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Språkligt och kommunikativt 
anpassade lärmiljöer

stöd hela vägen i klassrummet

Leg.logoped Julia Andersson
LogopedJulia

Umeå kommun

Widgitsymboler © Widgit
Software/Symbolbruket AB 2022

Bygg och utveckla språk genom 
explicit undervisning och 

stöttning.

Ökad sårbarhet

Samtal med flera personer samtidigt 

Fritt berättande

Läs- och skrivuppgifter

Nya ämnesområden

Prestation under stress/tidspress

Vad som ofta händer…

● Förenklar innehållet

● Tar bort svåra begrepp

● Sänker kraven på elevernas prestationer
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Dit vi vill…

Anpassa och utveckla undervisningen så att eleverna förstår 
innehållet och samtidigt får en möjlighet att utveckla språket.

Förtydliga och förstärka istället för att förenkla!

Språkutvecklande undervisning

Stärka språklig förmåga

● För alla elever
● Utgår från ämneskunskaper med 

förstärkt fokus på språket.

● Utgår från individuell elevs språkliga 
behov

● Stärka och utveckla elevens språkliga 
förmåga, att förstå och uttrycka sig 
muntligt/skriftligt

Klassrumsbaserad språklig intervention

”Elevernas språkliga förståelse utvecklas bäst i ett sammanhang 
tillsammans med andra och i en kontext” 

Levlin, 2014

Checklista kommunikationsstödjande klassrummet Språkutvecklande undervisning
● Handledning mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse 

och nytt språk

● Lösa uppgiften med stöd, lära sig HUR man kan lösa 

uppgiften

 Stödet leder till att eleven kan lösa liknande 

uppgifter på egen hand
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Olika former av stöttning
● Förklaringar

● Frågor som ställs för att utveckla elevernas förståelse och 

tankar

● Att demonstrera, visa och ge modeller

● Visuellt stöd

● Förberedande aktiviteter

● Strategier

● Feedback

● Anpassa muntligt språk

● Anpassa skriftligt språk

● Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

● Strukturerad undervisning ord/begrepp

● Explicit undervisning av olika texttyper

● Explicit undervisning av läsförståelsestrategier

Starling, J., Munro, N., Togher, L., Arciuli, J., 2012

● Upprepa och omformulera viktig information.

● Anpassa taltempo, tid till språklig bearbetning 

och formulera muntliga svar.

● Ge tydliga instruktioner och dela upp dem i olika steg.

● Upprepa och omformulera viktig information.

● Begränsa mängden samtidig information.

● Förstärk med tecken, kroppsspråk, visa, peka.

● Be barnet/eleven upprepa vad som har sagts.

Anpassa muntligt språk
• TID t.ex dagen före igår var min födelsedag

• PLATS t.ex höger och vänster, stå bakom Alma

• MÄNGD t.ex några, många, minst

• ORDNING t.ex först, andra, nästa, sist

• OMVÄND ORDFÖLJD t.ex Pelle blev puttad av flickan. Vem blev 

puttad?

• RELATIONER t.ex Vad kallas mammas bror?
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● Anpassa arbetsblad och texter genom att dela upp 

större mängder text/information i mindre stycken.

● Lägg till ikoner och bildstöd.

● Lägg till korta beskrivningar av ämnesspecifika ord.

● Se till att frågor till en text är på samma sida.

Anpassa skriftligt språk

● Form och/eller innehåll

● Erbjud tydliga ramar

● Visuellt stöd

Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

● Experiment/laboration

● Film/video

● Fotografi/illustration

● Symboler för ord och begrepp

● Stödstrukturer

● Skrivna ord/anteckningar

● Tydlig layout

● Ritprat/sociala berättelser

● Stödtecken (TAKK)

● Stöd för tidsstruktur, rutiner och mål

● Symboler på skyltar

Olika typer av visuellt stöd

(Hallin, 2019)

● Förklara ordens delar

● Många olika sätt i många sammanhang

● Muntligt och skriftligt

● Ämnesövergripande ord

● Verb – ”Hämta analysera!”

● Nyfikenhet, utveckla språket vidare

Strukturerad undervisning av ord och begrepp
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● Kunskap om ordets delar

● Strategier förstå nya och okända ord,

morfologiskt komplexa ord

● Morfologisk medvetenhet, förmågan att manipulera morfem. 

● Syntaktisk morfologisk kunskap, hur morfem påverkar ordens uppbyggnad.

● Semantisk morfologisk kunskap, hur betydelsen av morfem hjälper till att bygga 

innebörden av det övergripande ordet.

● Ortografisk / fonologisk morfologisk kunskap, hur man uttalar och stavar 

morfologiskt komplexa ord.

Morfologisk medvetenhet

(Apel, 2014; Goodwin et al., 2017, 2020)

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Leg. logoped Julia Andersson, Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019 | www.symbolbruket.se och Ritade Tecken Specialpedagogiska skolmyndigheten

17 18

19 20



2022-01-27

6

● Anpassa arbetsblad och texter genom att dela upp större mängder text/information i 

mindre stycken.

● Lägg till ikoner och bildstöd.

● Lägg till korta beskrivningar av ämnesspecifika ord.

