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Vid dIKs kongress oktober 2006 blev 
jag invald som SLoFs representant i 
dIKs Förbundsstyrelse (FS). FS består 
av Förbundsordförande Karin Åström-
Iko, Förbundsdirektör Åke Lindström, 
personal från dIKs kansli och repre-
sentanter från delföreningarna (SLoF, 
dIK Kommunikation, dIK Biblioteka-
rieförbundet, dIK museimannaförbun-
det, dIK arkivariefacket, dIK Kultur-
facket). denna vår har vi haft två in-
tensiva styrelsemöten. Som ny repre-
sentant i FS har det varit mycket att 
läsa på, och sen att lyssna och lära. 
Förutom vanliga frågor och informa-
tioner som förekommer på styrelsemö-
ten har alla deltagarna fått information 
kring årets lönerörelse och dess ut-
veckling, ekonomisk information som 
gäller för dIK och dess delföreningar. 
Inom FS måste vi ha övergripande 
ögon i de frågor som bearbetas. Vi kan 
inte fixera oss enbart vid vårt eget yrkes-
förbund, utan vilken är den bästa lin-
jen för alla delföreningar och deras 
medlemmar. Ur dIKs kunskapspolitik 
har flera områden utkristalliserat sig. 
en stor fråga under våren har varit dIKs 
kommunikationsplan – hur ska vi (dIK) 
skapa effektiv och slagkraftig kommu-
nikation för medlemmarnas bästa? Hur 
ska dIK synas i omvärlden? Samar-
betsparter? etc. 

ett annat stort projekt under denna 
mandatperiod är karriärrådgivning. 
Karriärrådgivningen för dIKs medlem-
mar har tre delar: webbaserat karriär-
stöd, karriärrådgivning (sk basservice) 
och professionskontakter. Under våren 
har dIKs kansli utbildats och blivit 
bättre på att bemöta och hjälpa med-
lemmar vidare i frågor som rör arbets-
marknadsfrågor, yrkesverksamma och 
studenter. Håll utkik – planen är att 
alla dessa tre nivåer av karriärrådgiv-
ning ska vara sjösatta under hösten 
2007. Redan i maj erbjöd SLoF sina 
medlemmar ett seminarium kring ut-
vecklingssamtalet, detta utifrån dIKs 
karriärplattform.

ett intressant projekt som dIK sjö-
satt under våren 2007 är mentorskaps-
programmet. detta program är till för 
att ge medlemmar möjlighet att ut-
vecklas i sin profession och människa. 
Så mycket av det arbete som sker inom 
dIK och SLoF kommer just dig till 
godo.

glöm inte att hålla dig uppdaterad 
genom hemsidorna www.logopedfor-
bundet.se och www.dik.se.

Glad sommar på er alla önskar 
Anna-Lena Dynesius
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Nytt från styrelsen

•  21/5 arrangerades en fortbildnings-
dag för logopeder kring kompetens-
utveckling. dagen var kostnadsfri för 
medlemmar och innehöll teori varvat 
med praktiska övningar. tack alla 
som deltog och bidrog till intressanta 
diskussioner! 

•  SACO vård sammanträdde den 7/6 
som vanligt bjöd mötet på intressant 
erfarenhetsutbyte förbunden emellan.

•  arbetet med gemensamt förslag till 
ny primärvård från vårdförbunden 
inom SaCo pågår. gruppen som  
arbetar med detta träffades den 11/6.

•  DIKs förbundsstyrelse sammanträdde 
den 14/6.

•  Styrelsen hade ett internat 15–16/ 6 
där bl a Logopedstämman 2009 och 
Europeiska Logopeddagen fokusera-
des. Har du synpunkter eller önske-
mål ang Stämman blir vi glada om 
du hör av dig till kursansvarig Inger 
gillholm; inger.gillholm@dik.se

•  Såväl SaCo som dIK kommer att 
vara representerade genom semina-
rier och utställning under Almedals-
veckan på gotland, 9–11/7.

