
Språkstörning och språkutvecklande arbetssä8 2022-02-03

© AE Hallin, Ph.D., leg. logoped 1

Språk och språkstörning i ett 
livsperspektiv – därför 

behöver kunskapen öka!
Anna Eva Hallin, Ph.D., biträdande lektor, leg. logoped

www.språkforskning.se

u Betydelsen av språklig förmåga för läsning och skrivning 
och i ett livsperspektiv

u Vikten av att öka kunskapen om språkstörning/DLD och 
om skillnaden mellan DLD och talstörningar, dyslexi, 
och andra läs- och skrivsvårigheter…

u …eftersom DLD är lätt att missa i klassrummet och kan 
få livslånga negativa konsekvenser!

u Hur vi kan (och bör) göra i praktiken, i klassrummet, 
gällande upptäckt och insatser!
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Idag

Betydelsen av språk och 
språket i klassrummet

MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
att bygga vidare på

Stabil mark: Den sociala och emotionella miljön där språkande sker 

Tidiga erfarenheter av talat språk: 0-5 år
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Översättning © Anna Eva Hallin (med tillåtelse, eftertryck förbjudet)

• Läsflyt
• Läsförståelse
• Morfologi och  

etymologi
• Texttyper
• Skriftkonventioner
• Ordförråd
• Fonologisk och 

fonemisk 
medvetenhet

• Stöttning från 
föräldrar och 
lärare

• Språkstruktur och 
pragmatik

• Språkerfarenhet
• Använda språk i 

interaktion
• Goda sociala och 

humana resurser

Förståelse och 
uttrycksförmåga
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• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång Dll högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• AHrakDv på arbetsmarknaden 

Socio-emotionellt välmående, beteende och social medvetenhet

S
now

, P
. (2020). S

O
LA

R
: T

he S
cience of Language and R

eading.C
hild Language T

eaching and T
herapy, 0265659020947817.



Språkstörning och språkutvecklande arbetssätt 2022-02-03

© AE Hallin, Ph.D., leg. logoped 2

Språkliga krav i och utanför klassrummet

Vardagsspråk – skolspråk – ämnesspråk (Rubin, 2021)

uVardagsspråk
umuntligt, konkret, färre texttyper

uSkolspråk
uämnesövergripande, skriftspråkligt, abstrakt, 

beskriver samband, många texttyper, långa/ 
komplexa instruktioner, krav på språklig medvetenhet

uÄmnesspråk
uanvänds för att nå fördjupade ämneskunskaper,

kräver skolspråkskunskaper för att behärska
© Anna Eva Hallin, Ph.D. 5

INNEHÅLL

FORMANVÄNDNING

(Lahey, 1988)

Språkliga krav i och utanför klassrummet
(Lahey, 1988; Nippold, 2016)

u Nyanser och ”finlir” i språket blir viktigare och 
viktigare, i och utanför klassrummet!

u Språkliga förmågor i läroplanernas mål: t.ex. 
reflektera/argumentera/resonera
u Stora samtidiga krav på form-innehåll-användning + 

exekutiva funktioner och goda strategier!
u Läsa/skriva ställer särskilt stora förväntningar
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INNEHÅLL

FORMANVÄNDNING

DLD

DX

Språk- (hör)förståelse

Avkodning

Bakgrundskunskap

Ordförråd och
grammatik

Språkligt minne

Förmåga att resonera
med språk (inferens, metafor)

Kunskap om t.ex. genrer
och textstrukturer

Ordförråd och 
grammatik

Fonologisk
medvetenhet

Alfabetiska principen:
fonem-grafemkoppling

Fonologisk &
ortografisk avkodning

LÄSFÖRSTÅELSE

Språklig kunskap och läsförståelse
The Reading Rope: Scarborough (2001)
The Simple View of Reading:  Gough & Tunmer (1986), 
Hoover & Gough (1990)

Språklig sårbarhet: när förutsättningar + stöd 
inte räcker till för att möta krav/förväntningar 
(Bruce, m.fl., 2016, Bruce, 2020)
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INNEHÅLL

FORMANVÄNDNING

Krav/förväntningar

Bearbeta (förstå/använda) 
vardagsspråk, skolspråk och 
ämnesspråk i många olika 
sammanhang

