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Nu, just nu när jag skriver det här, har jag fort-
farande semester. En vecka kvar, knappt. Lite 
dum är jag då, som ägnar energi åt att våndas 
över att semestern snart är slut i stället för att 
njuta av ledigheten. 

För några år sedan levde vi under ett par måna-
der i ovisshet om huruvida min man skulle få ha 
sitt jobb kvar eller ej. Firman som han jobbade 
på kom lyckligtvis på fötter framåt sommaren. 
Jag minns att vi den hösten, mitt i ”tillbaka-till-
jobbet-ångesten” kunde locka fram tacksam-
hetskänslor över att vi faktiskt hade jobb att gå 
tillbaka till. 

De barn och ungdomar vi möter har många 
gånger en tuff situation. En slitsam skolgång 
med svårigheter att nå högre betyg är ofta 
en verklighet. Många går ut gymnasiet utan 
fullständiga betyg. Det kan vara besvärligt att 
skaffa sig jobb när man ska ut i arbetslivet med 
ett tilltufsat självförtroende. 

Här har vi en viktig roll att fylla. Att tidigt, 
tidigt komma in och stötta utvecklingen av 
språket och berika ordförrådet är en oerhört 
viktig investering i barnen. Att följa och stärka 
språkutvecklingen under tidiga, men även under 
högre, skolår kan bidra till att självförtroendet 
når betydligt högre nivåer än vad det gjort an-
nars. Det kan vara ovärderligt när det är dags 
att ge sig ut i arbetslivet. Det kan vara det som 
ger dem chansen att ha ett jobb att ta semester 
ifrån och i viss vånda återvända till när hösten 
närmar sig …

Alla barn är olika och har olika förutsätt-
ningar att samla på sig språk och ord. Vi ska 
kunna känna igen svårigheterna och veta hur 
vi ska bemöta dem. Årets kongress kommer 
förhoppningsvis att ge oss bättre kunskaper om 
hur vi stärker ordförrådsutvecklingen och det 
där viktiga självförtroendet. Har du inte redan 
anmält dig till årets kongress så hoppas jag att 
du gör det nu. Gå in på www.sits.nu för att 
anmäla dig.

Än en gång slår jag också ett slag för Tal- och 
språkpriset 2015 som ska delas ut på kongres-
sen. Se mer om detta på sidan 11. På hemsidan 
kan du gå in och nominera en lämplig kandidat.

När du läser detta är jag tillbaka på mitt 
roliga jobb som logoped på Danderyds Sjukhus, 
Talkliniken i Norrtälje. Jag är allt bra tacksam 
över att jag kan få ha ett så roligt och stimule-
rande jobb att komma tillbaka till efter ledighe-
ten. Jag ser fram emot en spännande höst, och 
det önskar jag även dig. Men nu, just nu, tänker 
jag luta mig tillbaka i solen (jo – i dag är det 
sol!) och njuta av min semester! 

Sofia Norrman

Lyxen att gå tillbaka till jobbet efter 
semestern …

Sofia Norrman
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Att utbyta tankar och erfa-
renheter med andra hör till 
kryddan i yrkeslivet. Därför 
är pauserna så viktiga på en 
kongress – man återser kol-
legor och vänner, kan ventilera 
sina yrkesrelaterade bekymmer 
och glädjeämnen, och kommer 
hem inspirerad och förnyad 
likt en Fågel Fenix ur askan. 

Jag är säker på att många kän-
ner så i förhållande till SITS 
kongresser. Däremot är det få 
som prövar vingarna och reser 
på ett internationellt evene-
mang. Varför inte satsa på att 
göra det nästa år då IALP:s 
trettionde världskongress hålls 
i Dublin i vackra Irland? IALP 
är ju den internationella orga-
nisation som SITS/SFFL alltid 
har varit en del av.

Förberedelserna för kon-
gressen är i full gång. Huvud-
ansvarig från Irland är Aoife 
McGuire, som även är medlem 
i IALP:s styrelse. Kongressens 
huvudrubrik är: Creating the 
Future Now:  Advancing Re-
search and Clinical Practice.

Under denna rubrik ryms 
tre huvudämnen som tillsam-
mans riktas mot hela logo-
pedins bredd. Ett av dessa är 
språkstörning hos barn, med 
betoning på prevention och 
tidig intervention. Genom att 
kongressen innehåller många 
parallella program finns, trots 
flera olika ämnen, möjlighe-
ten att fylla dagarna helt med 

fortbildning 
om språk och 
tal hos barn. 
Det är roligt att 
lyssna till och ha 
möjlighet att samtala 
med de inter nationella 
namn som vi annars bara mö-
ter i referenser och forsknings-
artiklar. 

Kongressens egen webbplats 
är: www.ialpdublin2016.org.

Att jag aktivt vill inspirera 
er alla att resa hänger ihop 
med att jag efter många år i 
styrelsen för SFFL-SITS blev 
nominerad till ledamot i IALPs 
styrelse. Det är ett mycket 
intressant uppdrag med många 
nya yrkeskontakter runt om 
i världen. Om IALP och dess 
styrelse skrev jag även i Tal & 
Språk nr 2, 2014 och det går 
också bra att läsa om orga-
nisationen på www.ialp.info. 
Något ni alla kan ha nytta 
av på den webbplatsen är för 
övrigt ett stort antal FAQ, 
frågor och svar på engelska 
om språkutveckling och språk-
störning. Det kan då och då 
vara bra att hänvisa föräldrar 
med annan språklig bakgrund 
till fakta på engelska som kan 
vara lättare att ta till sig än 
fakta på svenska.

Senaste styrelsemötet ägde 
rum i London i maj 2015. Vi 
fick använda det engelska 
logopedförbundets lokaler 
strax intill London Bridge. Till 
de viktigare besluten hörde att 
bilda ytterligare en kommitté, 
som fick namnet Child Speech 
Committee. Härmed stärks 
det internationella samarbetet 
inom området. Ordförande 
blev Sharynne McLeod, pro-
fessor i logopedi från Austra-
lien. Sedan tidigare finns en 
Child Language Committee 
och även en Multilingual 
Affairs Committee.

Om ganska precis ett år är 
det dags. Tänk positivt – visst 
vore det fantastiskt om fler 
SITS-medlemmar kunde resa till 
Dublin och IALP-kongressen! 

Astrid Frylmark

Res till Dublin!
Gästkrönika

www.spraklek.se Information för föräldrar om språkutveckling. Följ oss också på facebook/spraklek

www.frylmark.net Kurser och material för pedagoger och logopeder

www.ordaf.net Webbutik                                                                                                     

N Y H E T E R 
hos Astrid Frylmark

Bedömning Av Fonologi, B.A.F 
Ett efterlängtat nytt fonemtest av Gertrud Edquist, 
Astrid Frylmark och Pia Niemi. 

B.A.F. består av en manual med stora bilder och ett häfte 
med miniatyrer/detaljbilder. B.A.F. kan användas i infor-
mellt samtal eller strukturerat. B.A.F. passar för 4 år och 
uppåt, och Pia Niemis fantastiska bilder känns inte heller 
för barnsliga tillsammans med yngre elever. Kopierings-
underlag för arbetsprotokoll ingår. 

Introduktionspris 1250 kr + moms till och med septem-
ber månad, därefter 1450 kr. 

Kommuner som önskar fleranvändarlicens med manua-
len som pdf-fil för överföring till i-pad eller dator, v.g. 
kontakta Astrid Frylmark för prisuppgift. 