•  Logopedförbundets styrelse vill önska 
alla medlemmar en glad midsommar 
och en riktigt skön och vilsam som-
mar. Vi ses och hörs i september!

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Lisen Svensson avlade den 11 augusti 2006 

doktorsexamen i Speech and Hearing Sciences 

vid University of Washington, Seattle, USa. 

avhandlingen är en monografi med titeln:  

”Variability in Classroom Social Communi-

cation: performance of Children with Fetal 

alcohol Spectrum disorders and typically 

developing peers”. Lisen Svensson arbetar för 

närvarande i ett neurologiskt utredningsteam  

på astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska 

Universitetssjukhuset Solna.
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Helgen den 11–13 maj gick det första 
av årets två CpLoL-möten av stapeln i 
Riga, Lettland. på agendan denna gång 
stod general assembly med val av ny 
styrelse och avstämning av de senaste 
två årens arbete. Inledningsvis välkom-
nades fem nya logopedförbund som 
medlemmar i CpLoL. med Bulgarien, 
Island, malta, polen och Slovakien 
som nya medlemmar ingår nu 28 logo-
pedförbund, och därmed nationer, i 
sammanslutningen. efter detta genom-
fördes valet av ny styrelse. SLoF hade 
nominerat Birgitta Rosén-gustafsson 
till posten som ordförande och till vår 
glädje ställde sig Birgitta till förfogande 
för omval. Även under mandatperioden 
2007–2009 kommer CpLoL alltså att 
ha en svensk ordförande!

en del omfördelning av styrelse-
posterna skedde, men endast två helt 
nya ledamöter valdes in i styrelsen. 

Beslut togs också om att CpLoLs 
kongress 2009 kommer att hållas i  
Slovenien. temat för kongressen kom-
mer att vara Speech and Language  
therapy across the Lifespann. ett mycket 
bra val av ämne då det i princip kan 
inrymma hela vårt arbetsfält!

en reviderad version av dokumentet 
”minimum Standards for Initial educa-
tion” som innehåller ett gemensamt ställ-
ningstagande från CpLoLs medlemmar 
om vad grundutbildningen för logopeder 
bör innehålla diskuterades och godkän-
des. dokumentet bör inom kort finnas 
att läsa i sin helhet på www.cplol.eu.

Vi beslutade även att european day 
of Speech and Language therapy även 
fortsättningsvis ska firas den 6 mars varje 
år. ett gemensamt tema för hela europa 
kommer att bestämmas årligen. 

på grund av det stora antalet nya 
små medlemsförbund och stigande 
omkostnader för mötena kände sig styrel-
sen tvingade att föreslå en höjning av 

medlemsavgiften, samt en förändring 
av systemet enligt vilket denna har räk-
nats ut. Styrelsens förslag antogs med 
viss revidering. 

arbetsgruppernas projekt under 
mandatperioden, samt behovet av en 
översyn av arbetsrutinerna inom hela 
CpLoL diskuterades också.

delegaterna för det lettiska logo-
pedförbundet och deras kollegor hade 
gjort ett mycket gott arbete med att 
välkomna oss alla till Riga. på fredags-
kvällen intogs middag på en restaurang 
med genuint lettisk mat och öl. på lör-
dagen bjöds vi på en mycket trevlig 
guidad promenad genom Riga, särskilt 
i de gamla stadsdelarna. middagen in-
togs på ett hotell vars arkitektur genast 
förde tankarna till Sovjetunionen och 
kommunistiskt jetset-liv, men likheten 
stannade vid det arkitektoniska.

 
Education Commission
I arbetsgruppen för utbildningsfrågor 
användes den mesta av tiden åt sista-
minuten-ändringar i ”minimum Stan-
dards for Initial education” som grup-
pen arbetat med att revidera under de 
senaste två åren. Framför allt kommen-
terades det faktum att man i dokumen-
tet utelämnat bedömning och utred-
ning som en del av logopedens grund-
kompetenser, något som bl a kommen-
terats av våra utbildningsanordnare 
(det tackar vi för). 

