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Ställ gärna frågor under föreläsningen. Du har också möjlighet 
att skicka in frågor digitalt genom att gå in på:

www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento



Rådärenden inkomna till 
SPSM 2018:



Vi behöver öka kunskapen 
kring språkstörning 

• Inventera och analysera stödbehov hos skolor i arbetet 
med elever med språkstörning.

• Identifiera vilka stödfunktioner, insatser och 
utbildningsalternativ som finns att tillgå. 

• Ta fram kompetensutvecklingsinsatser
som är strategiska, tillgängliga och likvärdiga i 
hela landet. 

• Få kännedom om vilka förutsättningar skolor över hela 
landet har när det kommer till att möta elever med 
språkstörning.

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/vi-behover-oka-kunskapen-kring-sprakstorning.pdf/


• Undervisning i den ordinarie verksamheten. 

• På gymnasiet saknas i rutiner för att följa upp kunskapsresultat. 

• Elever med språkstörning når endast kunskapskraven i viss utsträckning, både i 

grundskolan och på gymnasiet.

• Trots rutiner i grundskolorna nås inte kunskapskraven i särskilt hög utsträckning. 

Ur: Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning 2018

Utbildning för elever med språkstörning

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/vi-behover-oka-kunskapen-kring-sprakstorning.pdf/


• Flertalet grundskolor har tillgång till en specialpedagog/speciallärare med fördjupad kunskap 
om språkstörning. 

• Skillnader mellan skolhuvudmän och skolors uppfattning om vilket övergripande stöd som 
finns. Båda anser att yrkesgrupperna de har tillgång till bara motsvarar stödbehovet till viss 
del. 

• Svårt att rekrytera kompetent personal – inte bara specialistfunktioner såsom specialpedagog, 
speciallärare och talpedagoger, utan även legitimerade lärare generellt. 

• Huvudmän uppger att de erbjuder alla former av stödinsatser i högre utsträckning än vad 
skolorna upplever sig få tillgång till. 

Tillgång till stöd och kompetens



• Insatser som kan utveckla kompetens hos skolans personal behövs, men skolor och 
huvudmän gör olika val kring hur och för vilka professioner. 

• Brist på yrkeskompetenser som har kunskap om språkstörning. 

• Stora behov av kontinuerlig kompetensutveckling - mer generell kunskap om 
språkstörning hos alla pedagoger. 

• Skolorna efterfrågar läromedel, inte minst digitala verktyg. 

• Utredning och kartläggning är det som efterfrågas minst. 

• Trots personella resurser saknas det rutiner för ett systematiskt och kontinuerligt arbete.

Behov och utmaningar i arbetet med elever 
med språkstörning



Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

• Informationsmaterial efterfrågas mest.
• Därefter efterfrågas specialpedagogisk rådgivning, nätbaserade kurser, läromedel samt 

bidrag. 

• Många skolorna uppger att de aldrig använt sig av SPSM. 

• Skolor med mer centralt stöd har i större utsträckning sökt stöd. 

• Skillnaderna kan inte härledas till region eller kommuntyp. 

• Skolorna i gruppen med mindre centralt stöd har sämre förutsättningar att möta elever 
med språkstörning.



Plan för det fortsatta arbetet –
Strategi språkstörning

• Studiepaket språkstörning lanserades hösten 2019

• Poddradio för samtal om språkstörning spelas in under våren 2019

• Likvärdiga kurser i hela landet erbjuds med start februari 2020

• Riktade SIS-medel, läsåret 2020/2021

• Tryckt stödmaterial - augusti 2020

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/
https://www.spsm.se/om-oss/folj-oss/podd/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/importerade/sprakstorning---baskurs-forskola/
https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/bidrag-till-utvecklingsprojekt/


Fallet Axel

Från småbarnsår till gymnasium



















Språkstörning i förskoleåldern

Att vara observant på: 

• Ett litet barn som inte tar blickkontakt eller jollrar, eller visar ointresse för kommunikation. 