Träning med tärning, Talking Dice 
Språkträning utifrån vars och ens förutsättningar. På svens-
ka, svenska som andra språk eller andra moderna språk.

Talking Dice är en succé i England. 

Mini, midi och maxi!   

Individuellt, i grupp eller i klassrum! 

Svenskt idéhäfte med kopieringsunderlag.
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Under SITS kongressdagar 
2014 fick vi höra Marie Trapp 
och Malin Gonzales berätta 
om läsförståelsestrategier i 
praktiken. De visade hur man 
steg för steg kan hjälpa elev-
erna att bli goda läsare med ett 
lustfullt förhållande till olika 
typer av texter och genom en 
strukturerad undervisning i 
läsförståelse. Utgångspunkten 
är professor Monica Reichen-
bergs ord: ”God läsförståelse 
är nyckeln till framgång i de 
flesta av skolans ämnen, grun-
den för ett livslångt lärande 
och ett aktivt liv som samhälls-
medborgare”.

Många tror att när ett barn väl 
har knäckt läskoden så kom-
mer resten av sig själv, men det 
stämmer inte. Det är först då 
den riktigt stora utmaningen 
börjar, att förstå det man läser, 
menar Marie och Malin. 

Marie Trapp undervisar i 
svenska i årskurs 1 på Råby 
skola i Nyköpings kommun. 
Hon fick Svenska Akademiens 
svensklärarpris 2013. Marie 
medverkar i projektet ”En 
läsande klass”, där hennes 
uppdrag är att inspirera och 
handleda pedagoger i läs-och 
skrivinlärning och framförallt 
läsförståelsestrategier. Hon är 
med i ett skolutvecklingspro-

jekt som är knutet till Mälar-
dalens högskola och handlar 
om språk i alla ämnen för alla 
elever. Tillsammans med Elisa-
beth Pettersson har hon skrivit 
studiehandledningen i hur man 
kan undervisa i läsförståelse i 
årskurs 1-3.

Malin Gonzales undervi-
sar i svenska, svenska som 
andraspråk, engelska och SO 
på Sätraskolan i Skärholmen 
och medverkar i projektet” En 
läsande klass”. Tillsammans 
med Malin Hugander och 
Malin Jonsson har hon skrivit 
studiehandledningen i hur man 
kan undervisa i läsförståelse 
för årskurs 4-6.

Läsförståelsestrategier i praktiken

Marie Trapp och 
Malin Gonzales
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Hur började det?
Hösten 2010 läste Marie Trapp 
på speciallärarprogrammet. 
Det var samma år som Barbro 
Westlunds bok Att undervisa i 
läsförståelse kom ut och som 
Marie hade som kurslitteratur 
på utbildningen. Marie kände 
direkt att det var bra konkreta 
verktyg som hon kunde ta med 
sig in i sin undervisning och 
delge eleverna. Genom dessa 
strategier och samtal kunde 
hon få eleverna att förstå och 
nå textens djup. Hon tog med 
sig tankarna och idéerna till 
sin skola och började pröva 
läsförståelsestrategierna. Det 
fungerade väldigt bra och ledde 
till en hög aktivitet bland elev-
erna. Arbetet spreds sig vidare 
i kommunen, i länet och även 
runt om i Sverige, mycket tack 
vare en bildspelserie som Marie 
gjorde.

För två år sedan blev Marie 
tillfrågad av Martin Widmark 
om hon ville skriva en stu-
diehandledning om hur man 
kan undervisa i läsförståelse. 
Elisabeth Pettersson, Maries 
närmaste kollega tillfrågades 
och tillsammans gjorde de en 
studiehandledning för årskurs
 1-3. Malin Gonzales har 
tillsammans med sina kollegor 
skrivit mellanstadiedelen.

Projektet ”En läsande 
klass” togs initiativ till av 
Martin Widmark. I sina förfat-
tarbesök i skolor upptäckte 
han bra, konkreta verktyg 
som användes för att samtala 
om texter. Han ville att fler 
pedagoger skulle få ta del av 
dessa konkreta verktyg. Så 
väcktes idén till studiehand-
ledningen. Det är väldigt 

konkreta lektionsplaneringar 
som är kopplade till texter. 
På hemsidan finns idag fler än 
800 textutdrag som man kan 
välja mellan, som ett smör-
gåsbord. Detta kommer att 
ligga öppet i fem år berättar 
Marie Trapp. Hon tycker 
att det är en självklarhet att 
arbeta med läsförståelse. Det 
är emellertid viktigt att man 
är medveten om att läsningen 
består av flera delar samt att 
man är noga med vilket syfte 
man har med undervisningen 
och vad man fokuserar på. Är 
det avkodningen eller är det 
läsförståelsen? En del forskare 
betonar även att det är viktigt 
att arbeta med motivationen. 
Att arbeta strukturerat med 
läsförståelse, lässtrategier, att 
samtala kring texter, fångar 
eleverna och skapar ett läsen-
gagemang. När man ställer 
frågor växer en nyfikenhet. I 
läroplanen står det att det här 
är någonting som vi ska göra, 
vi pedagoger, hävdar Marie.

Forskning
Idag finns det forskning som 
visar att regelbunden undervis-
ning i lässtrategier ger resultat 
för elevernas läsförståelse. Fors-
karen Christina Olin-Scheller, 
professor i pedagogiskt arbete 
har sett att de svaga läsarna 
är otroligt hjälpta av att man 
arbetar med lässtrategier. Chris-
tinas arbete kallas ”dialogisk 
strategiundervisning”. Det är 
det förhållningssättet som vi 
använder oss av i våra klass-
rum, berättar Marie Trapp.

En läsande klass utgår från 
modellerna RT (Reciprocal 
Teaching), TSI (Transactional 

Strategies Instruction) och QtA 
(Questioning the Author).

Reciprocal Teaching, RT, är 
amerikansk forskning där man 
utgår från de grundstrategier 
som man sett att goda läsare 
använder sig av: att förutspå, 
att utreda ord och uttryck, 
att ställa frågor och att sam-
manfatta. RT utarbetades av 
forskarna Palincsar och Brown 
under 1980-talet. TSI bygger 
på samma fyra grundstrategier 
som RT. QtA är en modell för 
strukturerade textsamtal. 

Grundstrategierna är:

• att förutspå

• att ställa frågor

• att reda ut oklarheter

• att sammanfatta

• att skapa inre bilder (en 
 strategi som är tillagd 
 av de pedagoger som skri-
 vit handledningen).

Samtalen om texterna är det 
väsentliga. Texten och textens 
innehåll är viktig, strategierna 
ger djup och visar att det finns 
flera nivåer, dialogen visar 
samtalparternas tankar om 
texten. 

Läsfixarna-vad är det? 
Läsfixarna konkretiserar och 
är tankestöd. De är bra att 
använda i början och sedan 
släpper man dem successivt för 
att istället prata om vad man 
gör. Det är viktigt att man får 
in det som ett förhållningssätt 
och det ska genomsyra alla 
ämnen i skolan. Man bör inte 
fastna i skönlitteratur utan 
se till att använda olika typer 
av texter, framhåller Marie 
Trapp.
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Den egna undervisningen och 
texter som fungerat passade 
bra att använda för att intro-
ducera strategierna. 

Spågumman förutspår vad som 
kommer att hända utifrån ledtrå-
dar. Vad kommer den här texten 
att handla om? I faktatexten är 
det lite annorlunda. Då pratar 
man om vad eleverna vet om 
ämnet, vilka förkunskaper som 
finns och ledtrådar i bilder.