Nya projekt att arbeta med under 
mandatperioden 2007–2009 var nästa 
stora diskussionspunkt. Fyra olika arbets-
uppgifter utkristalliserades snart i dis-
kussionerna. arbetet med ”Recognition” 
– bl a ömsesidigt erkännande av varan-
dras utbildningsprogram – pågår sedan 
tidigare och bör fortsätta. Utöver detta 
valde gruppen att fokusera den kliniska 
delen av grundutbildningen, samt fort-
bildning för yrkesverksamma logope-

der. diskussioner kring en gemensam 
terminologi uppstod också. dessa fyra 
områden kommer arbetsgruppen på 
olika sätt att arbeta med under de när-
maste två åren. 

Professional Practice Commission
denna kommission har delats in i ett 
flertal mindre utredningsgrupper. Bland 
annat undersöker man vilka lagtexter 
som styr logopeders arbete i de olika 
medlemsländerna, hur kompetensbe-
skrivning är formulerad och om den 
överhuvudtaget finns. en grupp arbe-
tar med  european day of Speech and 
Language therapy. tema 2008 och 
2009 kommer troligen att bli ”Neuro-
logical disorders”, första året med fokus 
på barn och andra året med fokus på 
vuxna. en slogan presenterades – ”Speech 
and Language – Lost and Found”, men 
kommer att beslutas senare, eftersom 
man behöver se hur användbar den är 
på olika språk. man beslutade att 
CpLoLs hemsida ska presentera vad 
logopeder i de olika medlemsländerna 
hittills har gjort på europeiska Logo-
pedidagen, för att inspirera kolleger.  
ett förslag på en gemensam etisk kod 
för europas logopeder presenterades 
och mötet föreslog enstaka justeringar. 
När dessa är gjorda och den etiska ko-
den blir antagen, troligen i paris i höst, 
kommer texten att ligga på CpLoLs 
hemsida. 

Som allt annat samarbete över 
gränser och språk, ringlar sig arbetet i 
CpLoL fram. det blir ett prov på sam-
arbete trots olika syn på mötesordning, 
organisation, punktlighet och så vidare. 
Ändå är det ett mycket viktigt arbete 
som kommer att styra vår vardag, vår 
utbildning och vår framtid som logo-
peder i europa. Så därför – ta del av 
CpLoLs hemsida!

   ■

CpLoL möte i Riga 
– Birgitta Rosén-gustafsson fortsatt förtroende som ordförande! 



1.  Do you have more than one official language in your 
country? 

2.  What minority languages are the most common in 
your country?  

3.  Are there many different minority languages in your 
country?

4.  Is there a long tradition in your country of working 
in several languages?

5.  Do you have many speech and language pathologists 
with a multilingual background?

6.  Is multilingualism something that is acknowledged 
in your country, e.g. do the patients have a right to 
assessment/treatment in their first language?

7. Is it considered to be an advantage to be multilingual?
8.  Would you like to tell us a little about your own  

projects in multilingualism?
9.  Is there anything else on the subject that you would 

like to share with our readers? E.g. an anecdote,  
a strange fact, links on the internet…?

Flerspråkighet i andra länder
I efterdyningarna av Europeiska logopeddagen ville vi få 
veta lite mer om hur situationen ser ut för två- och fler-
språkiga personer med språksvårigheter i andra länder,  
vad gäller till exempel attityd till flerspråkighet och tillgång 
på flerspråkiga logopeder. I vårt sökande efter svar  

your message. Just one ex. from the therapy of a mono- 
lingual german child:
my colleague told its mum that the child mastered most of 
the grammatical structures in german by then except it still 
had problems with the “dativ”. the mother got all upset: “on 
top of the speech problem now a problem with the dativ!”– 
not realizing that the “dativ” is a german grammatical 
structure.
as I said this was a monolingual german mother but I think 
it illustrates nicely the many pitfalls that well-meaning SLt’s 
might fall in when they don’t reflect their own usage of the 
language very well, especially working with children from 
migrant families. (the same would apply as far as reflexion 
of ones own (majority) culture is concerned – time fails me 
to state a few examples in that regard.)  ❖

