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Leg. logoped Julia Andersson

Stötta elevernas språk, 
kommunikation och 

sociala samspel i 
fritidshemmets vardag

Umeå kommun
Umeå universitet

Vad är språk?

Uttrycksförmåga och förståelse

+ Exekutiva funktioner: arbetsminne, planering, inhibering 

+ Talat/Skrivet

AnvändningInnehåll

Form

Inte bara prata!

• Förstå varför man ska lyssna på vuxna

• Kunna hålla fokus på den som pratar

• Förstå innebörden av det som sägs

• Urskilja vad pedagogen/andra elever säger i en miljö med 

andra ljud i bakgrunden

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
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Lekutveckling

Det finns ett samband mellan barns lek och deras utveckling i 
stort.

• Experimentell lek (vad är det här för grej?)
• Symbollek (en kloss => en mobil)
• Konstruktionslek (konstruerar saker)
• Rollek (t.ex. doktor – patient)

Ju äldre barnet blir, desto mer avancerad lek och desto mer 
språk i leken och om leken. 

Nu är det fritids!

● Förstå/relatera till andras känslor och tankar
● Tidsuppfattning
● Hantera sinnesintryck
● Kommunicera
● Planera, påbörja, genomföra, avsluta
● Byta aktivitet, flexibilitet
● Styra impulser
● Delta i aktivitet

Språklig sårbarhet

Pedagogiken

Språket

Barnet

Barnets förutsättning:
arv och miljö

Undervisning, förhållningssätt,
medvetenhet, förståelse

Språkliga krav: skolspråk, 
ämnesspråk, olika språk

Bruce et al., 2016
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Språkstörning –
Developmental Language Disorder - DLD

Grammatik

Ordförråd + hitta ord

Språkligt minne

Berätta/förklara + förstå

Anpassa till lyssnaren Språkstörning finns alltid på 
personens samtliga språk

Hur kan språkstörning/DLD “se” ut?

● Svårt att berätta och förklara

● Fler grammatiska fel i tal än jämnåriga

● Svårt att följa längre instruktioner

● Pratar mycket men anpassar sig inte till 
lyssnaren  

● Svårigheter med socialt samspel och lek

● Brister i ordförrådet eller tydliga 
ordåtkomstsvårigheter  

● Fortfarande har svårigheter med uttal 
(utöver r/s)

● Svårt att ställa specifika frågor 

● Svårigheter med bildliga uttryck och 
vitsar, ironi, sådant som är “mellan 
raderna” 

Hallin, 2020

Språkstörning förekommer ofta tillsammans med…

• Svårigheter med koncentration

• Svårigheter att reglera uppmärksamhet

• Svårigheter med socialt samspel

• Motoriska svårigheter

…. men inte alltid
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Tillgänglighet

● Fysiskt – tillgång till platser och lokaler

● Sociokommunikativt samspel – kunna uttrycka, förmedla 

och förstå tillsammans med andra

● Meningssammanhang – förstå vad som händer och varför 

det händer

• Anpassa muntligt språk – förstärk och förtydliga

• Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

• Fokus på ord/begrepp

• Gemensam läsning

Muntligt språk

● Se till att instruktioner är explicta (tydliga/uttalade) 

och inte kräver inferenser.

● Anpassa tempo så att barnen/eleverna kan få tid till 

språklig bearbetning och formulera muntliga svar.

● Upprepa och omformulera central information

● Ge viktig information vänd mot barnen/eleverna.

• 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?

13 14

15 16



2022-11-14

5

Bemötande och muntlig kommunikation

• Förstärk med rösten (intonation, röststyrka)

• Förstärk visuellt (bilder, föremål)

• Förstärk med kroppsspråk (placering, gester, tecken 

som stöd, blickriktning, ”dramatiseringar”)

Utvidga språket

● Från situationsberoende till situationsoberoende

● ”där, den, det, en sån, han, hon”

● ”gul, blå, röd, keps, hatt, hår…”

● ” nere, över, under, magnet, högt…”

Maximera språklig exponering

Säg samma sak på 
flera olika sätt Regeln om (minst) 3

upprepa det viktigaste 
ordet

• minst tre gånger
• i minst tre olika  

meningar
• i minst tre olika 

sammanhang

Passiv 
korrigering

ord
ordböjning
mening
uttal

ord
röster
bilder
föremål

Hur fångar vi upp samtalen 
på mellanmålet och på 

skolgården?

