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Mötet?



Vad innebär språkstörning?

• Eleven har ej språket som verktyg för kommunikation och 
lärande på ett åldersadekvat sätt

• Kan påverka stora delar av elevens fungerande (tänkande, 
problemlösning, mående, syn på sig själv, samspel)

• Ställer stora krav på omgivningen att anpassa och ”möta med 
miljön” för att minimera effekterna av språkstörningen, och 
öka chanserna till lärande och utveckling



Om den språkliga funktionen är nedsatt …

IN
Att förstå språk (hört, sett, läst)

• Begränsad information

• Nedsatt arbetsminne för hörd information

• Ej automatiskt hitta tolkningsbara enheter i 
en ström av språkljud/språktecken

• Nedsatt processhastighet 

• Nedsatt ordförråd

UT
Att uttrycka språk (tala, teckna, skriva)

• Svårare påverka, utbyta erfarenheter, dialoga

• Nedsatt arbetsminne för att formulera tankar i ord

• Ej automatiskt hitta ord/tecken för att uttrycka sina 
tankar

• Nedsatt processhastighet

• Nedsatt ordförråd

• Svårt använda språket

Kan påverka tänkande och problemlösning, mående, självbild, samspel



INDIVIDEN
• Relatera

• Lära sig

• Förstå och minnas sammanhang

• Jämföra nya upplevelser med 
tidigare erfarenheter

• Vara begriplig

• Lagom krav

• Möjlig att påverka

MILJÖN



Sekvensering

Minne

Bearbetning

Perception

Automatisering
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Koncentration

Uppmärksamhet

Vakenhet



INRE YTTRE
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ICF
aktivitet och delaktighet

hinder

underlättande

funktioner

strukturer

skada

kapacitet

genomförande

Efter Björck-Åkesson, Eva 2004

funktionshinder

handikapp

kropp miljö”Fråga chans ”

på miljön
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Ett annat sätt att se på diagnoser …

… passformen på personen?



Språkstörning - oförklarlig språklig nedsättning

• Ojämn begåvningsprofil. Språkförmågan ej åldersadekvat 

• Språksvårigheterna primära, kan ej förklaras av andra funktionsnedsättningar

• Olika tyngdpunkter

• Arbetshypotes i skolan

• Funktionsnedsättning…varaktig, men yttrar sig olika

• Komplex multifaktoriell avvikelse orsakad av en kombinerad påverkan från många 

genetiska och omgivningsrelaterade riskfaktorer som var för sig har liten effekt (D 

Bishop 2009)

• Diagnosformulering diskuteras - nationell utredning pågår



Intellektuell funktionsnedsättning
tidigare utvecklingsstörning

Intellektuell funktionsnivå  

Adaptiv funktionsförmåga (leva upp till den kulturella gemenskapens åldersanpassade krav)

Debut under barn- och ungdomsåren



Autismspektrum – olika förklaringsmodeller

Kognitiv Socio-emotionell

Theory of mind ”Mind” byggs i en relation

Central coherence

Exekutiva funktioner



Uppmärksamhet  - inre språk ?

Vad är 
viktigt?



Individen i miljön - exekutiva funktioner

Att använda och anpassa sin begåvning till olika situationer på ett målinriktat sätt. 
Arbetsminnet och språket har en viktig roll!

Initiera    – planera   - genomföra/anpassa   – utvärdera

Ha ett MÅL



Exekutiva förmågor
kognitiva processer som reglerar och kontrollerar

• Inhibition

• Flexibilitet

• Uthållighet

• Arbetsminne

• Emotionell kontroll

• Igångsättning

• Uppmärksamhet 

• Planering/organisation

• Ordning på material

• Monitorering (på sig själv och uppgiften)

file://spsm.se/gemensam/TalochSprak/Resurs/Föreläsningar gemensamma Powerpoint/Nätverksträff Umeå 25 okt 2012/stöd exekutiva funktioner.pptx
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Hur kan man möta med miljön för att 
underlätta för en elev med språkstörning?



Ibland ger eleven oväntad respons och det kan 
verka som hen inte förstår … 
- Hur tänker eleven här?
- Hur kan eleven ta initiativ?

• Ta vara på 

• Vara öppen för

• Skapa utrymme för elevens egna initiativ

• Ibland tolka in en intention, skapa mening – men ge då utrymme 
för reaktion

• Att vi ibland är för snabba med att lägga oss i elevens tanke



”The Big 5” i skolans styrdokument

• Begreppslig förmåga

• Analysförmåga

• Förmåga att hantera information

• Kommunikativ förmåga

• Metakognitiv förmåga

Efter Göran Svanelid
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omgivningsfaktorer som kan påverka



Lusten och konsten att fråga

Att fråga är ett sätt att driva sin egen utveckling

…kräver

• Viss förförståelse, något att fråga om

• Motivation

• Frågesignaler (tonfall, höjda ögonbryn, 
frågeord…)

• Omdöme - vem kan jag fråga om vad

• Veta var jag kan ta reda på olika saker



Lusten och konsten att berätta 
- Om egna upplevelser
- Återberätta med och utan bildstöd (förutsätter fungerande lyssnande)

…kräver

• Något att prata om

• Motivation

• Planering - röd tråd

• Förmåga att sätta sig in i lyssnarens perspektiv



Minnets roll i orsak-verkan

• Det som hänt

• Det som kan hända

• Kan man minnas framåt?

NUhärleda planera



Vygotskij – den proximala utvecklingszonen

Nivåskillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad 
som kräver andras hjälp kallas för "den proximala utvecklingszonen" 
(ZPD). 



När?

Var?

Hur? … på hal is…

Att ”curla”…



Självständighet och självkänsla

Beroende Självständig

Jag duger 
som jag är!



anna.liljestrand@spsm.se