Detektiven utreder oklarheter, 
nya kluriga ord och uttryck i 
sammanhanget.

Konstnären skapar inre bilder 
av det lästa. Läsaren kan se, 
höra och känna det texten 
berättar.

Reportern presenterar olika 
typer av frågor att ställa om 
texten. Det kan vara att söka 
ledtrådar, dra slutsatser, läsa 
vad det står mellan raderna, 
bortom raderna och göra text-
kopplingar till egna erfarenhe-
ter. Reporten används under 
och efter läsningen.
  

Cowboyen sammanfattar det 
viktigaste i texten.

Maries blogg
Marie Trapp har en blogg som 
heter Läsförståelsestrategier i 
praktiken. Den finns på marie-
trapp.blogspot.se. Under fliken en 
läsande klass kan man läsa mer. 
Den finns även på prezi.com.

I Maries blogg finns lek-
tionstips och hon berättar om 
Läsfixarna i förskolan - hur 
man kan bedriva en medveten 
reflekterande högläsning redan 
med väldigt små barn. Marie 
berättar också att hon undervi-
sar i idrott och får även in 
läsförståelsestrategier i detta.

Hur kan man arbeta med 
läsförståelse på mellan-
stadiet?
Malin Gonzales berättar att 
det finns 540 elever på hen-
nes skola och 52 olika språk. 
Den största språkgruppen är 
arabiska. Hon har funderat 
mycket på Monica Reichen-
bergs ord angående läsförståel-
se. Malin säger att de språkliga 
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förutsättningarna har ändrats 
genom åren och att läsförstå-
else är nyckeln till en högre 
utbildning. Hon menar att det 
är en demokratisk fråga och 
allas ansvar. God läsförståelse 
skapar ett bättre samhälle och 
gör det möjligt för alla elever 
att läsa vidare.

Angående PISA-resultaten 
(Program for International 
Student Assessment) frågar 
hon sig varför vi i Sverige tar 
så hårt på det, när det är så 
svårt att bedöma läsförståelse. 
Det kanske skulle finnas ett 
annat sätt att bedöma det, en 
bättre metod än att eleverna 
sitter en och en och läser och 
svarar på frågor.

De svenska skolresultaten 
har blivit sämre enligt PIRLS 
(-Progress in International 
Reading Literace Study). I en 
studie har det framkommit att 
man undervisar 2,5 timme i 
veckan i läsförståelse inter-
nationellt och sex timmar i 
veckan i Sverige.

Marie Trapp berättar att förr 
innebar läsförståelse att man 
läste en text och sedan svarade 
på frågor som var förutbe-
stämda. Man pratade sällan 
om texten. När hon själv gick 
i skolan hade hon en bok som 
hette ”Vad var det jag läste”, 
som kanske många känner igen.

Tyst läsning
Har tyst läsning blivit något 
fult? Tyst läsning, det är i alla 
fall Maries mål. Hon vill att 
eleverna ska ägna mycket tid 
åt det för att träna upp sin 
läshastighet och få en bred 
läserfarenhet. Det behöver 
de göra både i skolan och 

hemma. Hon betonar att tyst 
läsning däremot inte är något 
sätt att undervisa i. I hennes 
skola använder man LUS, 
läsutvecklingsschema.

Elever som har dyslexi tränar 
upp läsflytet tillsammans med 
specialläraren på andra texter. 
I läsförståelse är de med på lika 
villkor. De stärks och får mycket 
positiv energi av arbetet.

Hur går det till?
Dialogen är det viktiga i 
arbetet med läsförståelse. 
Arbetsblad fungerar som ett 
stöd för en vidare diskussion. 
Eleverna ska inte sitta en och 
en och arbeta med dem själva, 
betonar Malin.

Klasserna arbetar ofta 
utifrån en gemensam bok 
och då är det spågumman de 
börjar med. Sedan brukar de 
titta lite på språket gemensamt 
(detektiven), hur man kan 
förstå ord med hjälp av texten. 
Efter några kapitel brukar de 
sammanfatta. Vilka frågor får 
man under läsningen? Det ger 
en samlad kunskap i klassrum-
met. Så småningom varvar de 
med de olika strategierna och 
i slutet pratar eleverna om 
varför författaren har skrivit 
den bok som de  utvärderar. 
Eleverna kan få frågan om 
vilken strategi de haft använd-
ning för. Det handlar ju om att 
sätta ord på sina tankar, an-
vända de nya begreppen, men 
även att ta in vad klasskam-
raterna säger för då kan man 
lära sig mycket. Detta blir ett 
förhållningssätt som eleverna 
kan använda när de pluggar 
tillsammans och de har med 
sig det ända till högre studier. 

Målet med Malin Gonzales 
undervisning är inte att göra 
allting roligt utan att under-
visningen ska kännas menings-
full. Malin menar att det här 
är något som vi alla måste ta 
ansvar för, vi har en skyldighet 
att undervisa i det här. Elev-
erna arbetar mycket i par men 
även i mindre grupp. Ibland 
får de mycket kort tid till att 
prata med varandra. Det kan 
till exempel vara att reda ut ett 
ord på 30 sekunder. Syftet är 
viktigt. Att titta på texten; vad 
är det för typ av text, varför är 
den skriven? Vad vill den här 
författaren?

Arbetsgången är: 

• Repetition av strategierna.

• Läsa texten tre gånger.

• Prata om innehållet i liten
  eller stor grupp.

• Reflektera vad de ha lärt sig.

• Utvärdera.

Fördelar
Malin Gonzales avslutar med 
att räkna upp alla fördelar 
med arbetssättet:

• Det är roligt.

• Ingen lämnas ensam, alla 
 kan delta.

• Alla är aktiva.

• Samarbete tränas.

• Eleverna bekräftas.

• Gemenskap skapas.

• Samarbete underlättar för 
 individualisering. 

Källa: www.enlasandeklass.se

Eva Bodin
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i artikelserien ”Så här gör 

vi”. Kommunikationsskolan i 

Malmö är en kommunövergri-

pande verksamhet för elever 

med generell språkstörning 

och här arbetar Margaretha 

Gustafsson. 

Verksamheten på Söderkulla

skolan startade 1998 med 

två elever som då behövde 

individuellt anpassad undervis

ning till följd av sina språkliga 

svårigheter. Behovet av platser 

ökade snabbt och verksam

heten utökades därefter. Idag 

går inte mindre än 62 elever i 

årskurserna 19 och ytterligare 

12 elever tillhör sedan höstter

minen 2015 Kommunikations

skolan men har sin verksamhet 

förlagd till Segevångskolan i en 

annan stadsdel. Båda verksam

heterna har samma rektor och 

även gemensam intagning av 

elever. 
I varje klass arbetar 1 klass

lärare/mentor och 1 assistent. 

Årskurs 13 har 6 elever per 

klass, årskurs 46 har 7 elever 

per klass, och årskurs 7

9 elever per klass. Det finns 

även ITäven ITäven IT pedagog och 2 special

pedagoger knutna till verk

samheten. Verksamheten har 

därtill 4 logopeder som arbetar 

både individuellt och i grupp 

med eleverna. Tidigare köptes 

logopedtjänsterna från logo

Elever erbjuds t ex individuell 

modersmålsundervisning för 

att lättare kunna tillgodogöra 

sig inlärningen. “Vi samarbe

tar förstås nära med föräldrar

na och har vid behov tolk vid 

utvecklingssamtalen. Ett nära 

-

Verksamheten på Söderkulla

individuellt anpassad undervis

ning till följd av sina språkliga 

svårigheter. Behovet av platser 

heten utökades därefter. Idag 

går inte mindre än 62 elever i 

9 och ytterligare 

12 elever tillhör sedan höstter

minen 2015 Kommunikations

skolan men har sin verksamhet 

förlagd till Segevångskolan i en 

annan stadsdel. Båda verksam

heterna har samma rektor och 

även gemensam intagning av 

I varje klass arbetar 1 klass

lärare/mentor och 1 assistent. 