TEMA: Flerspråkighet

Yvonne Wren, Storbritannien

1. No – just english
2. don’t know exact figures but would have thought those 
from the Indian subcontinent – Urdu, Hindi, mirpuri, pubjabi. 
also – Welsh and increasingly polish.
3. yes – over 300 in London according to national Literacy 
trust (2004?)
4. No
5. a few
6. yes in theory though access to native language speakers 
are limited.  
7. again – probably most people would think it an advantage 
in theory but without a good grasp in english, people would 
struggle here
8. Have developed a screener of children’s speech and trialled 
it with 32 children who speak english as an additional language. 
Hoping to get funding to carry out more research in the speech 
development of multilingual children across languages. ❖

Jörn Puttkammer, Tyskland

1. Basically No. there might be a few small places where 
regional dialects are allowed but the official language is 
only german (”amtssprache”= Hochdeutsch)
2. turkish (and its variations), Russian, polish
3. yes
4. Not at all in the educational field! the official language is 
german, as said, and children from families with migrant 
background are often expected not to use their mother 
tongue in educational institutions or even at home. only in 
the last few years things seem to have changed slowly as 
more research about bilingualism has been done here.
5. the average SLt may speak another Western european 
language (english French, Spanish) apart from german but 
very unlikely the above-mentioned languages of large  
migrant population in germany. the same goes for Kinder-
garten educators and teachers.
6. as already explained this might not be possible for some 
practical reasons (lack of bilingual staff) but is as far as I’m 
concerned often not done because of the primacy of the 
dominant language german. In the political field we have 
heard statements such as “speaking the mother tongue at 
home/at school hinders the language development of a child 
in the german language”. Some schools favor private agree-
ments with the students or outright laws preventing the  
pupils to use their mother tongue during breaktime etc.
7. that depends very much on the language combination you 
are looking at: english/german is seen in a very favorable 
light and pushed by influential groups. parents that can  
afford it send their children to international kindergartens 
etc. as to the combination ”migrant langugage/german” see 
my statements above
8. I’ll include the manuscript of our presentation at the 
CpLoL congress, you may use whatever seems fitting for 
your purpose.
9. Judging from the experiences we made with a certain 
kind of migrant families mainly with a working-class back-
ground we found that as a (monolingual) SLt you have to be 
very careful what you say to them and how you transmit  

UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI

GERMANY/ALLEMAGNE
GERMANY/ALLEMAGNE

skickade vi ut ett brev till några av dem som hållit föredrag/
haft en poster i samband med CPLOL:s 6:e europeiska 
kongress om Multilingualism, som hölls 15–17/9 2006.  
Här nedan kan du läsa frågorna och svaren från tio logo-
peder i åtta länder. 

LogopedNytt 5/076
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TEMA: Flerspråkighet

Mirjam Blumenthal, Projectleider Diversiteit, Holland

1. yes, dutch and Freesian  
2. turkish, maroccan-arabic, tarifit-Berber 
3. yes there are, very many. In the Hague where I used to 
work almost 100 languages were counted.
4. Not in speech therapy 
5. only a few 
6. I don’t think so 
7. Not by the majority. an anecdote: one of our ministers 
said in an interview that it is best not to speak a foreign lan-
guage in public, out on the street … Later she apologised, 
and said she didn’t mean it the way it was said.
8. you can look at the last CpLoL-congress for my project 
on using interpreters in language assessment in multilingual  
clients. Now I am going to start a project on advising parents 
of children with auditory/communicative handicap how to 
raise their children in more than one language, if they want. 
and I am going to ask auditory/communicative handicapped 
children how they feel about being bilingual. 
9. a great website: http://clinicaldecision.umn.edu/ ❖

