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Uppdraget för Resurscenter tal och språk

Instruktion från regeringen:

Utgår från att myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk 
utredning inom resurscenter för barn och ungdomar som har 
en grav språkstörning. 

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera 
och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare.



Vårt arbete sker alltså genom olika typer av specialpedagogiskt 
stöd:

- Specialpedagogisk utredning

- Specialpedagogisk rådgivning

- Distanskursen Grav språkstörning



Språket
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Uttal 

Sätta ihop meningar

Betonar ord och meningar på 
ett annorlunda sätt

Pratar med entonig röst

Svårt att uppfatta om ord är 
korta eller långa

Svårt att höra vilket ljud ett 
ord börjar eller slutar med
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Vad är en språkstörning?



Svårt att förstå instruktioner, 
framför allt muntliga

Litet ordförråd

Svårt att komma på ord

Svårt att ordna ord i olika 
kategorier
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Använda och tolka 
ögonkontakt, kroppsspråk 
och mimik

Vänta på sin tur i samtalet

Berätta sammanhängande

Förstå ironi eller bildliga 
uttryck 

Anpassa språket till 
situationen
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ADHD

autismspektrum
språkstörning

utvecklingsstörning

Språkstörning tillsammans med andra 
svårigheter

• Språk och uppmärksamhet påverkar varandra

• Språket reglerar det egna beteendet

• Adhd och autism

• Styrning och samordning av kroppens rörelser

• Sociala sammanhang

• Svårigheter överlappar och förändras över tid



informationsprocessmodellen



Om hjärnan (ur Ninjakoll)

• https://youtu.be/mdMhseyX0-0

https://youtu.be/mdMhseyX0-0


Stötta minnet

Dela upp i mindre delar

Ge korta och tydliga instruktioner

Hjälp eleven att komma ihåg med hjälp av bilder, konkret 
material eller via text

Planera korta arbetspass

Ge många tillfällen till repetition

Låt eleven redovisa på samma sätt som hen lärt in

Hjälp till att hålla fokus på ämnet
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Ta hänsyn till elevens förmåga att 
lyssna

Använd ett enkelt språk och korta meningar där de flesta av 
orden är vanliga

Anpassa taltempo

Ge tydliga instruktioner och dela upp dem i olika steg

Förstärk det som sägs med hjälp av bilder
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Anpassa aktiviteter och uppgifter

Konkreta uppgifter som delas upp steg för steg

Visualisera

Förklara och rita ord 

Använd tidshjälpmedel

Se till att uppgifter ofta har liknande upplägg och struktur
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Skapa sammanhang och förförståelse

Ta reda på vilka ord och begrepp som eleven känner till och 
vilka som är nya

Knyt an till vardagen och vardagliga ord och uttryck

Koppla nya kunskaper till gamla

Gör studiebesök och erbjud upplevelser utanför skolan
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Bygg upp ordförrådet
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Öva på att berätta

Återberätta

Bilder, fotografier

Ställ frågor 

Gå igenom ord 

Skapa meningar för imitation
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Använd olika metoder och material

Spela spel

Dramatisera

Använd konkret arbetsmaterial

Visa filmer 

Ge visuellt stöd , ge exempel
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Använd ett tydligt kroppsspråk 

Rita samtidigt som du har en genomgång

Satsa på korta pass, med tydlig början och slut

Lägg in moment där eleven själv får vara aktivt
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Ge tid

Viktigt att få tillräckligt med tid

Ge tillräckligt mycket betänketid åt eleven till att kunna 
formulera sina svar och inlägg

Utforma uppgifter så att alla måste vara med och bidra till 
lösningen – (uppmuntra till par eller grupparbete)

Använd tids- och planeringshjälpmedel
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Se över den fysiska lärmiljön

Hörselkåpor för elever som vill använda det

Tassar under stolsbenen

Ljuddämpande yta på elevens arbetsplats

Använd material som inte slamrar

Använd textilier på väggarna i korridorer och matsal

Se över elevens placering i klassrummet

Se till att det inte finns så mycket på väggarna
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Läsa och skriva 

Läs och skriv enkla texter tillsammans dagligen, 
gärna med hjälp av digital tavla och bilder

Ge modeller för olika texter

Använd läs- och skrivstöd på datorn eller 
lärplatta
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…och att förstå texterna 

Berätta vad texten handlar om och visa eventuella bilder

Ställ frågor och bygg på elevens tidigare erfarenheter 

Använd bilder som stöd

Gå igenom knepiga ord

Om boken finns på film, visa den först

Ställ frågor om texten under tiden eleven läser
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Fortsätt med högläsning och boksamtal 
under hela skoltiden

Låt eleven skriva mycket och ofta, gärna på 
dator

Ge modeller till hur man kan skriva olika 
typer av texter
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Redovisningar och prov

Muntliga redovisningar och prov, enskilt eller i liten grupp

Alternativa lärverktyg som dator, rättstavningsprogram, 
bildstödsprogram

Uppdelade uppgifter

Extra tid
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Självkänsla och relationer till andra
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Självkänsla

Samspel

Livspersperspektiv



Kompisar och andra relationer

Aktiviteter eller spel med tydliga regler så eleven får vara 
delaktig i sammanhang

Skapa möjligheter och uppmuntra samarbete med en kompis

Använd sociala berättelser som stöd för samtal

Samtala om olika sätt att kommunicera 

Beröm 
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Samarbeta mellan hem och skola

Se till att informationen fungerar 

Skapa en gemensam bild - barn, hem och 
skola

Kom överens om vad ni ska prioritera 
och hur ni gör med läxor

Var tydlig och konkret i 
kommunikationen
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Tänk på att

Förändring tar tid! 

Våga tro på att du som vuxen gör skillnad för barnet och för 
utvecklingen
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Skriften
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Vi vill också passa på att tipsa om 

vårt studiepaket…

Moment 1 - Egen- och föräldraperspektiv
Moment 2 - Perception och kognition
Moment 3 - Pedagogiska strategier
Moment 4 - Problemskapande situationer
Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

Se – läs – reflektera – nyfiken på mer? 

https://www.spsm.se/studiepaket-npf/

https://vimeo.com/151904870

https://vimeo.com/151904870
https://vimeo.com/151904870


ida.eriksson@spsm.se
mia.walther@spsm.se


