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Språkstödjande insatser i 
alla ämnen –

möjliggör språkligt lärande

Leg. logoped Julia Andersson
Östtegs skola, Umeå kommun

Enheten för logopedi, Umeå universitet
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Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt. Gå in 
på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de 
tas upp och blir besvarade
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Kursplaner LGR-11

Diskutera, argumentera, formulera, redovisa, kommunicera, analysera, jämföra, 

redogöra, presentera, associera, granska, värdera, informera, tolka, 

dokumentera... ”Det som tidigare sågs som en fråga för språklärare, 
framförallt svensklärare och lärare i svenska som 
andraspråk, är idag en fråga som berör alla som arbetar 
i skolan” (Skolverket, Greppa språket, s 7).

Vad innebär språklig sårbarhet?

Eleven

PedagogikenSpråket
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Språkliga svårigheter och 
språkstörning i skolan

• Svårt använda språket som verktyg för lärande 
(”Language 4 Learning”), t.ex söka, tolka och 
sammanställa information

• Svårigheter beskriva orsaker och skeenden

• Ordförrådsbrister

• Språkförståelsebrister (talat och/eller skrivet språk)

• Problem att organisera begrepp och plocka fram rätt 
begrepp

• Skrivsvårigheter

• Svårigheter att anpassa sitt tänkande och beteende 
utifrån situationens krav

Språkliga svårigheter och 
språkstörning i skolan

• Svårt använda språket som verktyg för lärande (”Language 4 Learning”), t.ex söka, 
tolka och sammanställa information

• Svårigheter beskriva orsaker och skeenden

• Ordförrådsbrister

• Språkförståelsebrister (talat och/eller skrivet språk)

• Problem att organisera begrepp och plocka fram rätt begrepp

• Skrivsvårigheter

• Svårigheter att anpassa sitt tänkande och beteende utifrån situationens krav

• Begränsad bearbetningsförmåga

• Ökat behov av repetition
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Inte längre specifika språksvårigheter!

• Sammansatt problematik 

• Vad är språksvårigheter och vad är konsekvenser av 
språksvårigheter?

• Begränsat arbetsminne

• Uppmärksamhet/koncentration

• Exekutiva funktioner

• Beteende

• Socioemotionell problematik 

ALLA!

Vilka ämnen är språkinriktade?
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Språk i alla ämnen

•Texttyper
•Kommunikationsstilar
•Skolspråk vs. vardagsspråk

Vilka språkliga kunskaper behövs under dina lektioner? 
Vilka språkliga kunskaper behövs på fritids? 

Vilka språkliga kunskaper behövs under rasten?

Vardagsspråk
• Muntligt
• Vardagsrelaterat
• Konkret
• Informellt

Vardagsspråk
• Muntligt
• Vardagsrelaterat
• Konkret
• Informellt

Skolspråk
• Skriftligt
• Ämnesspecifikt
• Abstrakt
• Formellt

Skolspråk
• Skriftligt
• Ämnesspecifikt
• Abstrakt
• Formellt
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Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att:

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån 
syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp 
av slöjdspecifika begrepp (…)

Kunskapskrav Idrott och hälsa:

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att 
samtala om egna upplevelser och föra enkla och till 
viss del underbyggda resonemang om hur 
aktiviteterna tillsammans med kost och andra 
faktorer kan påverka hälsan och den fysiska 
förmågan. (årskurs 6)

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man 
förebygger skador som är förknippade med lekar, 
spel och idrotter. (årskurs 9)

Ur centralt innehåll bild årskurs 7-9:

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och 
samtala om bilders utformning och budskap.

