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Föreläsningens innehåll 

 Vad står olika sorters språkstörning för? 
 

 Begreppet ”DLD”, Developmental Language Disorder 
 

 Sambandet mellan språkstörning och dyslexi 
 

 Relationen mellan språkstörning och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 
 

 Att identifiera språksvårigheter hos äldre elever 
 

 Hur nyttja samverkan för att öka tillfällena till repetition vid 
ordinlärning för elever med språkstörning? 



Frågor och reflektioner digitalt 

 Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor och 
reflektioner digitalt. 
 

 Gå till slido.com/kompetento  
 

 Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de 
tas upp och blir besvarade. 

 



Vad är språkstörning? 

Svårt att: 

 
- uttrycka det en vill säga  
eller skriva  
 
och/eller 
 
- förstå och minnas det andra  
säger eller skriver  
 
på ett sätt som inte motsvarar det 
som förväntas utifrån den 
kronologiska åldern och som 
påverkar vardagliga funktioner. 
 

 





Språkstörning  
ICD-10 

Specifik störning av 
artikulationsförmågan 

Expressiv språkstörning 
Impressiv språkstörning 

Grav språkstörning 
-gradering av generell 

språkstörning 
OBS! ingen diagnos 

• Fonologisk 
språkstörning • Grammatisk språkstörning 

• Fonologisk och grammatisk 
språkstörning 

• Semantisk språkstörning 

• Språkstörning gällande  
ord- och satsförståelse 

• Generell språkstörning 
(impressiv + expressiv) 

• Pragmatisk språkstörning  

Socialstyrelsens 
tilläggsdiagnoser 

Diagnosticering av 
språkstörning i Sverige 



Developmental Language Disorder 

DLD 

Förslag på 
gemensam 
benämning 

Interna-
tionellt 

konsensus-
projekt 

Brist på 
konsekvent 
språkbruk 

CATALISE 1 och 2: 
Bishop, D.V.M., Snowling, M. J., 
Thompson, P.A., & Greenhalgh, T. (2016); 
Bishop, D.V.M., Snowling, M. J., 
Thompson, P.A., & Greenhalgh, T. (2017) 

Se även CATALISE 
översatt till svenska 
med kommentarer från 
nationell riktlinjegrupp: 
http://www.srat.se/glob
alassets/logopederna/d
okument/profession/cat
alise-svenska.pdf  
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Från CATALISE på 
svenska: 
http://www.srat.se/glob
alassets/logopederna/d
okument/profession/cat
alise-svenska.pdf  

Talstörning 

= DLD 
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Finns det olika sorters språkstörning? 

 

 Ny forskning visar att språkstörning/DLD inte kan  
delas upp i olika underdiagnoser på ett enkelt sätt. 
 

 Flera av underdiagnoserna kommer  
(sannolikt) att tas bort.  
 

 Det viktiga är beskrivningen av hur språket  
fungerar för varje individ.  
 
     (Hallin, 2019) 
 



Samband språkstörning och dyslexi 

 



Samband språkstörning och dyslexi 
(baserat på Adlof, 2020) 

Språkstörning 
• Svårigheter att förstå och 

producera språk – 
muntligt och skriftligt. 

Dyslexi 
(specifika lässvårigheter) 

• Svårigheter med 
ordavkodning och stavning. 

• Underliggande svårigheter 
med fonologisk bearbetning . 

Svårigheter med läsförståelse 

Simple View of Reading:  
 

Läsförståelse = Avkodning x Språklig förståelse 
 

(Gough & Tunmer, 1986) 



 

 DLD och dyslexi kan förekomma separat med samförekommer ofta 

 

 Diagnos dyslexi kan ställas vid språkstörning men alla elever som har 

språkstörning uppfyller inte kriterier för dyslexi.   
   ( se även Bishop, McDonald, Bird & Hayiou-Thomas, 2009) 

 

 

 Populationsbaserad studie som följde barn från förskolan till åk 8: 
 

 17%–36% av barnen med DLD i förskolan utvecklade dyslexi  
 

 14%–19% av barnen/eleverna i senare skolålder hade DLD i förskolan 
 
                                                                                                                                  Catts et al. (2005) 

 

Samband språkstörning och dyslexi 
(baserat på Adlof, 2020) 



 

 Större risk för barn med beständiga (eng: persistent) uttalssvårigheter att 
utveckla DLD eller dyslexi men de flesta barn med dyslexi eller DLD har 
inga uttalssvårigheter.  
 

 Elever med DLD + dyslexi uppvisar större svårigheter med språkligt 
minne än elever med endast DLD eller dyslexi. 
 

Samband språkstörning och dyslexi 
(baserat på Adlof, 2020) 



Adlof (2020) - Rekommendationer 

 Alla elever som identifieras ha avkodningsproblem bör få  
en noggrann språklig kartläggning och bedömning 
 

 Viktigt att identifiera såväl DLD som dyslexi –  
båda är  underidentifierade! 
 

 Särskilt viktigt att identifiera elever med: 

 DLD och god ordavkodningsförmåga  

 en kombination av DLD + dyslexi 
 

Bild av Tumisu från Pixabay  



 Elever med språkstörning respektive dyslexi behöver olika typer av 
läsintervention kopplat till grunden för deras lässvårigheter 
 

 Läsinterventioner borde inkludera bredare språkliga färdigheter än 
fonologisk förmåga och ordförråd 
 

Bild av White77 från Pixabay 

Adlof (2020) - Rekommendationer 



Egen reflektion 

Vilka nya tankar har du fått hittills? 
 