Muntligt och skriftligt

Goda exekutiva funktioner
och strategier

Ökar genom skolåren

Förutsättningar

Varierar mellan
individer 

Förändras med 
utveckling och 
nya kunskaper

Grund-
förutsättningar + 
dagsform
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MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
att bygga vidare på

Stabil mark: Den sociala och emotionella miljön där språkutveckling sker 
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• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång till högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• Attraktiv på arbetsmarknaden 

Tidiga erfarenheter av talat språk: 0-5 år
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• Läsflyt
• Läsförståelse
• Morfologi och  

etymologi
• Texttyper
• Skriftkonventioner
• Ordförråd
• Fonologisk och 

fonemisk 
medvetenhet

• Stöttning från 
föräldrar och 
lärare

• Språkstruktur och 
pragmatik

• Språkerfarenhet
• Använda språk i 

interaktion
• Goda sociala och 

humana resurser

Förståelse och 
uttrycksförmåga

Vad händer om 
grundförutsättningarna 

för inlärning är 
nedsatta? 

Vad händer om väggarna 
blir instabila?

Hur kan vi förebygga 
ett skevt språkhus?

Översättning © Anna Eva Hallin (med tillåtelse, eftertryck förbjudet)

Språkstörning/DLD, talstörningar
läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi

12

Språkstörning – Developmental 
Language Disorder - DLD

Språkstörning - DLD

SemantikSyntax

Pragma.k
Ordåtkomst

Språklig inlärning/minne

Bishop et al. (2016; 2017): CATALISE

Fonologi

Ebbels (2017): CATALISE (sammanfattning); Svensk sammanfattning

© Anna Eva Hallin, Ph.D.

Diskurs

Morfologi

Utvecklingsrelaterad

13

Språkstörning – Developmental 
Language Disorder - DLD

Språkstörning - DLD Talstörning

Grammatik
Ordförråd, hitta ord
Språkligt minne
Berätta/förklara + förstå
Anpassa språk till lyssnaren

Dyspraxi

Ar*kula*ons-
svårigheter

Strukturella
avvikelser

Ljud-
systemet
(fonologi)

LD+: Språkstörning 
samhörande med X 

(t.ex. autism, IF)

Ebbels (2017): CATALISE (sammanfattning); Svensk sammanfattning
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Utvecklingsrelaterad

• DLD finns alltid på personens samtliga språk
• Språkstörning hörs inte på talet
• Personer med DLD kan ha både lägre/högre IQ

Bishop et al. (2016; 2017): CATALISE

https://www.rcslt.org/clinical_resources/docs/revised_catalise2017
http://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/profession/catalise-svenska.pdf
https://www.rcslt.org/clinical_resources/docs/revised_catalise2017
http://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/profession/catalise-svenska.pdf
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u Language Disorder: Svårigheter med språk som orsakar problem 
med kommunikation och/eller inlärning; går inte över med tiden.

u Developmental: Uppstår tidigt i utvecklingen/finns med ”från 
början”. Förändras över tid. Är INTE associerad med hjärnskada, 
cerebral pares, genetiska tillstånd, hörselnedsättning, autism, 
intellektuell funktionsnedsättning

u … om barnet har något av dessa tillstånd och DESSUTOM 
språkstörning: ”Language Disorder associated with X” : 
”Språkstörning samhörande med X”.

u Även barn med låg IK (70-75) kan uppfylla kriterier för DLD

Språkstörning – Developmental 
Language Disorder - DLD

Ebbels (2017): CATALISE (sammanfattning); Svensk sammanfattning

Bishop et al. (2016; 2017): CATALISE

u Fonologisk språkstörning (=TALstörning)

u Generell språkstörning: svårigheter med både 
förståelse och uttryck 

u Expressiv språkstörning: främst svårighet med 
uttrycksförmåga

u Pragmatisk språkstörning: främst svårighet med 
socialt samspel och språklig användning (viktigt att 
utesluta autism)

u Semantisk språkstörning: främst svårighet inom 
ordförråd och ordåtkomst

u Grammatisk språkstörning: främst svårighet med 
grammatik (uttrycksförmåga och även förståelse)

u Impressiv språkstörning: tydligast svårigheter 
inom språkförståelse (men om t.ex. skolspråk 
undersöks hittas ALLTID uttryckssvårigheter)

Olika sorters språkstörning? ICD-10

”Grav” 
språkstörning?