Relationer och språkligt tillgänglig undervisning

• Relation
”Bygga grupp”
Trygghet
Sammanhang och tillhörighet
Identifiera
Förstå vad som är svårt

• Språkligt tillgänglig undervisning
Tydlig kommunikation
Underlätta informationsbearbetning, 
tydliggör och visualisera
Stödstrukturer, modell i helklass
Förklara och arbeta med ord och begrepp
Lärverktyg
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Skapa trygghet 
och bemöt med 
respekt

• Tala till elever på ett positivt sätt, var 
tydlig med dina förväntningar 

• Visa värme, intresse och empati mot 
alla elever, var rättvis och håll det du 
lovar 

• Lyssna på vad eleverna har att säga, låt 
eleverna tala till punkt 

• Bemöt elevernas åsikter med intresse, 
allvar och respekt 

• Uppmuntra eleverna att lyssna på 
varandras åsikter med intresse, allvar 
och respekt 

Identifiera – några frågor att ställa

• Tappar eleven ljud i ord eller byter ut ljud mot 
andra?

• Är det svårt att sätta ihop en mening på rätt sätt?

• Har eleven svårt att återberätta en händelse?

• Blir det missuppfattningar med anledning av att 
eleven har svårt att tolka kroppsspråk och mimik 
vid samtal?

• Är det besvärligt för eleven att förstå ironi?

• Har eleven svårt att förstå muntliga instruktioner?

• Är det en elev som ofta kommer igång med en 
uppgift efter andra? Iakttar eleven först, innan 
hen börjar med uppgifter eller deltar i 
gruppaktiviteten?

• Har eleven svårt att hitta rätt ord när hen ska tala?

• Säger eleven ofta ”Vad heter det? eller ”öh” när 
hen ska berätta något?

• Kan eleven placera olika ord i kategorier? Förstår 
hen att äpple, päron och banan tillhör frukter?
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Förstå vad som är 
svårt (och lätt)

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

Sätt ord på och ge exempel

Social 
kommunikation 
– lek och 
samspel

• Perspektivtagande

• Turtagning

• Regler

• Förstå skämt och saker som sägs mellan 
raderna

• Skapa och bibehålla relationer
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Relationer och språkligt tillgänglig undervisning

• Relation
”Bygga grupp”
Trygghet
Sammanhang och tillhörighet
Identifiera
Förstå vad som är svårt

• Språkligt tillgänglig undervisning
Tydlig kommunikation
Underlätta informationsbearbetning –
tydliggör och visualisera
Stödstrukturer, modell i helklass
Förklara och arbeta med ord och begrepp
Lärverktyg

Tydlig 
kommunikation

Vad säger jag?
Hur vet ni det?
Vad ska jag göra för att 
göra mig förstådd?
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Tydliggöra

• Schema, arbetssätt och mål

• Kommunikation och socialt 
samspel

• Tid

Visualisera

• Bilder

• Stödstrukturer och modeller
• Stödstruktur (vad?)
• Strategistöd (hur?)
• Kommunikationsstöd
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Perfid

1. Skapar struktur och ger sammanhang 

2. Förstärker och förtydligar instruktioner

3. Stöttar tidsuppfattning och planering

4. Stöttar och utvecklar förmågan att ta ansvar och planera

5. Förbereder övergångar

6. Minskar oro och stress

7. Stöttar självständighet

8. Stärker självkänsla

9. Underlättar förändringar

10. Visuellt stöd stannar kvar
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Nyckelbegrepp 1-2 symboler Sammanfattning 4-6 symboler

Stärka text, betydelsebärande ord Pseudoläsa
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Strukturstöd

• Besvarar frågan – vad ska vi göra?

• Främst ett stöd för att planera, erbjuda 
struktur, stödja arbetsminnet och 
visualisera tiden.

Strategistöd
• Besvarar frågan – hur?

• Synliggör tankeprocesser både i lärande 
och sociala sammanhang
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Kommunikationsstöd
• Synliggöra språkligt innehåll

• Stöd för uttrycksförmåga och förståelse
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Stödstruktur rapport Idrott och hälsa
Inledning Här skriver du vilken uppgift du har fått/valt.

Bakgrund Här beskriver du hur det var när du började med uppgiften

Mål och syfte Här skriver du vilket mål du har valt och varför du valde just det målet.