3 har 6 elever per 

6 har 7 elever 

9 har 

9 elever per klass. Det finns 

pedagog och 2 special

rektor Ingrid Carnemalm har 

varit med sedan starten 1998  

och är i och med detta väl 

insatt i elevernas problematik. 

Margaretha Gustafsson är 

specialpedagog och verksam i 

årskurserna 13, hon berättar 

”Vi känner oss mycket nöjda 

med att vi har vår egen rektor 

som förstår den här elevgrup

pens behov” 

Pedagogerna i verksam

heten har alla, med något 

enstaka undantag, specialpe

dagogisk kompetens såsom 

speciallärarutbildning eller 

specialpedagogisk påbyggnad 

med inriktning tal och språk. 

”Det är förstås verksamhetens 

strävan att alla lärare ska ha 

specialpedagogisk kompetens 

men till högstadiet har det 

varit svårt att hitta lärare som 

har valt den inriktningen”

Två tredjedelar av eleverna 

har ett annat modersmål än 

svenska vilket återspeglar den 

stora flerspråkiga befolkningen 

i Malmö. Det ställer stora krav 

på samordnade insatser med 

exempelvis modersmålslärare. 

Elever erbjuds t ex individuell 

modersmålsundervisning för pedagog och 2 special Elever erbjuds t ex individuell 

modersmålsundervisning för 

-

Verksamheten på Söderkulla

individuellt anpassad undervis

ning till följd av sina språkliga 

svårigheter. Behovet av platser 


heten utökades därefter. Idag 

går inte mindre än 62 elever i 

9 och ytterligare 

12 elever tillhör sedan höstter

minen 2015 Kommunikations

skolan men har sin verksamhet 

förlagd till Segevångskolan i en 

annan stadsdel. Båda verksam

heterna har samma rektor och 

även gemensam intagning av 

I varje klass arbetar 1 klass

lärare/mentor och 1 assistent. 

3 har 6 elever per 

6 har 7 elever 



9 elever per klass. Det finns 

pedagog och 2 special Elever erbjuds t ex individuell 

modersmålsundervisning för 

Nr 2 2015Nr 2 2015

Några ord på vägen!

Arbetsminne vid språk-, 
läs- och skrivinlärning

Föräldrastödet – 
var fi nns det?

Pragmatiska svårig-
heter – vad är det?

Bokväskor – språk-
stimulerande material

Så här gör vi i 
kommunikationsskolan

Kontakta Camilla Svedelius om du vill veta mer: 

camilla.svedelius@spsm.se
 
Välkommen att höra av dig!
 
/Redaktionen

Är du nyfi ken på hur det är att vara redaktör? 

Vi söker skribenter för tidskriften Tal & språk!

EFTERLYSNING! 
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Nominera mottagare av 

Tal- och Språkpriset 2015!
Vid årets kongress har vi valt att lyfta fram ORDFÖRRÅDET.
Vi kommer att få höra om vilka konsekvenser brister i ordförrådet 
kan leda till, hur ordförrådet är uppbyggt, hur man kan stötta ordför-
råd vid olika förutsättningar och i olika åldrar och dessutom få oss 
till livs vad orden föreställer och hur vi kan lära oss att älska dem.

Utöver detta tänkte vi också få passa på att dela ut årets Tal- och 
Språkpris. Vi tror att du känner till någon som redan gör mycket 
för att hjälpa barn och ungdomar att berika sitt ordförråd. Kan-
ske sker det på ett konventionellt sätt, med stort engagemang. 
Kanske görs det på ett mer oväntat vis, med goda resultat. Ord 
kan komma till oss på alla möjliga sätt och ni som fi nns där ute 
levererar dem genom samtal, böcker, upplevelser, diskussioner, 
lekar, resor, bilder, fotografi er eller något helt annat. 

Anmäl din kandidat med en motivering och uppge dina kontaktuppgifter till: 
anna.stromberg@spsm.se senast den 20 oktober så kan du vinna en bok!

Puffarna 
Appar för att prata om känslor. Tecken valbart.
Bygg ihop ansikten som utrycker olika känslor. Ta kort på ditt ansikte då du uttrycker 
känslan. Välj färg och rita var i kroppen en känsla känns. Sätt bilder i rätt sekvens, där 
sekvensen handlar om att få en viss känsla. Prata om och peka på olika bilder som får 
dig att känna på olika sätt.

Teckenplanscher
Möjliggör en tecknande miljö!
Teckensatta meningar för 4 miljöer på förskolan/skolan.

www.sprakbussen.se • www.puffarna.se • annika@sprakbussen.se

2014 års vinnare: 
Barbro Westlund

Tal & Språk 2/2015
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Ordjakten
- alla har rätt att hänga med!
Vi är stolta över att i år kunna presentera ett program som har ORDFÖRRÅDET i 
fokus. I vårt värv träffar vi dagligen barn och ungdomar som har halkat efter på 
ordområdet av olika anledningar. Det är inte lätt att veta hur svårigheterna ska 
angripas på bästa sätt.  Spelar ordförrådet någon roll? Vad är det som saknas? 
Behöver vi stötta med tecken? Påverkas svårigheterna av att det fi nns fl era språk 
inblandade? Hur behöver just den här personen bli bemött för att insatserna ska 
nå fram? Hur kan vi se till att stimulera, engagera, inspirera och entusiasmera? Hur 
kan vi få barnen och ungdomarna att känna det som vi redan känner – att orden 
är viktiga, nyttiga, roliga, vackra och ger oss makt? Vi hoppas att kongressen kan 
hjälpa oss, er och alla vi möter där ute att vara med i ORDJAKTEN – för alla har rätt 
att hänga med!

Vi ses!
Sofi a Norrman, ordförande

Välkommen till SITS kongress i Stockholm den 20-21 november 2015

Mer information på 

www.sits.nu
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Mer information på www.sits.nu

Program

Fredagen den 20 november 2015 

08.00 - 09.00 Registrering och kaffe

09.00 - 09.15 Inledning

09.15 - 10.15 Ordförråd och ordkunskap: språkets byggstenar 
 Christine Cox Eriksson 

10.15 – 10.30 Utställarpresentationer

10.30 - 11.15 Utställning samt kaffe och smörgås

11.15 - 12.15 Ord för ord -  ordtillägnande och AKK 
 Bitte Rydeman 

12.15 - 12.30 Tal- och språkpriset

12.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Utställning

13.45 - 14.45 Flerspråkighet och språkstörning 
 Eva-Kristina Salameh 

14.45 - 15.15 Utställning samt kaffe och kaka

15.15 - 16.15 Vad föreställer orden?
 Johan Althoff 

16.15 - 17.15 Utställning och mingel med buffé och dryck

Lördagen den 21 november 2015 

08.30 - 09.30 Årsmöte

09.45 - 11.30 Learning to Love and Loving to Learn WORDS -  
 Enhancing word learning in children with speech, 
 language and communication needs 
 Victoria Joffe

11.30 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Våra lager av ord 
 Astrid Frylmark

14.00 - 14.30 Paus med kaffe och kaka 

14.30 - 15.30 Möten och bemötande
 Gunilla Hammar

Du har väl inte missat 

ATT ANMÄLA DIG?

