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Språkliga svårigheter och 
språklig sårbarhet i skolan

Umeå kommun
Umeå universitet

Leg. logoped Julia Andersson

Vad är språk?

Uttrycksförmåga och förståelse

+ Exekutiva funktioner: arbetsminne, planering, inhibering 

+ Talat/Skrivet

AnvändningInnehåll

Form

Språket som verktyg

● Att lära sig saker om världen

● Att uttrycka sin vilja och sina åsikter

● Att ta del av andras perspektiv

● Att resonera logiskt

● Att reglera känslor och impulser

Språkutveckling och två språkliga nivåer

Tidig typisk språkutveckling  

• ”Här-och-nu”

• Konkret

• Färre texttyper (muntliga)

• Utveckling drivs av interaktion/ 
talspråksexponering

• Implicit ”omedveten” 
språkinlärning/användning

Senare typisk språkutveckling

• ”Där-och-då”  

• Abstrakt  

• Fler texttyper + skrivet språk

• Utveckling drivs till stor del av 
skriftspråksexponering  

• Explicit ”medveten” 
språkinlärning/användning - kräver ofta 
språklig medvetenhet
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Språkliga krav i skolan

● Analysförmåga

● Kommunikativ förmåga

● Begreppsförmåga

● Procedurförmåga

● Metakognitiv förmåga

Språket verktyg för tänkandet och lärandet - i alla ämnen!

Begreppet “språklig sårbarhet”

Språklig sårbarhet: när de sammanlagda kraven överstiger 
förmågan

Språklig sårbarhet - kontexten och omgivningen avgör hur 
funktionshindrande en kommunikationssvårighet är. 

Gör skillnad mellan diagnos och behov av insats.

Bruce et al., 2016, Hallin, 2020

Ökad sårbarhet

Konversationer med flera personer samtidigt 

Fritt berättande

Läs- och skrivuppgifter

Nya ämnesområden

Prestation under stress/tidspress
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Språkstörning –
Developmental Language Disorder - DLD

Grammatik

Ordförråd + hitta ord

Språkligt minne

Berätta/förklara + förstå

Anpassa till lyssnaren

Språkstörning finns alltid på 
personens samtliga språk

• Utvecklingen av tal och språk avviker från den 

typiska utvecklingen eller är kraftigt försenad.

• Svårigheter att använda och förstå språk. 
• Påverkar inlärning och/eller sociala relationer.

● Svårt att berätta och förklara

● Fler grammatiska fel i tal än 

jämnåriga

● Svårt att följa längre instruktioner

● Svårigheter med socialt samspel 

och lek

● Långsam läs- och skrivutveckling

● Brister i ordförrådet, svårt att 

komma på/plocka fram ord

● Svårigheter med uttal (utöver r/s)

Hur kan språkstörning/DLD “se” ut?

Hallin, 2019

Hur kan språkstörning/DLD “se” ut?

● Nedsatt läsförståelse

● Svårigheter att uttrycka tankar begripligt och med röd tråd, t.ex. i 

berättande eller argumenterande

● Svårt att ställa specifika frågor

● Svårigheter med bildliga uttryck och vitsar, ironi, sådant som är “mellan 

raderna” 
Hallin, 2019

Språkliga svårigheter kan ”bortförklaras” 
med blyghet, koncentrationssvårigheter 
eller brist på motivation.

(Nation et al. 2014; Hendricks et al. 2019)
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Språkstörning förekommer ofta tillsammans med…

• Svårigheter med koncentration

• Svårigheter att reglera uppmärksamhet

• Svårigheter med socialt samspel

• Motoriska svårigheter

…. men inte alltid

Vad beror överlappning mellan diagnoserna på?

