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Gör barnen läsberedda!

Astrid Frylmark

Leg logoped

Goda grunder – lyckosam läsning
Svenska Dyslexiföreningens utbildningsdag

15 mars 2018

Senaste nytt

Fick på vägen från föreläsningen höra att Bokstarts egen webbplats 
lanserades just idag: 

www.bokstart.se

Mer info:

Min sida för föräldrar m.fl. om språkutveckling:

www.spraklek.se
Språklek finns också på facebook.com/spraklek

Min webbutik:

www.ordaf.se
Där finns också information om mina kurser.

Planering

Målet

Motivation och mental närvaro och motivationen

Mätning

Mångfalden och myterna

Möjligheterna

ML = A x F

MOTIVATION
Mentalt närvarande och fokuserad 
med påkopplat engagemang

SPRÅKFÖRSTÅELSE
Bakgrundskunskap (fakta, begrepp
Ordförråd (bredd, precision, 
associationer etc.
Verbalt resonerande
(inferenser, metaforer etc)
Kunskap om skrift (skriftbegrepp, 
genrer)

ORDIGENKÄNNING
Fonologisk medvetenhet (stavelser, 
fonem etc.)
Avkodning (alfabetisk princip, 
fonem/grafemsamband)
Direktavläsning (av vanligt 
förekommande, välkända ord)

Läsning med 
fokusering, 
flyt och 
behållning, 
där ord-
igenkänning 
och läs-
förståelse 
integreras.

Min favoritmodell (vidareutveckling av Scarboroughs modell)

http://www.spraklek.se/
http://www.ordaf.se/
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Tunmer & Gough
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Förståelse
Dyslexi

Läsförståelse-
problem

Stora svårigheter 
med både 
avkodning och 
förståelse

Goda läsare

Planering

Målet

Motivation och mental närvaro

Mätning

Mångfalden och myterna

Möjligheterna

MOTIVATION

Mentalt närvarande och fokuserad med 
påkopplat engagemang

Läslust 

Motivation, mental närvaro, med!

Samtalet
Middagskonversationen: 

Vad fick ni för mat i skolan?

Boken

Tidigt samtal – i samspel

• Kontakt

• Gemensam uppmärksamhet

• Vuxna sätter ord på världen

• Förväntningarna på svar från barnet

• 30-miljonersgapet

Hur är ett samtal?

• Jämbördigt

• Ömsesidiga initiativ

Berätta och upptäck 
tillsammans!

• Assymmetriskt

• Enkelriktade initiativ

Vad fick ni för mat?
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SPRÅKFÖRSTÅELSE

• Bakgrundskunskap (fakta, begrepp)

• Ordförråd (bredd, precision, associationer etc.)

• Verbalt resonerande (inferenser, metaforer etc)

• Kunskap om skrift (skriftbegrepp, genrer)

Utveckling av språkförståelse

• Förstå substantiv – var är lampan?
• Lyssna och göra – hämta nalle!
• Förstå verb – vilken kan man äta?
• Kategorisera – djur, kläder
• Lägesord och färger – på, i, under; blå och röd
• Förstå adjektiv – störst, bäst och vackrast
• Negationer – alla som inte har röda strumpor
• Förklaringar – vad är en tomat?
• Lämplighet – fula ord, avbryta
• Språkljud – urskilja och jämföra
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ORDIGENKÄNNING

• Fonologisk medvetenhet (stavelser, fonem etc.)

• Avkodning (alfabetisk princip, 
fonem/grafemsamband)

• Direktavläsning (av vanligt förekommande, 
välkända ord)

Fonologisk medvetenhet

Na-lle

Nalle, Kalle

Finns N i nalle?

N-a-ll-e ->nalle

Nalle -> n-a-ll-e

Nalle – n = alle

Nalle är ett ord som…

N a ll e

• Stavelsesegmentering

• Rim

• Fonemidentifiering

• Sammanljudning

• Segmentering

• Fonemdeletion

• Identifiera och beskriva

• Matcha fonem och grafem

Avkodning

och, här, den

vila, villa, vilka 

Planering

Målet

Motivation och mental närvaro

Mätning

Mångfalden och myterna

Möjligheterna
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Skilj på att…

• Observera

• Kartlägga

• Testa

ALLA

NÅGRA

FÅ

100%

15-25%

3-5%

Observation leder till utveckling

• Modellering

• Imitation

• Samspel

• Anpassat stöd

• Bemästring

Tras-boken 
sid 23

RESULTAT
Svaga                                                  Starka Viktiga begrepp

• Språkstörning = diagnos, 5-7 % av alla barn. 
1½ - 2 % har en grav språkstörning.