Christine
Cox Eriksson

Victoria Joffe

Eva-Kristina 
Salameh

Gunilla Hammar

Bitte Rydeman 

Astrid Frylmark

Johan Althoff

Mer information på 

www.sits.nu
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I Orust kommun arbetar tre 
specialpedagoger med att 
ge stöd till förskolorna. Ett 
språkotek med språkstimule-
rande material utgör en  viktig 
satsning för att stärka barns 
språkutveckling.

Pia Askland Josefsson  och 
Eva-Britt Hermansson arbetar 
som specialpedagoger i Orust 
kommun i Västra Götaland. 
Orust är en kommun med 
cirka 15 000 invånare. Ett 
viktigt uppdrag är att verka 
för språkligt stimulerande 
miljöer med ett särskilt fokus 
på barn med tal-, språk- och 
kommunikationssvårigheter. 

Pia och Eva-Britt berättar att 
det är ett intressant och stimu-
lerande arbete där de får möta 
barn i olika åldrar. Största 
delen av tjänsterna är riktade 
mot förskolan men de båda 
specialpedagogerna arbetar 
även mot de lägre åldrarna i 
skolan. Det förekommer ett 
nära samarbete med BVC, 
barnhabilitering, logopeder, 
specialpedagoger, psykologer 
och övrig personal inom elev-
hälsan. Specialpedagogerna i 
kommunen har ett nära samar-
bete med varandra och det 
anser de är en förutsättning för 
att kunna göra tidiga insatser. 
Ibland uppmärksammas ett 

barns sena språkutveckling  av 
pedagoger i förskola och skola 
och senare kan det visa sig 
att barnet har ett mycket mer 
omfattande stödbehov.

Språkotek
Specialpedagogerna i tal och 
språk har tidigare lånat ut 
språkstimulerande material till 
pedagogerna men detta har inte 
varit känt för alla. I samverkan 
med chefen beslutade man 
därför att ge verksamheten ett 
namn för att göra den mer känd 
för kommunens pedagoger. Vikt 
lades vid att bygga upp utbudet 
utifrån de behov som fanns hos 
pedagogerna. Specialpedago-
gerna såg också en klar fördel 
med att samla allt material på 
en plats. Invigningen av Språko-
teket skedde i maj 2014 och det 
har blivit mycket uppskattat. 
Det är många som kallar verk-
samheten för en ”skattkista” 
där man får handledning i hur 
materialet fungerar och har 
möjlighet att låna detta inspi-
rerande material till förskolan/
skolan. Specialpedagogerna 
betonar att det är viktigt med 
handledning kring materialet 
och hur man kan använda det 
tillsammans med enskilda barn, 
men också i hela barngruppen. 
På varje förskola har språkom-
bud utsetts som en länk mellan 
specialpedagogerna och försko-
lan. Det sker en kontinuerlig 
fortbildning för språkombuden  
ute på förskolorna och de bidrar 

Språkotek på Orust

Pia Askland Josefsson och Eva-Britt Hermansson
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genom att samla konkret mate-
rial i olika sagolådor.

Arbetslag har möjlighet att 
boka tid för visning och kon-

sultation och de har möjlighet 
att förlägga konferenser eller 
planeringsmöten till Språ-
koteket. Det finns två syften 
med Språkoteket: dels att 

stödja pedagogerna i arbetet 
att utveckla barns språk och 
berättande, dels att stimulera 
föräldrar att låna språkväskor 
på biblioteket.
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På Språkoteket erbjuder man:

• utlåning av språkstimule-
 rande material och fack-
 litteratur

• konsultation kring mate-
 rial med utgångspunkt i de 
 aktuella barnens behov och 
 intressen.

I Språkoteket finns material 
som stimulerar följande om-
råden:

• Kommunikation och samspel

• Språkförståelse

• Munmotorik

• TAKK – tecken som alter -
 nativ och kompletterande  
 kommunikation

• Uttal

• Ordförråd

• Meningsbyggnad och 
 grammatik

• Att beskriva och berätta

• Perception

• Språklig medvetenhet

• Att läsa och skriva

• Matematik och språk

• Språkpåsar från Språka 
 mera där logopeder byggt 
 upp material kring ”bä-
 rande” språkbegrepp

• Sagolådor

Varje låda innehåller konkret 
material och en bok. Det finns 
en arbetsgång i varje låda där 
man utgår från det konkreta 
och till exempel berättar om 
de figurer som finns i lådan. 

Sedan kan man leka sagan och 
anknyta till barnens egna erfa-
renheter. Bilden har en viktig 
betydelse och inspirerar till 
samtal. Sedan läser man sagan 
och barnen får därefter åter-
berätta sagan. Språkoteket har 
flera olika sagolådor som in-
spirerar barn till att läsa, leka, 
berätta. Det är ett material som 
utvecklar intresse för böcker 
och utvecklar ordförrådet.

Vid SFFL:s kongress 2012, då 
region Halland berättade om 
språkväskor, blev specialpeda-
gogerna inspirerade och åkte på 
studiebesök till Halmstad. Orust 
kommun bidrog med pengar 
från Folkhälsorådet för att ut-
forma språkväskor och skapa ett 
nära samarbete med biblioteket.

Projekt språkkedjans 
väskor är framtagna för att 
föräldrar ska få tips om hur 
barnet kan leka och arbeta 
med språket.

Varje väska innehåller spel, 
lekmaterial, böcker och tips 
på lekar där man inte behöver 
något speciellt extra material. 
Väskorna innehåller även 
dvd:er där man ser hur man 
använder väskans innehåll. 
CD-skivor med sånger finns  i 
två av väskorna.

Väskorna finns på biblioteken 
på Orust. Det finns sex olika 
väskor: 

Emil-ryggsäcken ”Hur låter 
stjärnorna?”
Träning av språkljud och att 
lyssna och hitta rätt i munnen.

Alfons-ryggsäcken ”Du och 
jag tillsammans”
Stimulerar till språkligt samspel.

Pippi-ryggsäcken ” I sagans 
förtrollade värld”
Träning av grammatik och 
ordföljd.

BU och Bä-ryggsäcken ” Det 
var en gång”
Träning av grammatik och 
ordföljd.

Spindel-ryggsäcken ”Vår 
värld”
Hjälp för att få ett stort och 
varierat ordförråd.

Kråkan ryggsäcken ”Ut i vida 
världen”
Hjälp för att få ett stort och 
varierat ordförråd

Väskorna är gjorda efter Re-
gion Hallands koncept. 

www.region.halland.se/sprak-
kedjan.

Det finns planer på att ut-
veckla verksamheten genom 
att utöka Språkoteket med 
en matematikverkstad och ett 
skoldatatek. Dessutom har 
man planer på att samarbeta 
med biblioteket och utveckla 
böcker och material kring 
flerspråkighet. 