● Samma faktorer i genetik och miljö ökar risken för såväl 

språkstörning, dyslexi som andra utvecklingsrelaterade 

funktionsnedsättningar

● Arbetsminne, exekutiva förmågor, informationsbearbetning

DLD

Autism

ADHD

Dyslexi

Autism
• Variation i språkförmåga

• Direkt och fördröjd ekolali

• PRAGMATIK

• Påkalla uppmärksamhet, upprätthålla samtal, få andra att lyssna, visa att de 
själva lyssnar 

• Koppling mellan språkförståelse och pragmatik

• Svårigheter med abstrakt språk, antydningar, idiom/metaforer

• ”Double empathy problem”

ADHD och språkförmåga

● Svårt att göra jämförelser, reflektera, förstå 
sammanhang, dra slutsatser

● Berätta sammanhängande
● Ordförråd och semantisk organisation, plocka fram ord 

både muntligt och skriftligt
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Språkliga krav i skolan

● Analysförmåga

● Kommunikativ förmåga

● Begreppsförmåga

● Procedurförmåga

● Metakognitiv förmåga

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift 
på ett rikt och nyanserat sätt.”

”Läraren ska organisera och planera arbetet så att eleven 
får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.”

“Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt 
att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.”

LGR22 kap 2:2, 
Skollagen (2010:800), kap 3:2

Utred Insats

Vilka språkliga krav ställs på 
eleven i skolkontexten?

Vilka förändringar kan göras i 
lärmiljön gör 

inlärningssituationen mer 
språkligt tillgänglig för eleven?

Vilka inre resurser har eleven 
för att möta dessa krav?

Vilka ytterligare kunskaper och 
strategier behöver eleven för att 

göra bearbetning och 
kunskapsinhämtning mer 

effektiv?

Hallin, 2019

Lärmiljö och undervisning bör både 
bygga språk genom explicit 

undervisning och genom stöttning
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Vad vi ofta gör…

● Förenklar innehållet

● Tar bort svåra begrepp

● Sänker kraven på elevernas prestationer

Istället för att…

● Anpassa undervisningen så att eleverna förstår 
innehållet och samtidigt får en möjlighet att 
utveckla språket

Förtydliga och förstärka istället för att förenkla!

Möjliggöra lärande – för alla!

● Kartlägga var eleven/eleverna är i sin kunskap och förståelse

● Kartlägg språkliga krav och stöttning i undervisningen

● Anpassa – förstärk och förtydliga - undervisningen till elevens 

närliggande utvecklingszon

Checklista kommunikationsstödjande klassrummet

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119521
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Förstå vad som är svårt (och lätt)

• Samtalsmatta
• Checklistor
• Skattningsskalor
• Ritprat/seriesamtal
• Stresstermometer
• Utvärderingar

Sätt ord på och ge exempel

Förarbete

- Struktur och tydlighet i texter, bilder, filmer, uppgifter

- Krav på förkunskaper och förförståelse

- Språklig svårighetsgrad och vokabulär

- Omfattning och tidsåtgång

Olika former av stöttning

● Förklaringar

● Frågor som ställs för att utveckla elevernas förståelse och tankar

● Att demonstrera, visa och ge modeller

● Visuellt stöd

● Förberedande aktiviteter

● Strategier

● Feedback

Anpassa muntligt språk – förstärk och förtydliga

Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

Strukturerad undervisning ord/begrepp

Anpassa skriftligt språk – förstärk och förtydliga

Explicit undervisning av läsförståelsestrategier

Explicit undervisning av olika texttyper

Starling, J., Munro, N., Togher, L., Arciuli, J., 2012
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Muntligt språk

● Se till att instruktioner är explicta (tydliga/uttalade) 

och inte kräver inferenser.

● Anpassa tempo så att eleverna kan få tid till 

språklig bearbetning och formulera muntliga svar.

● Upprepa och omformulera central information

Anpassa muntligt språk

• Förstärk med rösten (intonation, röststyrka)

• Förstärk visuellt (bilder, föremål)

• Förstärk med kroppsspråk (placering, gester, tecken som 

stöd, blickriktning, ”dramatiseringar”)

• Var vaksam på elevens kommunikativa strategier

• TID t.ex dagen före igår var min födelsedag

• PLATS t.ex höger och vänster, stå bakom Alma

• MÄNGD t.ex några, många, minst

• ORDNING t.ex först, andra, nästa, sist

• OMVÄND ORDFÖLJD t.ex Pelle blev puttad av 

flickan. Vem blev puttad?

Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

● Utmana form eller innehåll

● Erbjud tydliga ramar

● Visuellt stöd

● Förförståelse
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Leg. logoped Ebba Almsenius

Vad är visuellt stöd?

Visuellt stöd

● Experiment/laboration

● Film/video

● Fotografi/illustration

● Symboler för ord och begrepp

● Stödstrukturer

● Anteckningar

● Tydlig layout

● Ritprat/sociala berättelser

● Kroppsspråk, gester, 

stödtecken (TAKK)

● Stöd för tidsstruktur, rutiner 

och mål

● Symboler på skyltar
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Exempel Spektrum Teknik, Liber förlag

Strukturerad undervisning ord och begrepp

• Förklarat på många sätt i många sammanhang

• Att uppleva ordet och relatera till befintlig kunskap

• Förklara ordens delar

• Muntligt och skriftligt

• Ämnesövergripande ord

• Verb – ”Hämta analysera!”

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Leg. logoped Julia Andersson, Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019 | www.symbolbruket.se och Ritade Tecken Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Begrepp
Följande begrepp kommer att behandlas:

•Program
•Bluetooth
•Stegvisa instruktioner
•Programmeringsblock
•Loop/slinga
•Sensor

Nya ord och begrepp –
ha gärna flera olika exempel (bilder/sammanhang) –
ökar chansen till inlärning och generalisering!  

Hallin, 2020

Bygg djupt ordförråd

● Nätverk/kopplingar mellan orden

● Ordförrådets kvalitet 

● Byggs över tid

● Grundläggande för läsförståelse
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Bygg djupt ordförråd - kartlägg

Ordsortering
Detta steg individualiserar vilka 
målorden ska vara och skapar en 
medvetenhet om befintlig kunskap! 

Kan 
definiera

Har hört Ingen 
aning!

Asteroid x

Omloppsbana x

Nebulosa x

Interstellär x

Axel x

Rotation x

Gravitation x

Bygg djupt ordförråd – utforska orden

○ Uttala ordet/orden högt och långsamt

○ Prata om orddelar och deras betydelser

○ Analysera ljudbilden: språkljud, stavelser, 
andra ord det påminner oss om och stavning

○ Skapa nya ord genom avledningar och 
sammansättningar och diskutera betydelser

○ Skapa gemensamma definitioner efter 
diskussion

○ Relatera orden till andra ord man redan kan

○ Koppla samman betydelser, beskriv 
synonymer/liknande ord, diskutera när ordet 
kan användas (gärna exempel från aktuella 
läroböcker!), turas om att hitta på ytterligare 
meningar med ordet

○ Belys olika kontexter för ordet

○ Använd orden i andra aktiviteter och 
påminn/använd strategier för att mobilisera 
ord (första ljudet, beskriva närliggande ljud) 
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Skriftligt språk

● Anpassa arbetsblad och texter genom att dela upp 
större mängder text/information i mindre stycken.

● Lägga till ikoner och bildstöd.
● Lägga till korta beskrivningar av ämnesspecifika ord.
● Se till att frågor till en text är på samma sida för att 

underlätta.

Hur vi uppfattar en text beror till stor del på:

• vårt intresse

• vår tidigare kunskap i ämnet

• hur texten är formgiven.
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Skriftlig kommunikation (informera och instruera)

Korta meningar, enkel syntax
Aktiv sats, huvudsats först

○ Mjölet röres ner

○ Du ska röra ner mjölet

○ Eftersom vi inte har tid nu, får vi göra det på fredag

○ Vi gör det på fredag. Vi har inte tid nu. 

Hedlund, 2021

Skriftlig kommunikation (informera och instruera)

Bryt ner till separata led (instruktioner, uppgifter, frågeställningar)

”Under vilka år varade första världskriget och 
vad var orsaken till krigsutbrottet?”