Martin Hagen Lauterbach, Portugal

1. No other official language beside portuguese
2. the biggest ethnic minorities come from former colonies 
of portugal as Brazil, Cabo Verde, mozambique, angola etc. 
these groups often speak a kind of portuguese Creole, except 
the Brazilian group that speaks the Brazilian variant of  
portuguese.
3. especially in the Lisbon area are living different national 
and ethnic groups that run their own schools, e.g. French, 
german, english etc schools. more recently a bigger group 
of immigrants from east european country came to portugal, 
e.g. from Ukraine.
4. as portugal is a small country and the community of  
portuguese speaking persons is relatively small as compared 
to other language communities in europe, there is some  
tradition in academic professions to speak at least another 
european language, e.g. english, Spain, French or german. 
Not a long time ago many portuguese emigrated to middle 
and northern europe for economic reasons and acquired the 
language of the guest countries. the children of those immi-
grants are often truly bilingual.
5. there are some, but it is not very frequent. the few that 
are around have usually this ex-emigrant background.
6. as it does not happen very frequently that persons do not 
speak portuguese, there is no special preparation for assess-
ment or treatment in the mother tongue of the client. In the 
most cases the communication takes place in a third language 
dominated by both therapist/physician and the client, e.g. 
english, Spain or French. 
7. It is broadly considered that multilingualism represents an 
advantage in both the personal and the professional domain. 
8. a short description of our project “the acquisition of writing 
in a bilingual setting” is attached to this letter. the abstract dates 
from the CpLoL meeting in Berlin. In the meanwhile we 
have first results, but not yet updated in english – sorry! ❖

Kaisa Launonen, Finland

1. the national languages of Finland are Finnish and Swedish.
Sami and Roma have an official status as minority languages, 
mentioned in the Constitution Law. also Sign Language of the 
deaf is mentioned in the Constitution (se: http://www.finlex.
fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731 > 2 kap > 17 § Rätt till 
eget språk och egen kultur)
2. Russian, estonian, english, Somali, Roma, arabian, Sign 
Language, albanian
3. of the above mentioned language groups, there are about 
5 000 speakers of the smallest group, albanian. I guess that 
tells that we don’t have very many minority languages. the 
rest are even smaller.
4. only in Finnish <-> Swedish (= Finnish-Swedish).
5. No, very few (except for Finnish-Swedish which are plenty). 
probably one Russian in the whole country, one or two esto-
nians, a couple of english-speaking colleagues.
6. the official immigrant policy in Finland respects people’s 
right to their own language and culture, and immigrants are 
encouraged to keep up their minority language groups and 
culture. In practice, “their right” to use their own language 
is, however, limited mainly to their own circle. thinking, for 
example, of the numerous Somalian children in Finland, we
have no chance to serve them properly in their mother 
tongue. Native language interpreters (if any available ...) are 
used a lot in assessments (mainly in interviewing the parents 
or other family members), but the speech and language  
therapists are, at their best, able to give children therapy in 
Finnish, their second language.
7. yes, it is.
8. It is a sort of “a hobby” among my logopedic interest areas. 
I don’t do any research on that theme, but I have supervised 
some master’s theses on the topic, and I have written some 
local articles (one together with a South-african colleague), 
focussing mainly on how speech and language therapists can 
cope with the challenge of the growing demand of multilin-
gual services – which was also one of the main themes in 
the CpLoL Berlin congress last September.
9. an anecdote: When my late brother-in-law, who was British, 
came to Finland for the first time, he noticed: “even the tram 
drivers in Finland speak english!” most Finnish people would 
estimate today, that their second strongest language is english, 
and I guess that many Finnish-speaking colleagues would 
even think they are able to give speech and language therapy 
in english. Which would be, in most cases, probably false, 
but the status and significance of english is, in any case, 
much higher than can be seen in official contexts. ❖

▲
 

Francine Rosenbaum, Schweiz

1. yes, 4: german, French, Italian, romanch
2. the leading language is german.
3. yes
4. absolutely not.
5. I don’t know but they work with monolingual concepts.
6. No
7. only with dominant languages like english.
8. I send you my CpLoL conference. ❖

NETHERLANDS/PAYS-BAS
NETHERLANDS/PAYS-BAS

SWITZERLAND/SUISSE

FINLAND/FINLANDE
FINLAND/FINLANDE

PORTUGALPORTUGAL
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TEMA: Flerspråkighet