Metod Här beskriver du hur du har tänkt träna. 
Din planering.

Genomförande Beskriv hur du gjorde. Kom ihåg att beskriva noggrant!

Resultat Här skriver du hur det gick.

Analys Här skriver du varför du tror att det blev som det blev.

Slutsats Här skriver du varför du tycker (argument) att man ska träna eller inte.

Fågelperspektiv= kameran/betraktaren ser föremålet ovanifrån
Helbild= en eller flera personer avbildas i helfigur eller ett 
föremål som visas i sin helhet
Halvbild= En eller flera personer visas från midjan och upp
Närbild = en eller flera personer syns med huvud och en del av 
axlarna
Extrem närbild= endast en liten del av föremålet syns
Passepartout= ram av papp kring konstverk
Positiva ytor= det som föreställer något
Negativa ytor = mellanrumsytor, ytorna mellan föremålen
Varma färger= färger som går åt det röda hållet
Kalla färger = färger som går åt det blå hållet

Det som fungerade bra…

Det jag skulle ha gjort annorlunda…

Jag tycker att man ska träna för att…

Jag tycker att man inte ska träna för att…

Det som har varit utmanande har varit…
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Jag tycker… för att..

Min åsikt är…

Enligt mig så… eftersom…

Jag håller med om att…

Om man jämför med… så…

Man kan jämföra… med det här…

Å ena sidan… å andra sidan…

När man ser… och...ser man att skillnaden är…
Den största skillnaden är…

En konsekvens av detta är… och detta i sin tur kan påverka…

Det finns å ena sidan…men å andra sidan så kan det finnas…

Jag vill sammanfatta genom att…

Avslutningsvis…

Detta måste innebära att…

Min slutsats är…

Därför…
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Ordförråd och 
begrepp

• Ämnesövergripande

• Ämnesspecifikt

• Skapa nätverk och sammanhang

• Konkretisera

Elever i språklig sårbarhet behöver 
fler repetitioner och höra orden i 
fler kontexter för att kunna förstå 
och använda dem.
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Kan definiera Har hört Ingen aning!

Asteroid x

Omloppsbana x

Nebulosa x

Interstellär x

Axel x

Rotation x

Gravitation x

• Förse eleven med en beskrivning, förklaring eller exempel 
av det nya ordet. Underlätta inlärningen genom att relatera 
till elevens erfarenheter. Be eleven återge beskrivningen, 
förklaringen eller exemplet med egna ord. Låt eleven skapa 
en bild eller symbol för ordet. Spara i t.ex Drive eller ha ett 
anteckningsblock som alla nya ord sparas i. 
Det kan t.ex se ut så här:

NEBULOSA

Ett jättestort moln av gas 
och rymddamm.
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• Fokusera på djup ordinlärning av relativt få ord
• Många repetitioner av ord i många olika muntliga och 

skriftliga kontexter
• Både diskussioner av ordens betydelsen och möjligheter för 

eleverna att förstå orden utifrån sammanhang
• Fokusera på flera aspekter av varje ord: betydelse, ljudform, 

orduppbyggnad (morfologi), grammatisk och 
stavning/ortografi - för att främja en tydlig representation i det 
inre ordförrådet

• "Verba" verben själva för att göra dem mer konkreta.
• Arbeta med strategier som också kan användas för att lära in 

andra ord på egen hand t.ex. slå upp ord, lista ut vad ord 
betyder från kontexten och uppmuntra eleverna att fråga när de 
inte kan betydelsen av ett ord

• Uppmuntra eleverna att genom utmaningar använda orden 
utanför lektionstillfällena för att stötta generaliseringen

Hur ser digitala system och
funktioner ut för era elever?
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Vad tar du med dig till nästa lektion? 

Kan du använda hela eller delar av 
checklistan? På vilket sätt?
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Förstå 
grundförutsättningarna 
för att balansera och 
utmana!

• Samverkan

• Prestigelöshet

• Långsiktighet

• Tid

• Kunskap och beprövad erfarenhet