Britt-Inger Olsson
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Vid kongressen 2014 låg fokus 
på det som ligger till grund för 
att vi ska kunna utveckla ett 
gott språk. Exekutiva funk-
tioner nämns allt oftare som 
viktiga ur språkutvecklingssyn-
punkt samtidigt som begreppet 
för många fortfarande är vagt 
och otydligt. För att råda bot 
på detta bjöds fil.dr. Cecilia 
Wåhlstedt, som verkar inom 
institutionen för psykologi 
vid Uppsala universitet, in. 
På denna institution finns en 
stor och erfaren forskargrupp 
inom utvecklingspsykologi. 
Här pågår flera forskningspro-
jekt inom utvecklingspsyko-
logi parallellt med varandra. 
Inriktningen för forskningen 
spänner över olika åldrar, från 
barn i späd ålder upp till unga 
vuxna. Wåhlstedt berättade 
att hon i sin forskning har 
förmånen att ofta finnas ute i 
olika barngrupper, vilket inte 
är helt vanligt bland forskare. 
Wåhlstedts egen avhandling 
handlade om att barn med 
ADHD är en mycket hetero-
gen grupp ur flera aspekter. 
Hennes forskning har dock 
vidgats med tiden och tack 
vare att den pågått under så 
lång tid, är det i dag möjligt 
att ur det genom åren insam-
lade materialet försöka hitta 
samband mellan t.ex. olika 
beteendeproblem, skolpresta-

tioner, språk- och talutveckling 
och exekutiva funktioner.  För 
mer information om gruppens 
aktuella forskning, se: 
www.psyk.uu.se/forskning/fors-
kargrupper/child-and-baby-lab/.

Cecilia Wåhlstedts föreläsning 
hade titeln ”Exekutiva Funk-
tioner: Relationen till språk- 
läs- och skrivutveckling hos 
barn ” och tog åhörarna på 
en pedagogisk och intressant 
resa genom ett förtydligande 
av vad exekutiva funktioner 
är för något  samt förbi en 
beskrivning av barn med 
bristande exekutiva funktioner. 
Därefter gav hon åhörarna 
en genomgång av relationen 
mellan exekutiva funktioner 
och språkproblematik och 

avslutade med funderingar om 
huruvida det går att träna upp 
exekutiva funktioner eller ej. 

För att beskriva vad exeku-
tiva funktioner är för något, 
inledde Wåhlstedt med en 
historia från mitten av 1800-ta-
let. En man vid namn Phineas 
Gage, som tidigare hade varit 
en mycket omtyckt och funk-
tionsduglig man i sitt jobb vid 
järnvägen, fick i sitt arbete en 
järnstång rakt igenom huvudet. 
Han överlevde, men fick skador 
i den frontala delen av hjärnan. 
Detta påverkade hans person-
lighet på flera sätt och han blev 
”en annan människa”. Han 
blev otrevlig, asocial, kunde 
inte sköta sina uppgifter och 
fick svårigheter att planera. 
Slutsatsen utifrån detta blev att 
frontalloben har med just dessa 
funktioner att göra. 

Frontalloben är hos män-
niskan betydligt mer utvecklad 
jämfört med hos andra arter. 
Hos människan utgör frontallo-
ben cirka en tredjedel av hjärnan 
och ger oss vår unika förmåga 
att exempelvis planera, tänka, 
tala och lära oss saker som inget 
annat djur kan lära sig.

Den generella beskrivningen 
av de exekutiva funktionerna 
är att de ”möjliggör ett målin-
riktat beteende”. De fungerar 
som kontrollfunktioner, de reg-
lerar, organiserar och planerar 

Exekutiva Funktioner: 

Relationen till språk, läs- och skriv-
utveckling hos barn

Cecilia Wåhlstedt
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beteende, tankar och emotioner 
samt ger oss impulskontroll. 
Det är förmågor som är viktiga 
i många sammanhang.

Utöver denna generella 
beskrivning är teoretiker och 
forskare inte överens om defini-
tionen av exekutiva funktioner, 
och i dagsläget finns 33 olika 
försök till en definition. Detta 
är inte unikt för just exekutiva 
funktioner, utan är närmare re-
gel än undantag inom psykolo-
gins värld, påpekade Wåhlstedt 
och nämnde definitionen för 
intelligens som det inte heller 
råder full samstämmighet 
kring. Det man är tämligen 
överens om är att de exekutiva 
funktionerna är de funktioner 
i hjärnan som organiserar 
individens handlande över tid 
för att uppnå ett mål. De kan 
ses som ett paraplybegrepp 
avseende neurologiskt baserade 
förmågor som involverar men-
tal kontroll och självreglering. 
Forskare är också eniga om att 
kunskap om vilka exekutiva 
delfunktioner som är nedsatta 
hos en individ, t.ex. arbets-
minne, inhibition och flexibili-
tet, kan ge oss information om 

individens styrkor och svaghe-
ter. Ju mer vi vet om de olika 
delarna i exekutiva funktioner, 
desto större är möjligheten att 
träna rätt saker.

Wåhlstedt tog därefter upp 
två välkända definitioner av 
exekutiva funktioner. Dels 
Welsh & Penningtons (1988) 
”Förmågan att upprätthålla 
lämplig problemlösningsför-
måga för att uppnå framtida 
målbeteende”, dels Barkleys 
(1997) ”Exekutiva funktioner 
är de handlingar vi själva utför 
för att uppnå självkontroll, 
målinriktat beteende och för att 
maximera framtida resultat”. 
Hon konstaterade att definitio-
nerna påminner om varandra. 

De exekutiva funktionerna 
anses alltså bestå av flera funk-
tioner och dessa beskrev Wåhl-
stedt mer ingående så här: 

• Inhibition – förmågan att 
 stoppa sitt beteende, både 
 handlingar och tankar, vid 
 rätt tillfälle. Att kunna 
 hejda sina impulser. Detta 
 är något som barn med 
 ADHD ofta har stora svå-
 righeter med. 

• Flexibilitet – förmågan att 
 anpassa sig till olika 
 situationer och att ha 
 ett flexibelt tankesätt för 
 att kunna respondera på 
 rätt sätt i olika situationer. 
 Barn med flera språk har 
 ofta en god förmåga till 
 flexibilitet, eftersom de är 
 vana vid att växla mellan 
 olika språk.

• Emotionell kontroll – för-
 mågan att kunna anpassa 
 sina emotionella reaktioner 
 till aktuell situation. Detta
  är också en förmåga som 
 barn med neuropsykia-
 triska svårigheter har pro-
 blem med. 

• Arbetsminne – förmågan 
 att hålla information i 
 minnet för att kunna 
 slutföra en uppgift. 
 Wåhlstedt betonade att 
 korttidsminne och ar-
 betsminne är olika saker 
 och beskrev arbetsminne 
 som förmågan att hålla 
 något kvar i minnet till-
 räckligt länge för att kunna 
 bearbeta informationen. 
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 Korttidsminnet handlar 
 om att enbart hålla något 
 en kort stund i minnet, 
 utan att bearbeta informa-
 tionen.

• Planering och organisa-
 tion – förmågan att 
 hantera aktuella och 
 framtidsorienterade krav 
 från olika uppgifter. Detta 
 är viktigt för att exempel-
 vis kunna lösa matema-
 tiska uppgifter.

• Självkontroll och reglering 
 – förmågan att kontrol-
 lera sina egna prestationer 
 och sätta dessa i relation 
 till vad som förväntas. 

Wåhlstedt konstaterade att de 
exekutiva funktionerna inte 
bara är ett enhetligt begrepp 
utan omfattar flera samver-
kande komponenter, vilket 
är oerhört viktigt att komma 
ihåg. Hjärnan har en kom-
plex konstruktion där olika 
strukturer samarbetar och kan 
påverka varandra.

