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Vem är jag?
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● Grundlärare F-6
○ Språk- och språkutveckling

● Speciallärare 
○ grav språkstörning

● 3 egna barn



Hur kan undervisningen förebygga och 
överbrygga språklig sårbarhet?
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Jag anser att alla borde äta mindre 
godis. Vi äter för mycket godis. det är 
inte nyttigt att äta så mycket sötsaker. 
Visste du att svenskar äter i 
genomsnitt...



Språket och talets delar

pragmatik - språklig kompetens

språkförståelse, ordförråd

grammatik

språkljud
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Språkljud - fonologi
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pragmatik - språklig 
kompetens

språkförståelse, 
ordförråd

grammatik

språk-
ljud

- svårigheter att identifiera 
språkljud

- svårt att uttala vissa ljud

- läs- och skrivsvårigheter
- svårt med stavning

- talande tangentbord mm
- uppläsningsmöjlighet
- stavningsprogram



Språkljud - fonologi
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pragmatik - språklig 
kompetens

språkförståelse, 
ordförråd

grammatik

språk-
ljud

- svårigheter med grammatiska 
strukturer, 

- (se, såg, sett, sågs)
- (i lördags, på lördag)
- “jag vann dig”

- impressiva svårigheter
- läsförståelse
- svårt med oregelbundenheter

- “aktiv” passiv korrigering
- uppläsningsmöjlighet
- grammatikkontroll



Språkljud - fonologi
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pragmatik - språklig 
kompetens

språkförståelse, 
ordförråd

grammatik

språk-
ljud

- komma ihåg ord
- plocka fram ord

- tror att man förstår
- “träffar” fel ord
- läsförståelse

- “aktiv” passiv korrigering
- stöd att plocka fram ord
- begreppslistor/kartor
- explicit undervisning i 

läsförståelse
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Två harar sitter vid vägen. 

Två harar vid vägen. Man har någonting.



Språkljud - fonologi
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pragmatik - språklig 
kompetens

språkförståelse, 
ordförråd

grammatik

språk-
ljud

- Bryter mot samtalsregler
- ämnesglider
- svårt med röda tråden, organisera
- svårt att ta stöd av sammanhanget

- texter
- läsförståelse
- analyser

- dialog
- stöd från skickligare språkanvändare
- mallar och skrivstöd



Organisation:

Förstått instruktion? mängd språklig info

Koncentration:

För mycket språklig information att hantera

Arbetsminnessvårigheter

Socialt:

Samspelet mellan kamrater bygger i hög grad på 
språklig information, redan tidigt. 

Andra vanliga svårigheter:
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●● Ljudabsorbenter, ljudisolerade 
dörrar

● Skärmar
● Ståbord, cykelpallar m.m.
● Timers
● Digitala hjälpmedel
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Vad kännetecknar en undervisning som är 
språkligt tillgänglig?
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● Explicit -  lär ut förmågor
● Stöttar språklig utveckling
● Visualiserar
● Stötta tanken
● Fokusera energi



hög kognitiv utmaning

låg kognitiv utmaning

låg stöttninghög stöttning

Frustrationszon

För höga krav 
kan leda till oro 
och ängslan

Uttråkningszon

Lågt intresse och 
låg motovation

Trygghetszon

För lätt och för 
lite lärande

Lärandezon

utveckling av 
kunskap och 
förmågor

Ur: Anna Kaya (2016) 
Att undervisa 
nyanlända 13



Explicit 
undervisning

Lär ut de färdigheter som eleven behöver för att 
klara uppgiften:

Hur

- ger man ett omdöme?
- gör man en analys?
- jämför man?
- använder man ämnesspecifika ord och 

begrepp?
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Tydliggöra och undervisa strategier för 
språk och lärande



Stöttande undervisning

15



Stötta språklig kvalitet
○ “Börjor”
○ Repetera centrala begrepp
○ genrepedagogik - 

cirkelmodellen
○ visualisera
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Individanpassa stödet inte uppgiften

Exempel
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Visuellt stöd

inlärningstruktur

tids-
uppfattning instruktioner

begrepp ämnes-
kunskaper minnesstöd

rums-
uppfattning
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Visuellt stöd



Skapa förförståelse, i stort och i 
smått. 