Forskning och 
klinik går mot 
FÄRRE 
undergrupper!

u CATALISE: inga olika typer av språkstörning – beskrivning det viktiga!
u Tidigare studier visar att undergrupper är EJ stabila över tid

(t.ex. Conti-Ramsden et al. 1997; Conti-Ramsden & Botting, 1999)

u Nya statistiska metoder har visat att barn med språkstörning har 
vissa gemensamma drag, men större individuella olikheter – dvs mer 
ett ”spektrum” än tydliga undergrupper (ev undantaget pragmatisk 
språkstörning) (Lancaster & Caramata, 2019)

IC
D
-1
1

Olika sorters språkstörning –
Vad säger forskningen?

u Risk: Att insatser fokuserar på diagnosnamn och inte 
faktisk förmåga att möta de språkliga kraven i 
omgivningen.

u Viktigt: i ett logopedutlåtande – titta på hela bilden 
och just den elevens språkliga styrkor och utmaningar!

u Viktigast: Att kontinuerligt följa eleven, hur eleven 
möter de språkliga kraven i klassrummet, och effekten 
av de insatser som man sätter in (och inte haka upp 
sig på diagnosnamnet!)

Olika sorters språkstörning –
Konsekvenser för eleven? INNEHÅLL

FORMANVÄNDNING

https://www.rcslt.org/clinical_resources/docs/revised_catalise2017
http://www.srat.se/globalassets/logopederna/dokument/profession/catalise-svenska.pdf
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Hur “ser DLD ut” i skolåldern? (några exempel)
(Hallin, 2019; 2021)

u Svårt att uttrycka tankar begripligt, t.ex.
i berättande, förklarande, argumenterande

u Begränsat ordförråd

u Svårt att förstå instruktioner och frågor

u Svårt med bildliga uttryck och vitsar, ironi,
sådant som är “mellan raderna”

u Läsförståelse och förmågan att formulera sig korrekt 
i skrift nedsatt

För många fungerar vardagsspråket bra, men muntligt 
och skriftligt skolspråk är en utmaning! (Tancredi, 2020)

Självklart är det 
individuellt vilka 

delar som är 
störst utmaning 
för en elev! Men 
detta kan ses i 

ALLA ”typer” av 
språkstörning!

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 18

Språk- (hör)förståelse

Avkodning

Bakgrundskunskap

Ordförråd och
grammatik

Språkligt minne

Förmåga att resonera med
språk (inferens, metafor)

Kunskap om t.ex. genrer
och textstrukturer

Fonologisk &
ortografisk avkodning

DLD

• Flera delar av läsprocessen inklusive uppgiftens 
syfte och kontext kan hindra läsförståelsen

• DLD är inte samma sak som dyslexi
• Olika typer av insatser krävs för olika orsaker till 

läsförståelsesvårigheter

Fonologisk
medvetenhet

Alfabetiska principen:
fonem-grafemkoppling

Läsförståelsesvårigheter,
språkstörning/DLD och dyslexi
The Simple View of Reading (SVR): Tunmer & Gough (1990)
The Complete View of Reading (CVR): Snow (2018)
The Cognitive Foundations Framework (CFF): Tunmer & Hoover (2019)
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(CFF)

(CFF)

Läsförståelseuppgift, syfte och 
kontext spelar STOR roll (CVR)

Hur många har DLD/dyslexi?
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ca 7-8% 
har DLD

5-20% 
har 

dyslexi

(Norbury et al. 2016; Tomblin et al. 1997; Wagner et al. 2020)

Hur många har ”funktionella” lässvårigheter?