Forskningen har visat att 
något som är mycket viktigt för 
att få välfungerande exekutiva 
funktioner är en god uppmärk-
samhetsförmåga. Spädbarn som 
bedöms ha en god uppmärk-
samhetsförmåga har vid sju–åtta 
års ålder vanligtvis välutveck-
lade exekutiva förmågor. Något 
man sett hos förskolebarn är att 
extra viktiga exekutiva förmå-
gor är flexibilitet, arbetsminne 
och inhibition. De utvecklas 
under lång tid, men under för-
skoleåren är de viktiga. Det är 
dessa exekutiva förmågor som 
också relaterar till språkutveck-
ling mest. 

Vidare i föreläsningen tog 
Wåhlstedt upp huruvida 
utvecklingen av de exekutiva 
funktionerna beror på arv eller 
miljö. Wåhlstedt menar, i lik-
het med övriga forskarvärlden, 
att frågan är felställd. Det är 
inte antingen eller, det finns 
alltid ett samspel. Det viktiga 
är hur kombinationen ser ut. 
Visst kan man se att ärftlighet 
är en viktig faktor men miljön 
har också stor betydelse. Vissa 
miljöfaktorer ger en extra 
sårbarhet och här nämns två 
faktorer som extra viktiga:

• Låg socioekonomisk status.
  Här är föräldrarnas ut-
 bildningsnivå en viktig 
 faktor. Den påverkar också
  indirekt den ekonomiska 
 standarden. 

• Kronisk stress. Här nämns 
 barn som far illa av olika 
 anledningar. Det kan vara 
 att växa upp i en miljö 
 med alkohol- eller drog-
 beroende, att ha föräldrar 
 med hårda uppfostrings-
 metoder, en otrygg anknyt-
 ning, brist på kärlek eller 
 att ha föräldrar som inte 
 har tid för sina barn. 
 Föräldrar–barn-relationen 
 är sammanfattningsvis 
 mycket viktig. 

Hur arv och miljö samverkar 
med varandra varierar dock 
över ålder och kön (Anokhin 
m.fl., 2010).  En intressant 
upptäckt är att det verkar som 
att flickor är mer sårbara för 
ärftliga faktorer medan miljö-
faktorer har större inverkan på 
pojkars utveckling av exeku-
tiva förmågor. Påverkan från 

arv och miljö är ett spännande 
område som kommer att be-
forskas vidare. 

För att kunna stötta utveck-
lingen av individens exekutiva 
funktioner finns ett behov av 
att kartlägga vilken eller vilka 
av förmågorna som behöver 
stöd och i vilken utsträckning. 
Även om tester finns, så är det 
dessvärre fortfarande svårt att 
mäta de exekutiva funktio-
nerna tillförlitligt. Först och 
främst är den oklara definitio-
nen ett problem. Vad ska man 
mäta? En annan aspekt som 
gör det svårt är att de exeku-
tiva funktionerna är svåra att 
fånga i strukturerade sam-
manhang. De har en tendens 
att visa sig och utnyttjas i nya 
och ostrukturerade situationer. 
Utöver detta har de exekutiva 
funktionerna en koppling till 
andra kognitiva system, vilket 
gör det svårt att hitta helt 
renodlade mått. 

Forskningen kring ut-
vecklingen av de exekutiva 
funktionerna har visat att den 
är kopplad till mognaden av 
frontalloben. Olika exekutiva 
förmågor har olika utveck-
lingsbanor och utvecklingen 
av frontallobens kopplingar 
påverkas av flera områden i 
hjärnan. Vissa förmågor börjar 
utvecklas redan i späd ålder 
och andra når full mognad 
först vid 25 års ålder. Wåhl-
stedt uppmanade här audito-
riet att ha detta i åtanke för att 
få större förståelse för ungdo-
mar och deras, i omgivningens 
ögon, oförstånd! 

Den första exekutiva förmå-
gan som utvecklas är inhibition. 
Sedan följer en dramatisk ut-



20Tal & Språk 3/2015

veckling av de exekutiva förmå-
gorna samt språket under de fem 
första levnadsåren. Utifrån att 
de olika förmågorna utvecklas 
i olika takt, är det viktigt att ta 
hänsyn till personens ålder när 
man bedömer utvecklingen. För 
10–15 år sedan användes ofta 
vuxentester på barn med följden 
att inga barn klarade dem. 

Välkända tester av exeku-
tiva funktioner som används 
till ungdomar och vuxna är 
Wisconsin Card Sorting Test 
(WCST), vilket anses mäta ar-
betsminne, inhibition och flexi-
bilitet, Stroop Test, som mäter 
inhibition och arbetsminne, 
och Tower of Hanoi, vilket 
mäter planering, problem-
lösning och inhibition. Att 
testerna mäter flera funktioner 
gör det extra viktigt att vara 
vaksam på vad man verkligen 
har mätt.

När det gäller att testa ex-
ekutiva förmågor hos barn är 
det oerhört viktigt att testerna 
är anpassade efter ålder för 
att få en rättvisande bild av 
barnets styrkor och svagheter. 
Något att tänka på är exem-
pelvis att man vid testning av 
små barn inte använder tester 
som förutsätter läskunnighet. 
Det är också viktigt att alltid 
ha noggranna genomgångar av 
testerna med barnet innan man 
börjar.  Utvecklingen av tester 
för mindre barn har kommit 
långt jämfört med tidigare. 
Här är några exempel på väl-
använda och fungerande tester 
som fungerar på barn:

• Stroop-Like Task är ett 
 datoriserat test som kan 
 användas från tre års ålder. 
 Det mäter främst inhibi-

 tion, men även i viss mån 
 arbetsminne. 

• Go/No go Task är ett icke 
 verbalt, datoriserat test 
 som mäter inhibition.

• Arbetsminne: Spatialt, är 
 också ett datoriserat 
 test för bedömning av just 
 arbetsminne. Det används 
 från tre–fyra års ålder, 
 svårighetsgraden anpassas 
 efter ålder och förmåga.

• Arbetsminne – Verbalt har 
 två delar. Den ena mäter 
 hur man minns ordserier 
 framlänges och baklänges. 
 Baklänges är svårare för 
 förskolebarn och brukar 
 fungera bättre efter sex års 
 ålder. Den andra delen är 
 en size-ordering task som 
 går ut på att man ska sor-
 tera saker i storleksord-
 ning. 

• The A-not-B task mäter 
 korttidsminne, arbets-
 minne, inhibition och kog-
 nitiv flexibilitet. Detta går 
 att använda redan från 
 sex–åtta månaders ålder.

När exekutiva funktioner 
diskuteras kopplas de ofta 
samman med olika neuropsy-
kiatriska tillstånd. Samsjuklig-
het mellan olika neuropsy-
kiatriska beteendeproblem är 
vanligt förekommande. Detta 
innebär att det blir svårare att 
veta vilket beteendeproblem 
som orsakar nedsättning av 
de exekutiva funktionerna. 
På samma sätt kan en individ 
också ha exempelvis ”bara” 
ADHD, utan att de exekutiva 
funktionerna är påverkade. Att 

komorbiditet mellan exekutiva 
funktioner och en eller flera 
neuropsykiatriska tillstånd 
som uppförandestörning, 
Tourettes syndrom, autism-
spektrumstörning, schizofreni, 
depression, tvångssyndrom, 
ADHD, inlärningssvårigheter 
och språkproblem är vanlig, 
gör att situationen för den 
enskilde ofta kan bli besvärlig.  
I detta sammanhang är det 
viktigt att komma ihåg att alla 
barn med neuropsykiatriska 
beteendeproblem inte har 
bristande exekutiva funktioner 
och att det även kan förekom-
ma andra former av neuropsy-
kologiska brister.