De sju frågorna. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.symbolbruket.se/Content/files/De%2520sju%2520fra%25CC%258Agorna%2520med%2520bildsto%25CC%2588d%2520179214.pdf&sa=D&ust=1611521810440000&usg=AOvVaw2cPiJENIztvNvwzvH2hGBJ
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● skapa orientering i tid och rum

● förutsägbarhet

● avlasta minnet

● hur ser schemat ut? Är det tydligt 

för ELEVEN?

bildkälla: widgitonline.com

Vad, vad, när, vad händer sen? 
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Lektionsplanering
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Underlättar 
planeringen:
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Exempel 60 minuter lektion

● 20 minuter genomgång
○ Vilka förmågor och krav arbetar vi 

med?
○ Vad gjorde vi förra gången?
○ Ny information

● 10 minuter aktivitet
○ Brainbreak
○ aktivitet som befäster

● 20 minuter eget arbete
○ fortsätta med “egen produktion”

● 10 minuter sammanfattning + framåtblick



● Skriftliga instruktioner finns kvar
○ ännu tydligare med bilder 

● avlastar minnet
● dela upp i flera led
● tydlig layout

En bra och tydlig instruktion: 

● möjliggör självständighet
● skapar förutsägbarhet

bildkälla: widgitonline.com

Instruktioner
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Att hinna med
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Nu tar vi en kort paus: 
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https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DEr0d5ylnaOo&sa=D&ust=1611521811925000&usg=AOvVaw2DzxUUO7mwCBhu4WpRcJs2


Hur anpassar du studietekniker för elever med 
språkstörning?
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● steg för steg
● en del av undervisningen
● visuella strukturer

Hur skapar du pedagogiska verktyg för eleven som 
stöttar i studieteknik och ger ökad självständighet och 
måluppfyllelse?



Cirkelmodellen
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Cirkelmodellen 
- dekonstruerad
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1. Bygga kunskap 
om textens delar

2. Studera varje del 
och planera skrivande 
gemensamt.

3. Skriva gemensam 
text. Ett stycke i taget

4. Planera och skriva 
individuell text. 



Mindre läxor i högstadiet

Jag tycker att vi ska ha mindre hemarbete när vi går i 
högstadiet, för jag hinner inte vara med mina 
kompisar på eftermiddagarna längre. 

Om jag inte hinner att vara med mina kompisar, så 
har jag till slut inga kompisar kvar. Det tycker jag 
skulle vara väldigt tråkigt. 

När jag är ute och till exempel spelar fotboll med mina 
kompisar, så får jag dessutom frisk luft och motion 
eftersom jag rör på mig. Det är bra för min hälsa och 
bidrar till att jag blir piggare i skolan så att jag kan 
klara av att hinna med skolarbetet bättre. Läxor 
kommer därför inte att behövas. 

Mindre hemarbete skulle göra mig gladare och 
friskare och ge mig mer social träning eftersom jag då 
kan spendera mer tid med mina vänner.

rubrik

åsikt

argument 1

argument 2

sammanfattning

svar på motargument

1. Bygga kunskap 
om textens delar



Rubrik

åsikt
                     Lön till elever i skolan

Argument 1
arbetar hårt, förtjänar

Argument 2
motiverande 

svar på motargument
oansvariga-träna ansvar
ojämnlikt- poängsystem lön efter prestation
dyrt för kommunen-inte så hög lön

sammanfattning och slutkläm
vi borde få lön för hårt arbete!

7-8a

Vi tycker att vi borde få lön när vi går i skolan. 

I skolan arbetar vissa väldigt hårt. Vi lyssnar på vad 
lärarna säger.  Därför förtjänar eleverna lön när de går 
i skolan. 