Kom håg…
Du är det viktigaste verktyget!
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Förbättra möjligheter till informationsbearbetning

● Utmana form eller innehåll

● Erbjud tydliga ramar

● Visuellt stöd

● Förförståelse

Tydliggör och visualisera tiden

● Ger tid att ställa om/växla spår

● Underlättar i övergångar

● Minskar ovisshet och stress

● Hjälper personen att anstränga sig maximalt under en viss tid

● Personen kan se en början och ett slut

Leg. logoped Ebba Almsenius

Vad är visuellt stöd?
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Ritprat - sociala berättelser, seriesamtal, konsekvenskarta

Ritprat är ett övergripande begrepp 
för att rita och prata samtidigt. 
Konkretisera!

Sociala berättelser och seriesamtal är olika sätt att ritprata

● Tydliggöra vanor, rutiner, förändringar

● Förklara samband och kunskap

● Fördelar: Visuella och tydliga, konkreta, neutrala, 

finns kvar, kan sparas 
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Sociala berättelser

Skrivs och förbereds av den vuxne

Följer en specifik struktur
Beskriver VAD som händer, VARFÖR det 
händer och HUR man kan göra. Hjälp att 
förstå vad som hände och ge alternativ - inte 
tillrättavisa

Öka förståelse för sociala sammanhang och 
situationer
Anpassad till en speciell individ och person

Ritprat/seriesamtal

Görs tillsammans med 
barnet

Utgår från det som händer 
här och nu

Hur uppfattar barnet en 
situation och hur tänker 
andra kring situationen

Konsekvenskartor

Visar vilken konsekvens en handling ger 

Ger personen en valmöjlighet

xxxst, sprang yqz, 
klockan XX kom 

till Atrxxs
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Hur lär vi oss 
orden?

minfinabil

denbilenärdin

stannabilen

detärenpolisbil

tittapåsopbilarna

Ord och begrepp

● Förstå och lära av definitioner (som exempelvis: hundar är däggdjur). 

● Förstå principer för kategorisering (hammare och tång är verktyg eftersom de 

används för att bygga). 

● Precisera när upplevelser eller åsikter inte är delade (jag tycker inte om att bygga 

men mamma gör det). 

● Kunna prioritera språklig information och slutledning framför egen upplevelse 

(månen lyser för att solen lyser på den). 

● Lära av andra och göra referenser till källan (Kalle visade mig hur man spelar 

dataspelet). 

Känsloord och ”tankeord”

Svårt att kategorisera och sätta namn på sina känslor och tidigare 
upplevelser

■ svårt att anpassa sin reaktion till omvärlden.

Begränsad repertoar av känsloord

■ använder andra ord vid frustration,

Förbered en begreppslista med viktiga ord inför 
planerade aktiviteter som till exempel lekar och pyssel. 

Vilka ord är viktiga och behövs för att kunna genomföra 
aktiviteten? 

Fundera kring hur ni kan förtydliga och förstärka de 
orden så att alla förstår.

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

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

• Utvecklar berättande

• Stärker ordförråd och grammatik

• Stöttar i övergången till ett mer akademiskt språk

• Förstå och uttrycka känslor, bibehålla 

uppmärksamhet och turtagning

Böcker och högläsning

VISUELLT STÖD LÅNGSAMMARE
TEMPO

REPETITION RÖD TRÅD

Strategier i 
högläsning

Ställa hypoteser
Ställa frågor
Reda ut oklarheter
Sammanfatta
Våga stanna upp!

Att arbeta med läsning

• Läs på olika sätt, olika 

sorters böcker, böcker 

framme

• Titta på och prata om 

bilderna i boken tillsammans! 

• Fånga upp intresseområden, 

turas om att välja böcker

• Berätta med egna ord 

• Använd rösten, gester, 

kroppsspråk, tecken som 

stöd

• Spel och lekar – andra 

aktiviteter

• Ha roligt tillsammans! 
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Vad blev NYTT för dig idag? 
Vad blev VIKTIGT för dig idag? Tack!

julia@logopedjulia.se
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