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Språkstörning och 
språkutvecklande arbetssätt

– hur kan vi låta alla barns behov av språkstimulans 
prägla förskolans verksamhet?

Astrid Frylmark, leg logoped
9 februari 2023
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1. Vad menas med "språklig sårbarhet" 

och vad innebär det i förskolans pedagogik?

2

Definition ”språk”

Enligt ne.se:

Det huvudsakliga medlet 
för mänsklig kommunikation.

Språket är 
tankens ljus

90 minuter = 7650 ord
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Kommuni-
kation

Språk

Tal

Kommuni-
kation

Språk

Tal
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Språkets olika delar
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100 av 100 barn utvecklar kommunikation, språk, tal 

7

Definition ”språklig sårbarhet”

• Språklig sårbarhet är ett begrepp som innebär att obalans mellan 
elevens språkliga förutsättningar och omgivningens krav. 

• När de språkliga kraven i skola och förskola ökar blir också 
den språkliga sårbarheten större och mer omfattande.
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Vad innebär det för förskolans pedagogik?

Ni måste förhålla er till…
…olika åldrar
…olika förutsättningar
…olika behov Kommu-

nikation
Språk

Tal
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2. Vilka olika sorters språkstörning finns det, och 
vad innebär dessa i praktiken för barnet?
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Språkstörning – svårt att förstå

Språkstörning – svårt att tala

Språkstörning – begränsad 
språklig medvetenhet

Språkstörning – svårt 
att samspela
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Språkstörning, SPSM:s definition 

• Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört 
med andra jämnåriga. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren 
och ända upp i vuxen ålder. Det är en funktionsnedsättning som ser 
olika ut för olika barn.

• Barn med en språkstörning kan behöva stöd att förstå och tolka 
språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan 
vara påverkade. Språkstörning kan anges i olika grader från lätt till 
mycket grav.

12



Språkstörning 
och språkutvecklande arbetssätt

Hos Kompetento 2023-02-09

© Astrid Frylmark, www.ordaf.se 3

!
13 14

3. Hur hör språkliga svårigheter ihop med 
andra utvecklingsrelaterade problem 

– vad kan och bör vi göra i förskolan, och 
när ska andra aktörer kopplas in?

15

NPF, förekomst i procent

ADHD 5-7
Autism (inklusive Aspergers syndrom) 1-2
Dyskalkyli 6
Dyslexi 4-8
MPD/dyspraxi DCD 5
OCD (tvångssyndrom) 1-2
Språkstörning 7-8
Tourettes syndrom 1
Vokala eller motoriska tics 3-4

16

samspels-
svårigheter

NPF
neuropsykiatriska funktionsvariationer

Aspergers
syndrom

Läsning, 
skrivning

Taluppfattning, 
rumslig orienteringGrov- och 

finmotorik

Koncentration & 
uppmärksamhet

Autism

Dyslexi mm

Motorisk 
koordinations

störning

ADHD

Dyskalkyli

TalSpråk
DLD
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Faktorer som påverkar hur det fungerar

• Arbetsminne
• Kognitiv förmåga
• Emotionell status

• Hur personen fungerar i olika miljöer och sammanhang
• Språkutveckling

• Parallella svårigheter (komorbiditet)
språkstörning och dyslexi
språkstörning och ADHD
språkstörning och hörselnedsättning
språkliga svårigheter och posttraumatiskt stressyndrom
språkliga svårigheter och svag teoretisk begåvning

18
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ESSENCE

Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical 

Examinations 

(ungefär ”tidiga symptomatiska syndrom som motiverar kliniska utvecklingsneurologiska 

undersökningar”) 

Göteborgs universitet 

Christoffer Gillberg 2010

Carmela Miniscalco, professor i logopedi

19

Autism och/eller språkstörning?

autism pragmatisk språkstörning språkstörning

Primära pragmatiska svårigheter Sekundära pragmatiska svårigheter

20

– vad kan och bör vi göra i förskolan, och 
när ska andra aktörer kopplas in?

21

Observera ALLA, kartlägg NÅGRA, testa FÅ

För barnens skull
För föräldrarnas skull
För personalens skull

22

Hur dokumentera enligt Skolverket?

Metoder för att dokumentera kan vara att
• filma, fotografera eller spela in ljud
• anteckna
• låta barnen fotografera eller filma
• ha gruppdiskussioner eller göra barnintervjuer
•göra barnobservationer
•använda diagram
• låta barnen skapa teckningar, skisser eller målningar
• använda tankekartor
• göra olika typer av självskattningar eller enkäter till vårdnadshavare.