• Språklig sårbarhet = barn som inte enkelt och
smidigt utvecklar sina språkliga färdigheter.
Gäller alla barn med språkstörning och många 
fler: minst 20 %, i socialt utsatta områden 
kanske 60 %.

Observation Av Språk

Hitta de barn som behöver 
en extra omtanke inför 
mötet med skolans 
språkliga krav 

6.ST SPRÅKUPPGIFTER O.A.S.

Språklig förmåga & språklig medvetenhet

Uttal 

Sammansatta ord

Språkförståelse

Fonemdiskrimination

Ordminne

Skriva namnet
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Planering

Målet

Motivation och mental närvaro

Mätning

Mångfalden och myterna

Möjligheterna

Flera språk vanligast bland 

världens barn

• Majoriteten av världens barn växer upp i 
flerspråkig miljö

• Många problem som skylls på 
flerspråkighet har mer att göra med 
sociala förhållanden (exemplet Quebec)

• Jämför inte med enspråkig utveckling!

• Jämför barnet med sig själv över tid.

Varför går det olika bra?

Resultatet påverkas av…

-vilket språk som talas hemma

-möjligheten att använda det nya språket

-motivation

-behovet av det nya språket

Olika modersmål, olika hinder

• Uttal (t.ex. japanska)

• Grammatik (t.ex. negation, ordföljd)

• Ordens innehåll (t.ex. färger)

• Samtalsregler (t.ex. barns språkutveckling)

• Skriftsystem (t.ex. riktning)

Myt Fakta

• Att tala två eller 
flera språk med 
ett barn kan 
förvirra dem, så 
det är bäst att 
bara tala ett språk.

• Alla barn kan lära sig 
mer än ett språk. Det 
gäller även barn med 
utvecklingsstörning 
och barn med 
inlärningssvårigheter.

Myt Fakta

• Det är bättre för 
familjer att tala 
skolspråket hemma 
med sina barn, även 
om de inte kan det 
så bra.

• Familjer bör tala det 
språk som de kan bäst 
med sina barn, för att 
vara goda 
språkmodeller och för 
att barnen ska kunna 
umgås och samtala 
med personer som 
talar det språket.
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Myt Fakta

• Små flerspråkiga 
barn har en 
långsammare och 
senare 
språkutveckling än 
barn som bara 
talar ett språk.

• Flera språk orsakar 
inte en långsammare 
utveckling utan har 
visat sig ge barn 
förutsättningar för 
att lära sig flera ord, 
skilja på ljud och lösa 
problem.

Myt Fakta

• Flerspråkiga barn 
bör inte blanda 
språken som de 
talar.

• Språkblandning händer 
när barn blandar 
grammatiska 
egenskaper eller tar in 
ord som de kan på det 
andra språket. Det 
bidrar till kulturell och 
språklig medvetenhet.

Myt Fakta

• Barn blir 
flerspråkiga bara 
genom att lyssna till 
språk som talas runt 
omkring dem.

• Att lära sig språk är en 
aktiv process. Barnet 
behöver många 
möjligheter att både 
lyssna till och själv 
aktivt använda sina 
språk tillsammans med 
andra.

Har flerspråkiga barn med 
språkstörning någon chans?

mängd

kvalitet

timing

• exponering

• input - lyssna

• output - säga

• språkvariation

• hemma

• i förskola/skola

• tidigt/sent

• ständigt/periodvis

Elin Thordottir, professor i Kanada

Planering

Målet

Motivation och mental närvaro

Mätning

Mångfalden och myterna

Möjligheterna

Läroplan för förskolan rev. 2016

2. Mål och riktlinjer

Språket behövs för ALLT!

Var kommer 
språket in?
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Motivation - samtal

Samtalet

• Lust och glädje

• Ömsesidiga samtal

• Mitt prat och mina ord 
duger!

Boken/berättelsen

…ta del av böcker och 
berättelser

…gå på biblioteket

…när någon läser för mig 
(gymnasiet!)

…prata om böcker

Samtala eller förhöra?

Inspirera till samtal!

Hur stort är barnets talutrymme?

Var en aktiv lyssnare!

Låt samtal få ta tid!

Ur: Lyssna och berätta

100 språklekar för små barn 

(Frylmark)

Arbeta med uppmärksamhet

Små barn:

• Förläng den tid som barnet kan koncentrera 
sig på en pågående aktivitet

• Låt barnet leda

• Lek med samma sak på annorlunda sätt

• Ge barnet tid att visa gensvar – var inte för 
snabb

Exempel – större barn

• Bygg upp en förväntan. Alla blundar och…

• Aktiviteter med ett tydligt mål, ”hinna dit”…

• Aktivera alla sinnen!

Språkförståelse

• Problem med språkförståelse är svårast att 
upptäcka

• Språklig bearbetning tar tid!

