Hur man bäst misslyckas med att uppfostra ett tvåspråkigt barn
Av Adam Beck, bloggare för Bilingual Monkeys (http://bilingualmonkeys.com/)
Översättning: Kristin Hellberg (http://bilingualbymusic.com/)

1. Se till att du är uppslukad av jobb och personliga intressen så att du har så minimalt med tid
som möjligt att ägna åt ditt barn. Låt dig inte påverkas av din partners bedjande eller ditt barns
tårar. För att uppnå ditt långsiktiga mål måste du slå dövörat till deras själviska krav.
2. Se till att hålla dig totalt ointresserad av information som handlar om hur man uppfostrar
tvåspråkiga barn, både tryckt material och online. Se istället till att fokusera på viktiga saker som
sportresultat och kändisskvaller. Ägna stor tid åt att diskutera dessa ämnen med främlingar online.
3. Undvik alla konstruktiva diskussioner med din partner angående ert barns språkutveckling.
Undvik framförallt att lägga upp en strategi för att nära ert barns språkförmåga. Ett
tillvägagångssätt mer i stil med “ta det som det kommer” är mycket mer effektivt.
4. Ägna dig helhjärtat åt att inte inte fullfölja ideer som kan bidra till att avancera ditt barns
språkförmåga. Ansträng dig även att vara så inkonsekvent som möjligt. Se till att inte hamna i
fällan att följa rutiner när det handlar barnets språkutveckling
5. Gör ditt ytterssta för att undvika att prata med ditt barn. Om du ända måste svara ett synnerligt
envist barn, och använd helst bara två eller tre ord. Detta är viktigt: Titta inte upp från din mobil
eller data skärm. Helst ska du bara grymta till svar en eller två gånger och bibehålla din
koncentration på dina viktiga saker tills ditt barn ledsamt drar sig undan.
6. Eftersträva att läsa för ditt barn så sällan som möjligt. När du trots dina bästa försök ända
hamnar i denna potentiellt givande position, välj alltid den tråkigaste boken du kan hitta och
använd en entonig, släpande röst och gäspa varje gång du vänder blad.
7. Se till att du aldrig har fler än ett halvt dussin gamla sjabbiga bilderböcker hemma. En bra regel
är en bok per barn. Om du har fler än sex barn, instruera de yngsta att dela på en bok. Då lär du
dem samtidigt att det är viktigt att dela med sig.
8. Eftersträva att halla ditt hem så fritt som möjligt från engelska resurser. Kom ihåg att ju färre
resurser ditt barn har tillgång till desto större chans är det att du uppnår ditt ultimala mål. För att
ytterligare distrahera ditt barns tvåspråkiga utveckling se till att ha god tillgång till resurser pa
majoritets språket.
9. Använd dig av positivt tänkade genom att intala dig själv : “Herregud, detta är ju mitt modersmål,
sa det är självklart att mitt barn lätt kommer snappa upp engelskan (minoritets språket)! Inga
problem!” Förstärk detta budskap genom att säga till din partner att sluta bekymra sig över ert
barns språkutveckling. Slappna av med en fin flaska vin.
10. Var lyhörd inför varje person som ger dig råd om hur du ska uppfostra ditt tvåspråkiga barn,
särskilt de som är oinsatta i ämnet. Ta till dig råden om att uppfostra ett barn med två språk
kommer att konfundera barnet, skada barnet och leda till ett liv av brott och intagning.
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