du har spørsmål vedrørende ditt barns språkutvikling, kan
du få svar og eventuelt hjelp av en logoped.
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