”1. När började första världskriget?
2. När slutade första världskriget?
3. Varför blev det krig?”

Hedlund, 2021

Läsförståelse i skolan

● Vad krävs?

o Informationstätt

o Samband och kopplingar

o Förstå mellan raderna

o Struktur

o Ord och begrepp

Framgångsfaktorer

● Tillgång till böcker (klassrumsbibliotek + skolbibliotek)

● Egen läsning

● Samtal kring läsning

● Högläsning

● Explicit strategiundervisning

● Ordförråd och arbete med ord och begrepp
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Läsförståelsestrategier

● Förutspå

● Textkopplingar

● Förstå svåra ord och uttryck

● Läsa mellan raderna

● Reflektera över inre bilder

● Sammanfatta

Det här behöver jag veta innan jag läser en text

Vad är det för text som ska läsas?

Varför ska jag läsa den texten?

Vad behöver jag veta när jag läst färdigt texten?

Vad vet jag redan?

Hur ska jag börja?

Behöver jag läsa vissa delar mer noga?

Finns det frågor som ska besvaras?

Visuellt stöd

● Stödstrukturer

● Meningsstarter/”börjor”

● Stödfrågor

● Stödord

● Mallar

● Checklistor

● Tankekarta/mindmap

● Diagram

Meningsstarter/börjor/
stödmallar: Labbrapport

Huvudrubrik 
Introduktion 

Frågeställning 
Hur kan det komma sig att…? 
Vart tar….? 

Material
För att få svar på min fråga, kommer jag att använda….. 
Hypotes (Vad tror du kommer att hända?) 
Jag tror att… därför att... 

Genomförande (passiv form; fylls, läggs, sätts) 
Jag gjorde ett enkelt experiment för att… 
Först… Sedan… Därefter... 

Resultat (preteritum) 
När jag kontrollerade….efter tre dagar, var…. 
Efter ytterligare en tid …. 

Slutsats 
Den slutsats jag kan dra av detta är alltså…. 
Det är därför… 
Min hypotes var alltså rätt/fel därför att...
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Meningsstarter/börjor/
stödmallar: 
Planering av idrottspass

PLANERING AV PASSET 

1. Uppvärmning:  
Beskriv hur du tänker värma upp.
Jag tänker värma upp genom att... 

2. Träningspasset: 
Beskriv vad du planerar att göra på ditt träningspass. 
Jag tänker börja träningspasset med att... 
Sedan kommer jag att... Därefter.... Avslutningsvis... 

3. Nedvarvning: 
Beskriv hur du tänker varva ner efter träningspasset 
Efter träningspasset kommer jag att varva ned genom att...

UTVÄRDERING AV PASSET 
Blev passet som planerat? Hur kändes träningspasset? Varför tror 
du att det kändes på detta sätt? Kan sömn, mat, vila, väder, 
klädsel osv. påverkat ditt träningspass? 

Passet blev/ blev inte som planerat därför att... 
Träningspasset kändes... därför att.... 

Jag tror att det kändes så därför att jag.... 
Följande saker kan ha påverkat träningspasset positivt+/ 
negativt…. därför att....

Anpassa muntligt språk – förstärk och förtydliga

Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

Strukturerad undervisning ord/begrepp

Anpassa skriftligt språk – förstärk och förtydliga

Explicit undervisning av läsförståelsestrategier

Explicit undervisning av olika texttyper

Starling, J., Munro, N., Togher, L., Arciuli, J., 2012

Vad blev NYTT för dig idag? 
Vad blev VIKTIGT för dig idag? 

Lästips
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Lästips SPSM

● https://webbutiken.spsm.se/arbeta-med-sprakstorning-i-forskola-och-skola/

● https://webbutiken.spsm.se/vi-behover-oka-kunskapen-kring-sprakstorning/

● https://webbutiken.spsm.se/arbeta-med-sprakstorning-i-matematikundervisningen/ Tack!

julia@logopedjulia.se
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