Skriv gärna in en tanke på: 
slido.com/kompetento 

 

 



Relationen mellan språkstörning och andra  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 



Samförekomst ADHD och språkstörning  



Korrel et al. (2017) - Metod 

 21 studier 
 

 Totalt antal deltagare  
(urvalskriterium ≤ 18 år; faktiskt åldersspann 3-14 år): 
 

 Barn/elever med ADHD = 1209 st 
 

 Barn/elever utan ADHD (kontroll) = 1101 st 
 

 Vanligaste språkmåttet:  
CELF (Clinical Evaluation of Lanugage Fundamentals)  

 



Korrel et al. (2017) - Resultat 

 Barnen/eleverna med ADHD hade (som grupp) 
signifikant sämre språkfunktion än  
barnen/eleverna i kontrollgruppen  
avseende: 
 

 



Korrel et al. (2017) - Rekommendationer  

 

 Noggrann språkutredning (enkelt och komplext språk) vid ADHD 
 

 Språkscreening – allra minst – borde ingå vid utredning av ADHD 
 

 Expressiva, impressiva och pragmatiska språksvårigheter 
 centrala komponenter i profilen av svårigheter vid ADHD 
 

 Språksvårigheter vid ADHD ska följas upp och ges insatser 

      
 

 
   
                
 

21 



Samförekomst Autism och språkstörning  



83 barn 4-6 år med AST utan IF  
Resultat: Grad av språkliga svårigheter 

59% 

24% 

17% 

        Inga språkliga svårigheter 

Vissa språkliga svårigheter 

        Tydliga språkliga svårigheter 
(Kjellmer et al., 2018) 

 Språkprofiler vid AST utan intellektuell funktionsnedsättning (IF)  
(Kjellmer et al., 2018) 



 expressiva 

+/-  fonologiska 

a = impressiva svårigheter 

b = expressiva svårigheter 

c = fonologiska svårigheter 

d = inga svårigheter 

fonologiska 

impressiva 

+/- fonologiska 

 impressiva 

+ expressiva 

+/-  fonologiska 

46% 

d  

17% 

inga 

(Kjellmer et al., 2018) 

Språkprofiler vid AST utan intellektuell funktionsnedsättning (IF)  
Resultat: Språkliga profiler 

  



Samförekomst –  
pedagogiska implikationer 

 Hög samförekomst av språkstörning, dyslexi, ADHD, Autism 
 

 Inte säkert att språk-/lässvårigheter uppmärksammas  
hos elever som har ADHD och/eller autism – och omvänt 
 

 Rådande diagnossystem förhindrar (i princip) att diagnos språkstörning 
och autism sätts samtidigt 
 
 
 Se bortom diagnosen! 
 
 Var detektiver! 
 
 Kartlägg och förstå elevens  
     styrkor och svårigheter! 
 

 
 

 
   
                
 



Att upptäcka och förstå språksvårigheter  
hos äldre elever 

Chow & Wehby (2018); 
Rybeck-Norman & Sandell 
(2018); Joffe & Black (2012); 
Lindsay, Dockrell, & Strand 
(2007); Clegg, Hollis, 
Mawhood, & Rutter (2004)  

“Alla visste att det var 
något men de visste 

inte vad det var”  

arbetstempo 

Tillbakadragen, 
tystlåten 



Egen reflektion 

 
Samförekomst och språksvårigheter hos äldre elever – 

vilka nya eller bekräftande tankar har du fått? 

 

Skriv gärna in en tanke på: 
slido.com/kompetento 

 

 



Vikten av repetition vid ordinlärning  
för elever med språkstörning 



Fyra gruper baserat på antal exponeringar  
för målorden (Storkel et al., 2017) 

Antal 
exponeringar 

12 

24 

36 

48 

30 interventionsord 
30 kontrollord 

27 barn med 
språkstörning/DLD 
5:0-6:5 år  

Intervention en-till-
en, 20-30 min/tillfälle 

10-20 tillfällen  
över 4-10 veckor, 
beroende på intensitet 



Exponering – exempel  
(Storkel et al., 2017) 



Interventionsutfall – andel barn som ”svarade på” 
interventionen baserat på definiering av målord 

Figur 1. Storkel et al., 2017. 



Figur 3. Storkel et al., 2017. 

Interventionsutfall – andel barn som ”svarade på” 
interventionen baserat på benämning av målord 



Planera, samordna och samverka  
för ökat antal repetitioner av ord 

 Egen undervisning 

 Inom och mellan arbetslag 

 Inom skolan 

 Mellan skola och hem  
 

Tillsammans med 

 Lärare i andra ämnen & förstelärare 

 Fritidspersonal 

 Specialpedagog & speciallärare 

 SVA-lärare 

 Resurspersonal & studiehandledare 

 Skollogoped 

 Annan skolpersonal (t ex vaktmästare) 

 Vårdnadshavare 
 

 Hur organisera för plattformar, forum och tid?  

 

 

 

 



Repetition och samverkan –  
exempel från förskoleklass 



Exempel: 
Begreppslista 
kemi åk 5 

Utarbetad i 
samarbete med 
lärare Jesper Lund 
och specialpedagog 
Pia Fortgens, 
Nolbyskolan, VT20. 

Repetition och samverkan –  
exempel från mellanstadiet 



Egen reflektion 

 
Vad tar du med dig tillbaka till din verksamhet? 

 

Skriv gärna in en tanke på: 
slido.com/kompetento 

 

 



Tack för idag! 
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