● Se till att frågor till en text är på samma sida

Anpassa skriftligt språk

Explicit undervisning av olika texttyper

Explicit undervisning av läsförståelsestrategier

● Cirkelmodellen

● Identifiera, sortera, kategorisera

● Gemensamt, med stöd, självständigt

● Dela upp och skriv om med egna ord!

● Stödstrukturer och visuellt stöd

○ underlätta organisering, planering, 

genomförande, minne

Texttyper

Ord och uttryck som ger sammanhang

● Markera i texterna

● Visa vid genomgångar

● Öva på att känna igen och hitta dem

Sambandsord
… men …
… och …
… också …
… eller …
… därför …
… eftersom …
… även … 
… trots att …
… följaktligen …
… slutligen …
… nämligen …
Ju … desto …
Om … så …
Först … sen
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● Identifiera viktiga ord (ämnesspecifika och ämnesövergripande)

● Relatera och förutspå

● Visualisera, skapa bilder

● Använd frågeorden

● Övervaka förståelse

● Sammanfatta/återberätta

Läsförståelsestrategier

Språkutvecklande undervisning

Stärka språklig förmåga

● För alla elever
● Utgår från ämneskunskaper med 

förstärkt fokus på språket.

● Utgår från individuell elevs språkliga 
behov

● Stärka och utveckla elevens språkliga 
förmåga, att förstå och uttrycka sig 
muntligt/skriftligt

Klassrumsbaserad språklig intervention

”Elevernas språkliga förståelse utvecklas bäst i ett sammanhang 
tillsammans med andra och i en kontext” 

Levlin, 2014

10 anledningar till att jobba klassrumsbaserat

1. För att lära eleverna det de behöver kunna i de sammanhang de behöver kunna det

2. För fler övningsmöjligheter

3. För att kunna främja och jobba med sociala relationer

4. För att inte eleven ska missa det som händer i klassrummet

5. För att visa och modella arbetssätt och metoder

6. För att kunna se om det vi jobbar mot är rimligt

7. För att kunna fokusera på förmågor och färdigheter som är relevanta och användbara

8. För att tillsammans kunna jobba direkt med det som händer

9. För att kunna bedöma och kartlägga språkförmåga i flera olika sammanhang

10. Eftersom det är rätt sak att göra!

McWilliam & Scott, 2001
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● Har positiva effekter för ordförråd, berättande, fonologisk 

medvetenhet, ”skolspråk”, skriftlig uttrycksförmåga. 

● Ger möjligheter till en bättre differentierad undervisning.

● Större chans att kunskaperna används och generaliseras. 

Att jobba klassrumsbaserat

(Archibald, 2017, McGinty & Justice, 2006, Palinscar et al. 2000)

● Finns det ett samband eller koppling med klassrumskontexten?

● Arbetar vi med både muntligt och skriftligt språk?

● Arbetar vi med metakognitiva och metalingvistiska förmågor?

● Är målen tydliga?

Checklista för klassrumsbaserade
interventionsmål, aktiviteter & anpassningar

(Wallach, 2008)

Språkliga krav – språkliga förmågor

• Lektionsinnehåll

• Kursplan

• Motivation och intresse

Koppling till klassrumskontexten

Skriv det!

● stödord

● meningar

● återberätta

Kombinera muntligt och skriftligt

29 30

31 32



2022-01-27

9

● Synliggöra lärandet och språkandet

● Visa, HUR:et, agera modell

● Prata om hur ni använder språket för att lösa uppgifterna, 

inte bara om uppgiftens innehåll

● Båda nivåerna behöver finnas med!

Metakognitiva förmågor

Det här behöver jag veta innan jag läser en text

Vad är det för text som ska läsas?

Varför ska jag läsa den texten?

Vad behöver jag veta när jag läst färdigt texten?

Vad vet jag redan?

Hur ska jag börja?

Behöver jag läsa vissa delar mer noga?

Finns det frågor som ska besvaras?

● Strategier och typ av stöttning

● Tydliga mål

○ Delaktighet för eleven

○ Motivation

Följ upp och utvärdera
Inte bara att ”vara” i klassrummet
Vi behöver samarbeta effektivt!

Men hur då?
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Samarbete – att dela med sig av

Ansvar

Intresse

Framgångar

Misslyckanden

Arbetssätt

Mål

Beslut

● Gemensam tid för relationsbyggande, kunskapsutbyte och 

planering

● Tydlighet kring roller, arbetsuppgifter, kompetenser

● Synsätt och perspektiv

● Tillgång till schema och lektionsplaneringar – var förberedd!

● Utvärdera

● Stöttande ledning

Samarbete – vad krävs?

Utgå från

• Elevernas behov och förutsättningar

• Hur samarbetet lärare/logoped fungerar

• Ämnet och lektionsinnehållet

● Repetitioner och exponering av ord

● Narrativ förmåga

● Lek, samspel

● Texttyper, läsförståelse

● …

Samarbete
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● Anpassa muntligt språk

● Anpassa skriftligt språk

● Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

● Strukturerad undervisning ord/begrepp

● Explicit undervisning av olika texttyper

● Explicit undervisning av läsförståelsestrategier

● Stärk språket med direkta insatser i samarbete!

Starling, J., Munro, N., Togher, L., Arciuli, J., 2012

Tack!

julia@logopedjulia.se
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