José G. Centeno, Ph.D., USA (N.Y.)
Speech-Language pathologist
associate professor

Here, in the U.S., we tend to talk about bilingualism as many 
people tend to speak another language besides english. It is 
more common to find people that speak two languages  
(bilinguals) than people that speak more than two languages 
(multilinguals).
1. english is the only official language in the U.S.
2. Spanish and Chinese
3. yes, almost 47 million (17.9%) individuals in the U.S. speak 
a language other than english at home, an increase of 15 
million people since 1990 (U.S. Census Bureau, 2002; 2003). 
Spanish is the most common minority language, followed by 
Chinese. 
Here are some population numbers for you:
the nation’s minority population reached 100.7 million last 
year (U.S. Census Bureau, 2007). Hispanic (generally, Spanish-
speaking persons) remained the largest minority group, with 
44.3 million on July 1, 2006 — 14.8 percent of the total 
population. Black (also called african-americans) was the 
second-largest minority group, totaling 40.2 million in 2006. 
they were followed by asian (14.9 million), american Indian 
and alaska Native (4.5 million), and Native Hawaiian and 
other pacific Islander (1 million). Hispanic is the fastest-
growing minority group, followed by asians.
4. No, there has been an increase in the number of bilingual 
speech pathologists but we still need more bilingual profes-
sionals in speech pathology to provide services to bilingual 
persons.
5. No, there is a great need for bilingual speech professionals.
6. only bilingual students in schools are protected by the laws. 
Bilingual adults in hospitals, clinics, etc. are not protected by 
any laws for language selection for speech services. Very often, 
an interpreter is used with adults. the interpreter generally is 
not a trained person. It can be a relative or someone else.
7. yes, bilingual speech pathologists are in great demand in 
the United States. the great increase in the number of minority 
persons and the languages spoken in the U.S. require a large 
number of bilingual/multilingual speech pathologists to 
work with this population.
8. I’m a University professor and speech pathologist. I study 
bilingualism, speech therapy with bilingual persons, and 
language impairments after a stroke in monolingual Spanish 
and bilingual Spanish-english persons. please see the list of 
my works I include.
9. thank you for allowing me to share information with you. 
I think we need to know about what speech therapists are 
doing with bilingual/multilingual clients in different countries. 
International communication among speech therapists 
(speech pathologists or logopedists) in different countries is 
very important. that way, we can learn as we exchange in-
formation on laws, services, and the bilingual/multilingual 
groups that receive services.
Here’s a publisher in europe with great resources for bilin-
gual populations www.multilingual-matters.com/ ❖

Dr. Nick Miller, Skottland, Storbritannien

1. yes
2. amongst the more common:
Urdu, Hindi/gujurathi, Bengali, punjabi, Chinese Italian, 
greek, turkish. 
more recently polish, Ukrainian, Russian, Rumanian
’Native’ other languages: Welsh, Scots and Irish gaelic
3. very many
4. No, until very recently/still there is a monolingual english 
imperialism
5. Not many
6. In theory yes, in practice no (see last point)
8. We work in the field of adult acquired language disorders 
in bilingual speakers and cross language studies ❖

Jenta Sluijmers, coördinator logopedie/research, Holland

1. We have two official languages. 
2. the frysian language, turkish, several moroccon languages, 
pidgin languages from Surinam and dutch antilles,  
West african languages. 
3. yes, there are about 180 nationalities. 
4. Not yet, but there are some translations of the most  
important documents and (health) educations. 
5. much too little, only a few are bilingual. 
6. they have the right to choose their own healthcare  
provider, but the possibilities are limited. 
7. that differs between organisations. the government’s  
opinion at this moment is that to be bilingual and to support 
the mother tongue leads to a better second language develop-
ment, dutch in our case. education is monolingual except 
for some private international schools.
8. personally I’have a proposal for validating a language screen-
ing instrument for the turkish language. I hope to get funding...
9. my national SLt organisation is involved in CpLoL, the 
european organisation for SLt. they have a commission multi-
cultural and multilingaluism. they translated some CpLoL 
documents (parental information) in turkish and morocon 
arabic and placed it on their website www.kindentaal.nl  
because of the european day for speech and language  
therapy (6 march). ❖