23

(Observations-)Kartläggningsmaterial TRAS

• Samspel
• Kommunikation
• Uppmärksamhet
• Språkförståelse
• Språklig medvetenhet
• Uttal
• Ordproduktion
• Meningsbyggnad

24
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Observationsmaterial ALLA SKA MED

• Alla ska med
Socioemotionell utveckling
Lek
Trivsel
Vardagsaktiviteter
Sensomotorisk utveckling
Språk

25

Kartläggningsmaterial BEGREPPSFÖRSTÅELSE

Femåringar

12 kategorier

48 uppgifter

Digital visning den 14 februri kl. 15.00

26

Observation Av Språk, O.A.S.

Sexåringar 

6 st uppgifter

27

4. Hur kan vi arbeta med språk och läsning i förskolan
– vilka olika infallsvinklar behövs för att på ett 

allsidigt sätt göra barnen läsberedda?

28

3. Cathrine Snow, Harvard univ., 2021
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Motivera elever att läsa, 
läsa, läsa

29

I förskolan

MOTIVATION: Gör det lustfyllt med samtal, böcker 
och berättelser. Fokus på konsten att lyssna!

SPRÅK: Främja ett rikt språk. Ord, ord ord! Samtal! 
Berättelser! 

FONOLOGISK MEDVETENHET: Upptäck tillsammans! 
Köttbulle och tåg = fonologisk medvetenhet

30
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5. Språklig mångfald och språklig sårbarhet 

– vilka möjligheter har förskolan att göra skillnad?

31

MYT

Den som blandar språk kan inte så 
mycket på något av språken.

VERKLIGHET

Det är naturligt att kodväxla. 
Oftast olika språkbehov i olika 
miljöer.

Att vara enspråkig är väl ändå 
normen?

Fler barn i världen växer upp i 
flerspråkig miljö än i enspråkig. 

Ett nytt språk hämmar 
utvecklingen av tidigare språk.

Språken berikar varandra.

Barn lär sig nya språk snabbt och 
utan besvär!

Detta gäller ytflyt och uttal. Det tar 3-8 
år att komma så långt att man klarar 
skolans akademiska språk fullt ut.

32

Möta barn med annat mordersmål

• Var medveten om 
språkskillnader…

- samtalsmönster
- ord och begrepp
-meningsbyggnad
-ljudsystem 

• Möt ett nytt barn 
med medveten icke-
verbal kommuni-
kation i konkreta 
aktiviteter

• Uppmärksamma 
barnets övriga språk 
på ett positivt sätt

33

Att uggla…                        …och att räva

https://www.vgregion.se/ov/dart/om-kommunikation-och-akk/hur-ar-jag-en-bra-samtalspartner/

34

Underskatta inte 
behovet av intellektuell och 

språklig stimulans!

35

6. Läroplanen och förskolans ansvar för språkutveckling 
– hur kan vi låta alla barns behov av 

språkstimulans prägla verksamheten?

36
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Förskolans lärmiljö 

• Fysisk
• Social
• Pedagogisk

•Språklig 

37

Språklekar med fokus

planerat                                                                spontant

individuellt                                           grupp

38

Samtal

• Balans
• Ta tid
• Öppna frågor med mening
• Utgå från barnet

• Vardagsord, ”skolord” och 
ämnesord

39

53%

16%

17%

14%

Språkanvändning i procent

lyssna tala läsa skriva

Lyssnandets konst

40

Situationer som passar språklekar

• Pratläsa böcker – bilder, få ord, upprepningar. 
• Musik, fingerlekar, ramsor. 

• Pussel och spel

• Baka tillsammans

• Upptäckarpromenad 
• I bilen eller bussen

• Ett skepp kommer lastat… med djur, ord på M, mjuka saker 

41

Vad önskar du barnet för innehåll?

Språk:
• Lyssnande
• Berättelser
• Minne
• Förståelse
• Språkljud
• Ord
• Böcker

Förspråkligt:
• Lyssnande
• Turtagning
• Uppmärksamhet
• Upptäcka ljud
• Böcker

Samspel:
• Gemenskap
• Rollekar
• Samtalsförmåga
• Fokusförmåga
• Böcker

42
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Dags att knyta ihop säcken…

43

!
Språket är tankens ljus

44

Välkommen att kontakta mig…
• Föreläsningar
• Föräldramöten
• Frågor om mina böcker och material

Jag finns på
• Facebook/spraklek
• Instagram/astridfrylmarkordaf
• Twitter/AstridFrylmark

45

Lycka till                 med det 
viktigaste för mänsklig-

hetens framtid – att 
ge varje barn 

ett språk!

46

Webbutik ordaf.se
Inspiration spraklek.se
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