Tidig språkförmåga som en 
riskfaktor, och samförekomst

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2020/6/11/dyslexidefinition
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/10/18/dldyouandme
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u Språkliga svårigheter vid 5,5 år à särskilt stor risk 
för läsförståelsesvårigheter vid 8/9 år (d=1.43/1.62)

u 55% av barnen i riskgrupperna uppfyllde 
diagnoskriterier vid 8 års ålder

u Språk större riskfaktor än ärftlighet 
u Samförekomst DLD+dyslexi mycket vanligt

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 23

Språksvårigheter i 
förskoleåldern – sen då?
(Snowling et al. 2016; 2019; 2020)

MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
aF bygga vidare på

Stabil mark: Den sociala och emotionella miljön där språkutveckling sker 

© Pamela Snow,
2020

• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång till högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• Attraktiv på arbetsmarknaden 

Tidiga erfarenheter av talat språk: 0-5 år

Övergång till

Läs-
& skriv-
förmåga

Utveckling av

Samspel& 
social 

förmåga

U
nd

er
vi

sn
in

g 
oc

h 
lä

rm
ilj

ö

Språk och liE
eracitet

i hem
m

et

Socio-emotionellt välmående, beteende och social medvetenhet

Utvecklingen 
fortsätter genom 

barn- och 
ungdomsåren

• Läsflyt
• Läsförståelse
• Morfologi och  

etymologi
• Texttyper
• Skriftkonventioner
• Ordförråd
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Översättning © Anna Eva Hallin (med tillåtelse, eftertryck förbjudet)

och/eller 
större 

utmaning att 
bygga väggar

u Dyslexi och DLD är separata funktionsnedsättningar 
(Snowling et al. 2016; 2019; 2020; Adlof 2020)

u …men förekommer ofta tillsammans

u 20-90% av de med DLD har också dyslexi (Kalnak & Sahlén, 2020)

u 20-55% av de med dyslexi har också DLD (Catts et al. 2005)

u Forskning har sällan jämfört alla tre grupper vilket 
kan ha gett missvisande resultat t.ex. vad gäller 
fonologisk bearbetningsförmåga och språklig förmåga 
(Adlof, 2020)

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 25

Samförekomst DLDDX DXDLD

ht
tp

s:
//

w
w

w
.s

pr
ak

fo
rs

kn
in

g.
se

/f
or

sk
ni

ng
sb

lo
gg

en
2/

20
21

/3
/1

/d
ld

dy
sl

ex
i

u ”Matteuseffekter” som följd av skillnader i
läserfarenhet (och motivation mm)

u Kliniska observationer (elever med dyslexi)

u Ofta svagt ordförråd

u Många har även framplockningssvårigheter

u Uttrycksförmåga i skrift nedsatt

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 26

Språk hos elever med dyslexi, DLD och 
DLD+dyslexi

DLDDX DXDLD

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2021/3/1/dlddyslexi
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u Grammatisk bearbetningsförmåga
u Nedsatt vid DLD 
u Nedsatt vid dyslexi, särskilt om korttidsminne belastas

(Robertson et al., 2013; Cantiani et al. 2014)

u Barn med både dyslexi+DLD störst svårigheter

u Ordinläringsförmåga
u Nedsatt vid DLD (Kan & Winsor, 2010) och dyslexi (Litt & Nation, 2014)

u Dyslexi à svårigheter med fonologiska representationer
(Alt et al. 2019)

u Dyslexi & dyslexi+DLD à större och bredare ordinlärnings-
svårigheter än endast DLD (Adlof et al. 2021)

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 27

Språk hos elever med dyslexi, DLD och 
DLD+dyslexi

DLDDX DXDLD
(Adlof, 2020)

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 28

Språk hos elever med dyslexi, DLD och 
DLD+dyslexi (Snowling et al. 2020, figur 1 s. 677)

Snowling, M. J., Hayiou-Thomas, M. E., Nash, H. M., & Hulme, C. (2020). Dyslexia 
and Developmental Language Disorder: comorbid disorders with distinct effects on 
reading comprehension. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(6), 672-680.

u Språkliga svårigheter i förskoleåldern 
à större risk för läsförståelsesvårigheter, dyslexi och DLD

u Även “enbart” dyslexi kan medföra språkliga svårigheter bortom 
konsekvenserna av bristande läserfarenhet

u Samförekomsten mellan DLD och dyslexi är stor, och elever med 
båda diagnoserna har störst svårigheter

u Både i forskning och i praktiken måste samförekomst lyftas i 
större utsträckning

u Språklig sårbarhet – ökad risk för alla tre grupper

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 29

Sammanfattning DLDDX DXDLD Språklig sårbarhet i klassrummet?
(Hallin, 2019; 2021)

u Håller med istället för att ge sig in i en diskussion

u Har svårt att fråga efter mer information eller ställer 
indirekta frågor istället för specifika