 

Marion Fredman, Israel

1. yes, Hebrew and arabic 
2. Russian and english 
3. yes
4. No but this is proving to be successful in some countries. 
5. Quite a number but not many
6. this is not usually practical 
7. yes
8. I am chair of the IaLp [multilingual affairs Committee and 
we have organised two symposiums on “Language disorderas 
in bilingual populations”. We plan another symposium in 
the near future. our committee prepared recommendations 
for working with bilingual children which are available on 
the IaLp website at :
9. www.ialp.info ❖

För en närmare titt på vad som avhandlades på kongressen 
kan du gå in på http://www.cplol.org/CD-Rom_2006/Start.
htm. Här finns program och abstracts för hela kongressen, 
tillgängliga på engelska, franska och tyska!

NETHERLANDS/PAYS-BAS
NETHERLANDS/PAYS-BAS

UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI
UNITED KINGDOM/ROYAUME-UNI
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Zoologerna har genom DNA-tekniken 
kunnat avslöja en gammal seglivad myt  
– fåglar som bor i par är varandra trogna. 
En stor del av fågelungarna visar sig näm-
ligen vara resultatet av snedsprång. Genom 
att samla in blodprov har man också lyckats 
visa att honorna har goda skäl att vara 
otrogna. Deras ordinarie hanne är en nära 
släkting, och otroheten är helt enkelt ett 
sätt att få friska ungar och undvika incest. 

Det är inte utan att man blir avund-
sjuk på naturvetarna som med självklar 
auktoritet och genom exakta och oveder-
sägliga metoder en gång för alla kan ta 
död på gamla felaktiga föreställningar. 
Lika lätt avlivar man dessvärre inte en 
del envisa myter om tvåspråkighet. De 
har fått fäste i det allmänna medvetandet 
genom att ständigt upprepas och fram-
ställas som självklara sanningar.

Myt 1  Forskarna är oeniga

en sådan myt är den påstådda oenig-
heten bland forskarna i frågor som gäller 
barns tvåspråkighet. ett belysande ex-
empel är modersmålets betydelse för 
flerspråkiga barns språk och kunskaps-
utveckling. I medierna framställer man 
ofta forskarna som oeniga och menar 
att det inte finns några entydiga svar i 
den ena eller andra riktningen. men 
på denna punkt råder idag stor enighet 
i forskarvärlden. I omfattande, långsik-
tiga och vetenskapligt väl genomförda 
studier har man jämfört undervisnings-
program som i olika grad inbegripit 
undervisning i och på modersmålet 
(thomas & Collier 1997, 2002). Jämfö-
relserna visar att satsningar på moders-
målet har en positiv och avgörande be-
tydelse för tvåspråkiga elevers andra-
språksutveckling och allmänna skol-
framgång. Resultaten gäller visserligen 
USa där utbildningssystemet i många 
avseenden skiljer sig från t.ex. det 
svenska. men forskarna i vår del av 
världen är eniga om dessa resultats all-
männa giltighet, eftersom de i hög 
grad bekräftar det man kommit fram 
till i många tidigare mindre undersök-
ningar i skilda sammanhang. I grunden 
handlar det om något så enkelt som att 
vi lär bäst på ett språk som vi förstår. 
Så länge de flerspråkiga eleverna inte 
behärskar undervisningsspråket, kom-
mer de att ha sämre förutsättningar än 

enspråkiga elever som undervisas på 
det språk de är bäst på, nämligen sitt 
modersmål. de flerspråkiga eleverna 
bör alltså i skolarbetet parallellt med 
svenskan få fortsätta att utveckla och 
använda det språk de kan bäst. annars 
kommer de ohjälpligt efter i sin kun-
skapsutveckling.