• Svårigheter med språkets form - oftast det som märks först.

• Barn som vid tvåårsåldern inte använder några ord. 

• Språkförståelsen - svårigheter att förstå komplexa instruktioner med exempelvis omvänd 

ordföljd. 



När ska en logopedbedömning göras? 

Tecken på avvikande språkutveckling från fem år och uppåt: 

• Svårigheter med att berätta eller återge en sammanhängande berättelse. 

• Nedsatt språkförståelse. 

• Påtagliga svårigheter att följa eller komma ihåg muntliga instruktioner. 

• Pratar mycket, men har svårigheter att delta i ömsesidig kommunikation. 

• Barnet tolkar allting bokstavligt och förstår inte poängen.

Ur Catalise på svenska 

https://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/profession/catalise-svenska.pdf


Stödinsatser

• Daglig språklig stimulans i olika situationer, både hemma och i förskolan. 

• Att träna språket i lustfyllda aktiviteter. 

• Bygga på lek och samspel, gärna i grupp tillsammans med andra barn. 

• Ibland behöver barnet specifik träning av till exempel uttal och grammatik och då kan det 

vara bättre att göra det enskilt. 

Ur Studiepaket språkstörning 

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/


Språkstörning i skolåldern

I förskoleklassen kan svårigheter med språklig medvetenhet visa sig. Det kan till exempel 

handla om:

• svårigheter att dela upp ord i stavelser

• svårigheter att uppfatta olika språkljud i ord

• att barnet inte har börjat känna igen bokstäver

• att barnet inte kan känna igen sitt namn när det är nedskrivet.



Läs-,skriv- och räkneförmåga

• Många elever med språkstörning har svårt att lära sig läsa och skriva. 

• En svag avkodningsförmåga, en svag förståelse eller en kombination av båda.

• Många elever med språkstörning får bekymmer med matematiken. . 



Stödinsatser

• Alla professioner runt eleven samarbetar

• Att undervisningen fokuserar på skolans språkliga krav. 

• Stöd på alla nivåer – ordförråd, grammatik. muntlig och skriftlig uttrycksförmåga och 

förmåga till socialt samspel. 

• En del språkliga förmågor kan eleven behöva träna enskilt, i intensiva perioder. 

• Viktigt att stödja elever med avkodningsvårigheter men det har visat sig att problem med 

läsförståelse har större påverkan på skolresultaten. 

• Elevens egna åsikter!



Digital kompetens

+ ge språklig stimulans

+ visualisera ämnesinnehållet

+ läsa upp text

+ spela in genomgångar, som kan repeteras 

gång på gång

- svårt och ibland övermäktigt att formulera 

sig på rätt sätt i olika sammanhang eller 

att värdera skriftlig information. 

- Många icke-verbala ledtrådar faller bort

- Svårt att sortera information



Språkstörning i gymnasieåldern och vuxenlivet

• Upplever en stor skoltrötthet.

• Har svårt att koncentrera sig.

• Svårt att fråga efter mer information som gör det lättare att förstå.

• Ställer ofta allmänna frågor istället för specifika frågor.

• Håller med istället för att ge sig in i diskussioner.

• Drar sig undan eller utesluts från gruppaktiviteter.

• Ger sig ogärna in i diskussioner. 

Anna-Eva Hallin, logoped och forskare öppen föreläsning, mars 2019



Läs- och skrivförmåga

• Både svenska och internationella uppföljningsstudier har visat att elever som under de 

tidiga skolåren har svårigheter med avkodning, läsförståelse, stavning och fonologisk 

medvetenhet ofta utvecklar sin förmåga att avkoda text under skolåren. 

• Svårigheterna med läsförståelse och stavning kvarstår däremot och finns kvar även efter 

avslutad skolgång. Det är viktigt att känna till att bristande läsförståelse med största 

sannolikhet har större påverkan på skolframgång än vad svårigheter att avkoda text har. 