u Pratar mycket men har svårt att komma till poängen och 
göra sig förstådd

u Kommer inte igång med uppgifter

u “Glömmer” mycket

u Stor trötthet, svårt att koncentrera sig, “långsamhet”

u Drar sig undan och/eller utesluts från gruppaktiviteter

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 30

Det är inte säkert att 
omgivningen förstår att 
detta kan vara tecken 
på språklig sårbarhet
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u Mindre än 40% av elever med DLD har upptäckts vid skolstart
(Adlof et al., 2017; Norbury et al. 2016; Tomblin et al., 1997)

u Språkliga svårigheter ”bortförklaras” med blyghet, 
koncentrationssvårigheter eller brist på motivation
(Nation et al. 2014; Hendricks et al. 2019).

u Både lärare och föräldrar har svårt att skilja mellan typisk och 
avvikande språkutveckling (Christopulos & Kean, 2020; Hendricks et al. 2019)

u Risken att bli missad ökar om man har DLD och läser/avkodar 
flytande (Adlof et al., 2017) och inte har uttalssvårigheter (Zhang & Tomblin, 2000)

u I åk 4 hade ∼15% av elever med DLD fått specialpedagogiskt stöd, 
∼33% av de med DX och ∼37% av de med DLD+DX (Duff et al. 2021)

(För) få upptäcks (Adlof, 2020)

MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
att bygga vidare på

Stabil mark: Den sociala och emotionella miljön där språkutveckling sker 

© Pamela Snow,
2020

• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång till högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• Attraktiv på arbetsmarknaden 

Tidiga erfarenheter av talat språk: 0-5 år
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Utvecklingen 
fortsätter genom 
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• Läsflyt
• Läsförståelse
• Morfologi och  

etymologi
• Texttyper
• Skriftkonventioner
• Ordförråd
• Fonologisk och 

fonemisk 
medvetenhet

Förståelse och 
uttrycksförmåga

Mindre 
stabil grund

Riskerar 
framtida 

konsekvenser

Översättning © Anna Eva Hallin (med tillåtelse, eftertryck förbjudet)

och/eller 
större 

utmaning att 
bygga väggar

Vuxna med DLD

u Utbildningsnivå

u ”Kvalificerade” arbeten

u Perioder av arbetslöshet

u % heltidstjänster

u Vänskap

u Behov av omgivningens stöd

u Självförtroende

u Att börja högre utbildning

u Nöjdhet med jobb

u Relationer till kollegor

u Tillgång till stöd

u Kontakt med rättssystemet

u Äktenskap

(Dubios et al., 2020)
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Utmaningar Ingen skillnad

MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
att bygga vidare på

Stabil mark: Den sociala och emotionella miljön där språkutveckling sker 

© Pamela Snow,
2020

• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång till högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• Attraktiv på arbetsmarknaden 

Tidiga erfarenheter av talat språk: 0-5 år

Övergång till

Läs-
& skriv-
förmåga

Utveckling av

Samspel& 
social 

förmåga

U
nd

er
vi

sn
in

g 
oc

h 
lä

rm
ilj

ö

Språk och litteracitet
i hem

m
et

Socio-emotionellt välmående, beteende och social medvetenhet

Utvecklingen 
fortsäHer genom 

barn- och 
ungdomsåren

• Läsflyt
• Läsförståelse
• Morfologi och  

etymologi
• Texttyper
• Skriftkonventioner
• Ordförråd
• Fonologisk och 

fonemisk
medvetenhet

och/eller 
större 

utmaning att 
bygga väggar

Förståelse och 
uttrycksförmåga

Mindre 
stabil grund

Översättning © Anna Eva Hallin (med tillåtelse, eftertryck förbjudet)

Riskerar 
framtida 

konsekvenserMånga med språkstörning
/DLD missas

Många med dyslexi har även 
språkliga svårigheter

Detta kan få långsiktiga negativa 
konsekvenser

Därför behöver kunskapen öka!
Vad behöver vi göra?

