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Språket som verktyg

• Att lära sig saker om världen

• Att uttrycka sin vilja och sina åsikter

• Att ta del av andras perspektiv

• Att resonera logiskt

• Att reglera känslor och impulser



Vardagsspråk

• Muntligt

• Vardagsrelaterat

• Konkret

• Informellt

Skolspråk

• Skriftligt

• Ämnesspecifikt

• Abstrakt

• Formellt



Redogöra för vad du kan och har lärt dig

Kunna delta i ett demokratiskt samhälle

Social interaktion, i olika sammanhang

Information – söka – använda – värdera

Instruktioner, ge och ta emot

Samtal/Resonemang/Reflektion

Diskussioner/Argumentation

Presentationer/Redogörelse

Läsa och analysera texter

Anpassa språket till olika sammanhang.



Det kommunikationsstödjande klassrummet

• Evidensbaserat för 5-7 år

• Identifiera styrkor och svagheter i 

hur den fysiska miljön, 

lärtillfällena och interaktionerna 

stöttar barns språkliga utveckling



Observera/identifiera – några frågor att ställa

• Är det svårt att förstå barnet?

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

• Har barnet svårt att återberätta en händelse och 

uttrycka sig sammanhängande?

• Blir det missuppfattningar med anledning av att 

barnet har svårt att tolka kroppsspråk och mimik 

vid samtal och lek?

• Har barnet svårt att förstå muntliga instruktioner 

eller annan information?

• Har barnet svårt att förstå lekens regler och har 

svårt att leka med andra barn?

• Har barnet svårt att se sin roll i olika situationer, 

och kan inte heller förstå andras tankar, känslor 

och perspektiv?

• Har barnet svårt att hitta rätt ord när hen ska 

tala?

• Tar barnet få eller inga initiativ till samvaro?

• Kan barnet placera olika ord i kategorier? 



Vad säger barnet själv?

• Vilka situationer blir svåra?

• När lyckas hen i relationer och 

socialt samspel?

• Hur upplever hen sina egna och 

andras känslor?

Använd visuella skalor och 

strukturera frågandet!



Verktygslåda –kommunikation

• Taltempo och pauser

• Bekräfta och kommentera

• Utvidga och benämn

• Repetera

• Agera modell, ”tänk högt”
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Olika typer av visuellt stöd
• Experiment/laboration

• Film/video

• Fotografi/illustration
– Genomgång

– Inspiration

– Nya ord och begrepp

• Symboler för ord och begrepp

• Stödstrukturer

• Skrivna ord/anteckningar

• Tydlig layout

• Bildstöd för samtal

• Ritprat/sociala berättelser

• Stödtecken (TAKK)

• Stöd för tidsstruktur, rutiner och mål

• Symboler på skyltar

(Hallin, 2019)



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



Kommunikationsstöd

Synliggöra språkligt innehåll

Stöd för uttrycksförmåga och förståelse



Olika syften med visuellt stöd

(Hallin, 2019)
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Nivå 1
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Ordinlärning i skolåldern

• Ord med dubbla betydelser/funktioner 

• Adverb som beskriver sannolikhet och storlek

• Abstrakta substantiv 

• Morfologiskt komplexa ord 

• Metalingvistiska och metakognitiva verb

(Nippold, 2017, Nagy & Townsend, 2012)



Fokusera på djup ordinlärning av relativt få ord. Många 

repetitioner av ord i många olika muntliga och skriftliga 

kontexter. Man lär sig t. ex verb bäst när de visas flera 

exempel och när exemplen varierar i 

innehåll.

(Snape & Krott, 2018)







Hur?

• Fokusera på Nivå 2-ord, de ord som kommer 

stötta inlärning och förståelse mest.

• Samordna över ämnen och arbetsområden.

• Ta hjälp av skollogoped om möjligt.



Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

• Fyll en ”skattkista” med ord (nedskrivna + bilder) som 

är aktuella i skolan (nivå 1 och nivå 2).

–ord som eleverna har förståelse av

–ord där viss förståelse finns

–ord som eleverna ännu inte kan 



Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

1. Ordsortering

2. Utforska skatterna (orden): 

– Uttala ordet/orden högt och långsamt

– Prata om orddelar och deras betydelser

– Gemensamma definitioner efter diskussion (elevvänlig)

– Koppla orden till andra ord man redan kan

– Använd orden i spel och lekar



Ordskattsamlaren (Motsch & Marks, 2014)

3. Spara ordskatterna i en egen skattbok/skattkista

– Skriv ned en elevvänlig definition

– Skriv ned/rita koppling till andra ord

– Skriv ned exempel på meningar och uttryck där ordet 

används

4. Skattjakt hemma och i skolan!

Alla elever får samla egna ord de inte vet vad de betyder 

och ta med för diskussion i gruppen/klassen.



Fokus på bokstavsljuden

• Förmågan att uppmärksamma, reflektera över och 

manipulera fonemens egenskaper och placering i ordet.

– Fonemsegmentering har visat sig särskilt viktig

• Bokstavsljud och bokstavsnamn,  t. ex. Praxisbilder



Läsning

• Ordförråd, begrepp, synonymer

• Grammatik

• Språklig gemenskap

• Interpunktion

• Styckeindelning

• Berättarstruktur



Läsning och läsförståelse i skolan

• Vad krävs?

– Informationstätt

– Samband och kopplingar

– Förstå mellan raderna

– Struktur

– Ord och begrepp



Texttyper

• Olika typer av förklarande och beskrivande texter kan 

vara svåra, oftast lättare med berättande text

• Stödet behöver finnas där över tid, använda och ha 

tillgång till stödstrukturer
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Förbättra hörförståelse och 

inferentiell förståelse (Dawes et al., 2018)

• Tydliga mål

• Dialogisk högläsning

• Arbeta med återberättande och

berättelsegrammatik



Förbättra hörförståelse och 

inferentiell förståelse (Dawes et al., 2018)

• 8 veckor med sexton 30-minuterstillfällen som genomförs i 

liten grupp. 

• Första tillfället: högläsning och gör ”berättelsekarta”
– Ställa hypoteser

– Ställa frågor

– Reda ut oklarheter

– Sammanfatta

– Våga stanna upp



Förbättra hörförståelse och 

inferentiell förståelse (Dawes et al., 2018)

• Andra tillfället: återberättar utifrån berättelsekartan



Förbättra hörförståelse och 

inferentiell förståelse (Dawes et al., 2018)

• Tredje tillfället: återberättar, känslor i fokus

• Fjärde tillfället: återberättar, förutsägelser



Lekutveckling

• Experimentell lek (vad är det här för grej?)

• Symbollek (en kloss => en mobil)

• Konstruktionslek (konstruerar saker)

• Rollek (t.ex. doktor – patient)







PRATA, LEK OCH SPRÅKA 

TILLSAMMANS

Och kom håg…

Du är det viktigaste verktyget!

Kontakt: julia@logopedjulia.se