Levlin, Waldmann 2018



Stödinsatser

• Kartläggning och bedömning för att se vilka styrkor och vilka svårigheter som eleven har. 

• Identifiera vad eleven behöver just nu för att få störst möjlighet att tillägna sig nya 

kunskaper och för att kunna klara av vardagen och må bra. 

• Stärk språket både genom att ge kompensation och språkliga strategier. 



Handledning

• En kombination av fortbildning och handledning- konkret stöd i klassrumsnära situationer. 

• Läraren får konkret stöd i språkutvecklande metoder.

• Direktinsatser av logoped.

• Samarbete mellan logopeder och lärare - dialog snarare än expertutlåtande.

• Utgå från den faktiska situationen för eleven snarare än generella råd

• Goda förutsättningar också på organisatorisk nivå

• Arbeta systematiskt på lång sikt – tydliga mål, utvärdera.



Det kommunikationstödjande klassrummet

• Docent Christian Waldmann; Observationsverktyg för att undersöka språkutvecklande 

faktorer

• Observationsverktyget är utformat för att användas för observationer i klassrum och kan

användas i förskoleklass och  årskurs 1-2 i grundskolan.

• Lärmiljö, lärtillfällen och interaktioner

• Observationsverktyget

https://lnu.se/contentassets/c125b156cd7244299acf5a2c64d08d1a/observationsprotokoll_170313.pdf


Filmen om Con

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/gyvux/moment-3/


Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

32

• En av fyra skolmyndigheter.

• Kontor över hela landet.

• Statens samlade stöd i 
specialpedagogiska frågor.

• En likvärdig utbildning för alla



Värderingsverktyg för 
tillgänglig utbildning
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http://www.spsm.se/tillganglighet


10 specialskolor
34

För elever som är döva/har en hörselnedsättning:

• Kristinaskolan, Härnösand  

• Manillaskolan, Stockholm

• Birgittaskolan, Örebro

• Vänerskolan, Vänersborg

• Östervångskolan, Lund 

• Åsbackaskolan, Örebro, dövhet i kombination med 
utvecklingsstörning, samt elever med dövblindhet

För elever med 
synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

• Ekeskolan, Örebro

För elever med grav språkstörning:

• Hällsboskolan, två skolor i Stockholm, en i Umeå



Specialpedagogiskt stöd
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Specialpedagogiskt stöd (rådgivning, utredning 
mm)
Studiepaket Språkstörning, NPF

Informationsskrift om språkstörning
Arbeta med språkstörning i förskola och skola. 

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/
https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/
https://www.spsm.se/studiepaket-npf/


Bidrag som stöder 
och utvecklar

36

Vi fördelar statsbidrag till förskolor, grundskolor, 
gymnasieskolor, universitet och vuxenutbildning 
m.fl..

SIS-medel för särskilda insatser i skolan

https://www.spsm.se/stod/Bidrag/


Läromedel för likvärdiga villkor
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Hitta läromedel -
En söktjänst för dig som söker läromedel som 

passar i specialpedagogiska sammanhang.

http://www.spsm.se/hittalaromedel


Specialpedagogiska 
utredningar
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Vi genomför utredningar för barn 
och elever som
• har synnedsättning med eller utan 

ytterligare funktionsnedsättningar 
• är döva eller har hörselnedsättning

kombinerad med utvecklingsstörning
• har dövblindhet
• har grav språkstörning.



Fråga en rådgivare
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En kundtjänst inom specialpedagogik.

• Telefonnummer: 010-473 60 00.
• Sök bland redan publicerade frågor och svar.
• Skicka in frågor via webbformulär.  

http://www.spsm.se/fragaenradgivare


Tack!

Kontakt: marika.habbe@spsm.se

annelie.westlund@spsm.se
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Facebook SPSMsverige

Twitter @SPSMsverige

Linked in Specialpedagogiska skolmyndigheten

Instagram spsmsverige

Följ oss på

mailto:marika.habbe@spsm.se
mailto:Annelie.westlund@spsm.se