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2020/11/15/vuxen
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Tidig upptäckt samt insatser
som följs upp över tid

u “If we don’t look we won’t see” (Adlof & Hogan, 2019)

u Screena språkförmåga strukturerat och evidensbaserat på 
samma sätt som vi (ofta) redan screenar fonologisk 
medvetenhet, bokstavskännedom, avkodning och läsförståelse

u Helklass-screening grammatisk förståelse – 76% sensitivitet, 
25% specificitet för DLD (Hendricks et al., 2019)

u Svensk studie planeras (Hallin, 2022: nytt deltest i Legilexis
kartläggningsverktyg av läsfärdigheter – www.legilexi.org)
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Att upptäcka språkliga svårigheter
i skolåldern - tidigt (Adlof & Hogan, 2019; Hendricks, 2019)
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u Diagnos – binärt beslut à fokus i forskning har varit på att 
förbättra verktyg och utredningar

u Utmaningar

u flerspråkiga barn, barn från utsatta förhållanden (Andersson et al. 2019)

u ”subkliniska” språkliga svårigheter som också medför 
läsförståelsesvårigheter (Adlof & Catts, 2015)

u +risk att diagnos och insats kopplas samman (”wait-to-fail”)

Lösning? RTI-modeller för både läs- och språkutveckling
(Adlof, 2021; Ebbels et al. 2019)
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Insatser före diagnoser (Adlof, 2021)
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u Fokuserar på att förebygga senare svårigheter

u Kartläggning och (data-drivna) insatser organiserade 
i olika nivåer, t.ex.

u 1: Alla elever: evidensbaserad undervisning, screening 
av språk-läs-skriv, resultat följs över tid

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 38

Response to intervention (RTI)

Om svaga 
resultat eller 

långsam 
utveckling 

trots insatser

2: Mer intensiva insatser i mindre grupp 
med tätare uppföljning

3: Individuella insatser, t.ex. 
enskild lästräning med 
speciallärare/logopedbehandling

http://www.legilexi.org/
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/10/18/dldyouandme
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/11/14/celf4
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u Elever med avkodningssvårigheter: fokusera på 
avkodning strukturerat, systematiskt, tidigt
(ej hjälpta av t.ex. läsförståelsestrategier)

u Elever som knäckt koden: stötta och undervisa alla 
andra processer för läsförståelse – språk, strategier 
etc. Explicit undervisning i språk, egen läsning av 
texter på rätt nivå!

u Elever med sammansatta svårigheter: stöd på alla 
fronter. Att knäcka koden tidigt kan dock stötta 
språkutvecklingen!

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 39

Tidiga läsförståelsesvårigheter:
Insats utifrån orsak (utan krav på diagnos)!
(Lonigan et al. 2018) 
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Översättning/Bearbetning © Anna Eva Hallin (eftertryck förbjudet)

RTI för språk
(Ebbels et al., 2019)

u Mål: överbrygga 
gapet mellan de 
elever som presterar 
bäst och de som 
halkar efter, tidigt

u Diagnosticering
inte fokus

u Differentierade 
insatser och  
undervisning

u Samarbete 
logoped/lärare!
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Exempel universella/nivå 1 insatser
(Almqvist, Malmqvist & Nilholm, 2015)

u Explicit undervisning: Att läraren för över kunskap och 
färdigheter på ett strukturerat och målmedvetet sätt
u ”Vägledande undervisning” med modeller, förebilder, metasamtal 

och rätt nivå av utmaning (motsats: ”learning by doing”)

u Metakognitiva strategier: Medvetna mentala handlingar 
för ett visst syfte (Partanen, 2019)

u T.ex. att rikta sin intention mot ett mål, planera och styra 
sig själv, reflektera och utvärdera

u Kombination av båda har god evidens (Swanson & Hoskyn, 1998)

VAD?
(Hallin, 2019):

Skolspråk och 
ämnesspråk!

•Avkodning
•Ordförråd
•Texttyper
•Läsförståelse-
strategier
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Exempel universella/nivå 1 insatser
(Starling et al., 2012; Hallin, 2019; 2021)

u Öka kunskapen om språkstörning/DLD och dyslexi

u Anpassa presentation av muntligt och skriftligt språk i 
klassrummet och stötta informationsbearbetning t.ex.