• Språklig bearbetning är minnes- och 
uppmärksamhetsberoende

Språkförståelse

Viktigast för att förebygga svårigheter med 
läsförståelsen (bl.a. forskning av Snowling):

• Hörförståelse

• Ordförråd

• Berättarförmåga
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Hörförståelse - utveckling

• Lyftas upp –> få mat

• ”byta” -> torr blöja

• NEJ   -> ska det där vara 
snyggt?

• Hämta nalle! -> kasta in 
handduken

Förknippa handling med 
företeelse 

Förknippa ord med 
företeelse 

Från tonfall till ironi

Från uppmaning till metafor

Hörförståelse

• Lyssnandet – vår viktigaste språkfunktion

• Förskolan ska värna en allsidig utveckling –
satsa på lyssnande!

• Att kunna lyssna uppmärksamt avgörande för 
skolan och livet!

Språkförståelse – ordförråd

Separat föreläsning senare idag

Språkförståelse – ord och begrepp

I Begreppsförståelse (Nypon förlag):
• Färg

• Form

• Plats/position

• Storlek

• Riktning

• Mått

• Väder och temperatur

• Siffror och räkning

• Funktion

• Tid

• Familj

• Vardagsrutiner

Språkförståelse – minne och fokus

• Lyssna och komma ihåg:

Jag gick på promenad och såg en…

Språkförståelse – minne och fokus

• Lyssna och komma ihåg:

Jag gick på promenad och såg en…
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Sexåringen och berättandet

Eget berättande en grund för senare 
läsförståelse.

Inte bara höra, också göra!

PRÖVA att berätta för varandra (tänk ut en 
fortsättning på min mening) 

Händelsekedja
Orsak-verkanbeskrivning men inte 

djupare analyser. Inledning, 
händelse, upplösning. 4½-5 åå

Enkel narrativa
Central gestalt + berättelse-

grammatik, 4-4½ åå

Sekvenser
Centralt tema/gestalt

3-4 åå

Uppräkningar
Yttranden utan tema, 2-3 åå

Äkta narrativa
Tema, gestalt, riktning.

Motivering, logik. Lösning. 5-7 åå.

Det egna berättandet

Sexåringen och berättandet

Ur Bedömning Av Språk, B.A.S. (Frylmark):

Kunna beskriva sitt hus

Talflöde, information, hålla tråden

86% klarade minst 4 av 6 poäng

ORDAVKODNING

1. Fonologisk medvetenhet

2. Avkodning 

3. Direktavläsning

Fonologisk medvetenhet

• Små barn kan njuta av 
vackert språk

• Rim ingen direkt väg till
läsning – övertro

• Rim och ramsor stimulerar 
minnet

• En del barn kan inte, andra
lär sig snabbt

Fonologisk medvetenhet

Fonologisk medvetenhet betyder att barnen klarar av att identifiera 
rimord, stavelser och enskilda fonem i ord. 

Barnen förstår att det finns ett 
samband mellan språkljud… 

och bokstav(fonem- grafem).

Bornholmsmodellen övar alla delar av den fonologiska 
medvetenheten.

A L

S

© IngAst HB 2016

Ingrid Häggströms bild: www.bornholmsmodellen.se
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Bornholmsmodellen ® 
gör barnen läsberedda

© IngAst HB 2016

Ingrid Häggströms bild: www.bornholmsmodellen.se

ORDAVKODNING

1. Fonologisk medvetenhet

2. Avkodning 

3. Direktavläsning

och

ORDAVKODNING

Trugs kortspel (Teach Reading Using Games)

www.svenskatrugs.se)

Motivation

Språkförståelse

Ordavkodning

Det goda samtalet och 
boken

Hörförståelse, ordförråd och 
berättarförmåga

Fonologisk medvetenhet, 
avkodning och direktavläsning

Gör barnen läsberedda!

Leder till…

Läsning med 
fokusering, 
flyt och 
behållning, 
där ord-
igenkänning 
och läs-
förståelse 
integreras.

MOTIVATION
Mentalt närvarande och fokuserad med 
påkopplat engagemang

SPRÅKFÖRSTÅELSE
Bakgrundskunskap (fakta, begrepp)
Ordförråd (bredd, precision, associationer...)
Verbalt resonerande (inferenser, metaforer…)
Kunskap om skrift (skriftbegrepp, genrer)

ORDIGENKÄNNING
Fonologisk medvetenhet (stavelser, fonem ...)
Avkodning (alfabetisk princip, 
fonem/grafemsamband)
Direktavläsning (av vanligt förekommande, 
välkända ord)

Läsning med 
fokusering, 
flyt och 
behållning, 
där ord-
igenkänning 
och läs-
förståelse 
integreras.

När?

Alltid

Alltid

Förskoleklass 
och uppåt


