
Barns språkutveckling

Språkteamet i Svedala kommun



Planering
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Språkteamets arbete fokuserar på tidiga insatser när det gäller barn och elever i 

språklig sårbarhet. I uppdraget ingår även arbete kring kommunens elever med 

hörselnedsättning. Språkteamet är delaktigt i arbetet kring att utveckla lärmiljön 

för Svedala kommuns barn och elever.

Barn- och elevhälsans språkteam:

● finns som ett komplement till den lokala elevhälsans insatser särskilt i 

frågor som rör barn och elever i språklig sårbarhet och/eller med 

hörselnedsättning

● bistår med logopedisk och specialpedagogisk kompetens

● utbildar och handleder personal

● deltar vid kartläggningar med språkliga frågeställningar

● ansvarar för kontakten med Regions Skånes logopedmottagning och 

hörselenhet.



Barn- och elevhälsan bloggar
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Vad är språk?

Kommunikation

Språk

Tal



Källa: Med inspiration ifrån https://pedagog.malmo.se/
2017/09/22/sprakstorning-vad-innebar-det-egentligen-och
-vad-kan-man-gora-i-skolan/

https://pedagog.malmo.se/2017/09/22/sprakstorning-vad-innebar-det-egentligen-och-vad-kan-man-gora-i-skolan/
https://pedagog.malmo.se/2017/09/22/sprakstorning-vad-innebar-det-egentligen-och-vad-kan-man-gora-i-skolan/
https://pedagog.malmo.se/2017/09/22/sprakstorning-vad-innebar-det-egentligen-och-vad-kan-man-gora-i-skolan/






Språklig sårbarhet/språkstörning

Vad ska vi stötta?
- Nedsatt 

bearbetningsförmåga
- Begränsningar i

- Bearbetningshastighet
- Hur mycket man kan 

bearbeta samtidigt
- Hur länge  man orkar 

med hög infomängd

Hur ska vi stötta?
- Avlasta 

bearbetningsförmågan

Källa: Instagram #språkstörning, 
logopedisabelle



Språklig sårbarhet/språkstörning

Vad ska vi stötta?
- Svårigheter med implicit 

språkinlärning
- Insatser

- Ge hjärnan bättre 
förutsättningar att 
upptäcka språkliga 
mönster

- Mer explicit (medveten) 
inlärning/undervisning

- Mer repetition (på rätt 
sätt)

Hur ska vi stötta?
- Var mer explicit!

Källa: Instagram #språkstörning, 
logopedisabelle
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Källa: 

https://www.youtube.com/watch?v=_b

JX9hXTXuA&t=1653s 

http://www.youtube.com/watch?v=_bJX9hXTXuA


“Ordförrådet är sämre hos 
våra barn idag”

“Om man har flera språk i en 
familj bör man välja ett språk 
att prata med sitt barn”



Vad behövs för skolframgång?

80% ”There is no 

app to replace

your lap”

Källa:Wellchildcenter.org



Ordförråd



Hitta språket - Vad är det?

▪ Berätta och beskriva
▪ Lyssna och samtala
▪ Kommunicera med symboler 

och bokstäver
▪ Urskilja ord och språkljud

Källa - Skolverket



Berättande

Innehåll

StrukturSpråklig form

Anpassa sig 
till mottagaren

Allt ska göras samtidigt

Källa Pixabay



Faktakälla: https://www.srat.se/globalassets/logopederna/

dokument/foreningen/material/flersprak-myt-fakta2.pdf

https://www.srat.se/globalassets/logopederna/


Lärmiljö

Synliggöra visuellt Minska stimuli
Träna 
förmågor



Frågor och reflektioner?
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Källor

Där övrig bildkälla inte anges är bilderna och grafiken 
gjord av språkteamet i Svedala Kommun och 
Widgitsymbolerna är hämtade från 
widgitsymbols © widgitsoftware 2002-2022 Symbolbruket 