u Explicita instruktioner med stöttning

u Anpassa (sänk) tempo

u Upprepa/omformulera viktig information

u Dela upp långa texter/genomgångar

u Text/frågor på samma sida

u Lägg till visuellt stöd

+ Explicit ordförrådsundervisninght
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Elever med DLD 
förbättrade 

hörförståelse och 
skriftlig 

uttrycksförmåga när 
lärare använt dessa 

strategier i 10 
veckor

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/9/17/svr
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2019/1/30/skollogopeder
https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/6/11/lrar-logopedsamarbete-fr-sprkutvecklande-undervisning
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Följ upp och planera ytterligare insatser
u Regelbunden (kvantitativ) uppföljning på alla nivåer en 

central komponent i RTI-modeller

u Språk – svårare att mäta än avkodning

u Några möjligheter (där jag har forskningsfokus):

u Stiftelsen LegiLexis gratis kartläggningsverktyg som bygger på 
Simple View of Reading (lärare) – www.legilexi.org

u Språkliga stickprov (logopeder)

u Förskolebarn: SPETS-projektet – www.ki.se/clintec/spets

u Skolbarn: SALT på svenska, Projektet Att förklara och berätta -
www.språkforskning.se/projektinformation (Hällström, Myr & Hallin, 2021)

u Dynamisk bedömning av språk (logopeder) (Partanen & Hallin)

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 43

MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
att bygga vidare på

Stabil mark: Den sociala och emotionella miljön där språkande sker 

Tidiga erfarenheter av talat språk: 0-5 år

Övergång 0ll

Läs-
& skriv-
förmåga

Utveckling av

Samspel& 
social 

förmåga

U
nd
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sn
in

g 
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h 
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Språk och litteracitet
i hem

m
et

Utvecklingen 
fortsätter genom 

barn- och 
ungdomsåren

Översättning © Anna Eva Hallin (med tillåtelse, eftertryck förbjudet)

• Läsflyt
• Läsförståelse
• Morfologi och  

etymologi
• Texttyper
• Skriftkonventioner
• Ordförråd
• Fonologisk och 

fonemisk 
medvetenhet

• Stöttning från 
föräldrar och 
lärare

• Språkstruktur och 
pragmatik

• Språkerfarenhet
• Använda språk i 

interaktion
• Goda sociala och 

humana resurser

Förståelse och 
uErycksförmåga

© Pamela Snow,
2020

• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång till högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• Attraktiv på arbetsmarknaden 

Socio-emotionellt välmående, beteende och social medvetenhet

S
now

, P
. (2020). S

O
LA

R
: T

he S
cience of Language and R

eading.C
hild Language T

eaching and T
herapy, 0265659020947817.

MUNTLIG 
SPRÅKFÖRMÅGA
som en stadig grund
att bygga vidare på
© Pamela Snow,
2020

Byggnadsställning av Grafix Point från the Noun Project

Språklig 
tillgänglighet:
när stödet räcker 
till för att möta 
förväntningarna 
och för att bygga 
ny, stabil kunskap!

• Socialt och ekonomiskt engagemang
• Övergång till högre utbildning/träning
• Bibehållen akademisk framgång
• Attraktiv på arbetsmarknaden 

Socio-emotionellt välmående, beteende och social medvetenhet

© Anna Eva Hallin (eftertryck förbjudet)

u Språket är en viktig grund för framtiden!

u Språkliga svårigheter är vanligt hos barn och ungdomar, 
men kan vara dolda

u Dyslexi och DLD är två vanliga funktionsnedsättningar 
som ofta förekommer tillsammans – särskilt DLD missas!

u Lärmiljö och undervisning bör både bygga språk genom 
explicit undervisning och genom stöttning

u RTI-modeller för läsning bör innefatta både avkodning 
och språk

© Anna Eva Hallin, Ph.D. 46

Vad jag hoppas ni fått med er

http://www.legilexi.org/
http://www.ki.se/clintec/spets
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u Pamela Snow
u the Language House/SOLAR framework (Snow, 2020)

u Suzanne Adlof
u Clinical focus article (Adlof, 2020)

u Courtenay Norbury och Susan Ebbels
u RTI for Langauge (Ebbels et al. 2019)

Särskilt tack till

Pågående forskningsprojekt
annaevahallin.wordpress.com

Frågor?
annaeva.hallin@sprakforskning.se
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Mer forskning 
översatt till praktik

Länk: fördjupningsartikel 

Språkstörning i gymnasiet

Barn 0-5 år Grundskola

Gymnasium

Kommandekapitel

www.språkforskning.se
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