Det är motiverande för elever om man får högre lön för 
höga betyg. Då skulle eleverna jobba hårdare i skolan. 

En del säger att man går i skolan för att lära sig inte 
för att tjäna pengar. Det är kanske sant men man blir 
motiverad om man får betalt och då lär man sig mer 
och får högre betyg. 

Vi tycker att elever borde få  någonting tillbaka för hur 
hårt de arbetar under lektionerna. 

Hårt arbete borde betala sig! 

2. Studera varje del och 
planera skrivande 
gemensamt.

3. Skriva gemensam 
text. Ett stycke i taget



Skrivprocessen

Att tänka på:
● ett argument i taget
● låt lite bestämd 
● nutid
● håll dig till ämnet

4. Planera och skriva 
individuell text. 



Egen plan

● frigöra kapacitet
● fullfölja arbetet
● anteckningen som genre
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Planera skrivande:
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Individanpassa stödet inte uppgiften

Exempel

35



Bedömning

Det blir för mycket ljud och spring 
speciellt på raster eller på pauserna. 
Som det ser ut nu så är det väldigt 
jobbigt att jobba och ha rast eller 
paus på grund av att dörren är 
öppen.

Hela folkmassan som lever på jord vill 
och behöver förbättra miljön alltså 
skogar, djur och oceanerna, med ett ord 
naturen. Och alla anser att det främsta 
målet är att avsluta hela ställningen med 
att släppa utsläppen av gasolin och andra 
farliga ämnen som sprids.
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Träna läsförståelse
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Träna läsförståelse
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Träna läsförståelse



Hur stöttar du elever med språkstörningar i de 
olika ämnena?
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Hur arbeta med ett lösningsfokuserat 
perspektiv utifrån elevens egna förmåga?



Tid vs. mängd?
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Visuellt stöd

inlärningstruktur

tids-
uppfattning instruktioner

begrepp ämnes-
kunskaper minnesstöd

rums-
uppfattning
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Visuellt stöd



Begreppsinlärning
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Vi hade:

● Sett film
● Haft genomgångar
● Pysslat modeller
● Konkretiserat med rörelser i 

rummet
● Läst texter tillsammans
● Haft läsläxa
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“Berätta för mig vad ni 
vet om hur solen,  
jorden, och månen rör 
sig!”

Tema-arbete NO åk 2



Bilder för 
ämneskunskaper:
Hjälper eleven att hitta rätt i 
minnet.

Hjälper att skapa inre bilder.

Möjliggör för eleven att visa 
sina kunskaper.

Fokuserar uppmärksamheten
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Konkretisera... 
och visualisera…

● Konkretisera för att visa 
samband 

● Visualisera i stor utsträckning 
som möjligt.

● Förstå/behärska begrepp 
innan man går vidare.
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Mall - NO
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48
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“Eleven kan ge enkla 
omdömen om sin 
arbetsinsats och hur den har 
påverkat slöjdföremålets 
kvalitet.” lgr11 (slöjd)
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undervisning för alla

Språklig förmåga

språkstörning särbegåvad?

ADHD superstrukturerad?

ImpulsivitetIntellektuell 
funktionsvariation

Kognitiv förmåga

geni?

Fritt efter idé från 
Bo Hejlskov Elvén
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Några ord om 
läromedel
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● Använd sparsamt
● Var selektiv
● Uppmärksamma layout
● Hur ser progressionen ut?



Språkgodis, Gleerups
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Fokus 4000, SO; Natur och Kultur
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Bas Favorit matematik 6A, Studentlitteratur
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hittalaromedel.spsm.se
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sammanfattningsvis

● visualisera mera
● börja i planeringen
● kvalitet över kvantitet
● självständiga elever = lärare som räcker till
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Våga prova 

Våga fråga

Våga ta hjälp

bildkälla: widgitonline.com 59



Lästips 60



Kontakt:

Instagram: @brage_sollentuna

E-post: 
Sara Lindbäck: lindback.sara@gmail.com
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