Cecilia Wåhlstedt beskrev 
hur man kan se på svårigheter-
na på två olika sätt. Ett är det 
kategoriska synsättet, där man 
utifrån ett antal symtom ställer 
diagnoser på individer. Ett ka-
tegoriskt synsätt kan innebära 
att den som inte exakt uppfyl-
ler de ställda kriterierna för en 
diagnos ställs utanför insatser 
trots att svårigheterna finns 
där. Ett alternativt synsätt är 
det dimensionella synsättet, 
där man i stället strävar efter 
att se den enskildes unika 
profil utifrån tanken att vi 
alla ligger någonstans längs 
ett kontinuum inom olika 
förmågor. På det här sättet är 
det lättare att fånga upp alla 
som behöver hjälp och hitta 
åtgärder utifrån behov i stäl-
let för utifrån diagnos. Inom 
forskningen drar man i dag 
alltmer åt det här synsättet. 

Flera forskningsstudier 
visar att det finns en faktisk 
koppling mellan beteende-
problem och språk. Man 
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vet att cirka 40 procent av 
barn med ADHD också har 
dyslexi. Nedsatt språkförmåga 
kan vara relaterad till bete-
endeproblem hos barn och 
ungdomar (Yew & O’Kearney, 
2013 ) och att ha ordförstå-
elseproblem vid fyra års ålder 
kan förutsäga problem med 
uppmärksamhet och andra 
utåtagerande problem vid 
tolv års ålder (Petersen m.fl., 
2013 ). Vidare vet man att 
vissa exekutiva funktioner 
är kritiska vid språkutveck-
ling, t.ex. spatialt och verbalt 
arbetsminne (Montgomery 
m.fl., 2010 Sjöwall & Tho-
rell, 2014). Samtidigt gäller 
även det omvända; språket 
är viktigt för utvecklingen av 
exekutiva funktioner. 

Här nämnde Wåhlstedt 
främst privat inre tal. Detta 
används i problemlösnings-
situationer när man försöker 
lära sig nya handlingsmönster. 
Det används för självkontroll 
och är en reglering av tän-
kande och beteende. Det är 
ett mycket kraftfullt verktyg. 
Hos förskolebarnen är detta 
tal hörbart, men efter hand 
internaliseras det och blir tyst, 
inre tal. Barn med exempelvis 
ADHD tar längre tid på sig att 
internalisera det inre talet och 
detta har betydelse för språk-
utvecklingen. Att det finns en 
koppling mellan språksvårig-
heter och beteendeproblem är 
alltså klarlagt. Frågan är vad 
som är hönan och vad som är 
ägget. Kanske handlar det om 
ett ömsesidigt samspel.

Även vid flerspråkighet 
spelar de exekutiva funktio-
nerna en viktig roll. Tidigare 
trodde forskarna  att det var 

skadligt att lära sig flera 
språk på samma gång. Nu har 
forskningen visat att det är 
positivt att barn tidigt lär sig 
två eller flera språk samtidigt. 
Barn som är flerspråkiga har 
bättre exekutiva förmågor, 
framför allt utvecklar de en 
god flexibilitetsförmåga. Även 
uppmärksamhet, inhibition, 
analytisk förmåga och kognitiv 
flexibilitet utvecklas starkare 
hos flerspråkiga än ensprå-
kiga barn (Bialystok, 2001, 
Bialystok & Martin, 2004 ). 
Självklart är detta ett grupp-
fenomen, och individuella 
skillnader förekommer.

Avslutningsvis berörde 
Wåhlstedt frågan om huruvida 
det går att träna upp exekutiva 
funktioner. Forskningen visar 
att det framför allt är de med 
mycket stora nedsättningar 
som har möjlighet att träna 
upp sin förmåga. Detta kan 
ske på olika sätt, och som 
nämnts tidigare är det viktigt 
att veta vilken exekutiv funk-
tion som behöver tränas, så att 
man tränar rätt förmåga och 
har rätt förväntningar. Forsk-
ning  (Diamond & Lee, 2011 ) 
har visat att nedanstående trä-
ning kan ha positiva effekter 
på de exekutiva funktionerna:

• Datoriserad arbetsmin-
 nesträning. Det kan 
 förbättra just arbetsminnet 
 åtminstone på kort sikt, 
 men behöver troligen 
 repeteras. Wåhlstedt be-
 tonade att det är de 
 evidensbaserade testerna 
 som man vet ger resultat.

• Icke-datoriserade spel, 
 d.v.s. helt vanliga bords-
 spel. De ställer krav på 

 bland annat inhibition, 
 flexibilitet och planering. 
 De ger alltså ett bredare 
 resultat än specifik arbets-
 minnesträning.

• Fysisk träning som 
 kampsporter, yoga eller 
 mindfulness. Det ger en 
 mer generell förbättring av 
 förmågorna.

• Sociala låtsaslekar.

• Flerspråkiga miljöer.

Samtliga nämnda träningsfor-
mer kräver dock upprepning. 
Det är viktigt att vara envis, 
daglig träning är nödvändig. 
Dessutom krävs att man suc-
cessivt ökar svårighetsgraden 
för att kunna förbättra exeku-
tiva förmågorna.

Med detta avslutade 
Cecilia Wåhlstedt den mycket 
uppskattade och informativa 
föreläsningen. Begreppet ”ex-
ekutiva funktioner” är sam-
manfattningsvis en komplex 
historia som Cecilia Wåhlstedt 
lyckades göra begriplig och 
intressant. Detta har vi nu fått 
mer insikt om och respekt för. 

Tack! 

Sofia Norrman
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Fortsätt spela trugs! Nya knepiga ord!

De svenska trugsspelen är konstruerade av Ingrid Häggström och Astrid Frylmark. 
Beställ spelen i någon av våra webbutiker: 
www.ordaf.net (Astrid)          eller        www.bornholmsmodellen.se (Ingrid) 

Trugs (teach reading using games) går vidare! Nu kompletterar vi låda 1 och 2 med tre 
separata kortlekar. Läsaren möter den stora utmaning det innebär med några av de ljud 
som inte har någon  egen bokstav:
— ord med sj-ljud 
— ord med tj-ljud
— ord med omväxlande sj- och tj-ljud.

I kortspelen  
Gissa, Matcha  
och Plocka kan  
läsaren fokusera  
på ordens struktur.  
Den viktiga lästekniska 
mängdträningen blir rolig 
och effektiv när man spe-
lar kort. Det går fort och 
lätt att bli säkrare på att 
läsa, utan att känna press. 
Orden blir gradvis svårare.

Pris 160 kr/st + moms.  
Pris för alla tre 430 kr+ moms.
De tre kortlekarna utgör en natur-
lig fortsättning på trugs tidigare 
kortspel. 

Låda 1 i fem steg från bok till  
semester.
Låda 2 i fem steg från val-vall-
vals till jordgubbsglass och tred-
jepristagare. 

Trugs finns även på engelska.!
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Kurskalendarium

Dysleximässan

Plats: Göteborg

Datum: 23-24 oktober 2015

Information: http://dyslexi.org/dyslexiforbundet-fmls/dysleximassan-

23-24-oktober-2015 

SITS kongress

Plats: Stockholm

Datum: 20-21 november, 2015

Information: www.sits.nu, 

IALP:s världskongress

Plats: Irland

Datum: 21-25 augusti 2016

Information: http://www.ialp.info/2016-August-21-25-Dublin_Ireland 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Webbadress: www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett flertal kostnadsfria 

seminarier, utbildningar och distanskurser. 
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