Myt 2   Modersmålet stör andra-
språksinlärningen

Här rycks mattan undan också för en 
annan seglivad myt: att modersmålet 
skulle ha en negativ inverkan på mino-
ritetsspråkselevers andraspråksinlärning 
och hämma den allmänna kognitiva 
utvecklingen. en ensidig satsning på 
andraspråket skulle därför vara att före-
dra. till grund för denna syn ligger före-
ställningen att det finns ett begränsat 
språkutrymme i hjärnan. tvåspråkighet 
och en fortsatt utveckling av moders-
målet skulle vara förvirrande och störa 
och försena utvecklingen av andraspråket.

denna myt kan ha sitt ursprung i 
tidiga studier kring tvåspråkighet som 
visade på betydande kognitiva nack-
delar förknippade med flerspråkig upp-
växt. men i de undersökningarna hade 
man inte i tillräckligt hög grad tagit 
hänsyn till skillnader i social bakgrund 
mellan enspråkiga och flerspråkiga 
(august & Hakuta 1997). Inte heller 
tänkte man på graden av tvåspråkighet, 
utan individer bedömdes som tvåsprå-
kiga t.ex. utifrån föräldrarnas födelse-
ort eller efternamn. man tog inte reda på 
i vilken utsträckning de verkligen be-
härskade flera språk.

men tvåspråkighet är inget entydigt 
begrepp. tvåspråkighetsforskaren 
Lambert (1977) skilde redan på 1970-
talet mellan additiv och subtraktiv två-
språkighet. den distinktionen markerar 
betydelsen av de sociokulturella villkor 
som kännetecknar tvåspråkiga barns 
uppväxt i olika miljöer. I den mån de 
får möjlighet att utveckla sitt andra-
språk parallellt med en fortsatt utveck-
ling av förstaspråket i en atmosfär där 
båda språken och kulturerna värderas 
högt, så kan man tala om en additiv 
tvåspråkighet, d.v.s. en tvåspråkighet 
som innebär att språken kompletterar 
och berikar varandra. När andraspråk-
stillägnandet i stället sker på bekost-

nad av förstaspråket talar man subtrak-
tiv tvåspråkighet. det är ofta fallet då 
minoritetsspråksbarn tvingas överge sitt 
modersmål för det majoritetsspråk som 
talas av en dominerande grupp. Sam-
hällets och skolans attityder till och 
värderingar av tvåspråkighet, liksom 
olika minoriteters kultur och språk, av-
gör om minoritetsspråkseleverna kan 
utveckla additiv tvåspråkighet och dra 
nytta av de positiva effekterna av denna 
tvåspråkighet. 

I senare års forskning har man kun-
nat fastställa många positiva samband 
mellan tvåspråkighet och kognitiv ut-
veckling (se vidare Lee 1996). tvåsprå-
kighet har bl. a. visat sig främja meta-
språklig medvetenhet, d.v.s. insikter om 
hur språk är konstruerade och fungerar 
(Ben-Zeev 1977). den metalingvistiska 
medvetenheten är i sin tur en viktig 
faktor för intellektuell utveckling, både 
i fråga om läsfärdighet och skolfram-
gång mer allmänt. andra studier visar 
också att tvåspråkighet gynnar be-
greppsbildning, analogisk slutlednings-
förmåga liksom kreativt tänkande i nya 
riktningar. det bör dock påpekas att de 
flesta av dessa studier bygger på resul-
tat från balanserat tvåspråkiga. Resul-
taten är alltså inte generaliserbara till 
personer som endast har en mer be-
gränsad färdighet i ett av språken. 
mycket talar i stället för att tvåspråkig-
hetens fördelar hänger samman med 
additiv tvåspråkighet och hög färdig-
het i bägge språken.

det positiva sambandet mellan 
tvåspråkighet och olika kognitiva pro-
cesser kan ha olika förklaringar. en 
tänkbar sådan är att tvåspråkiga får en 
högre medvetenhet om språklig form 
och funktion i allmänhet. de kommer 
tidigt underfund med språkets symbo-
liska funktion när de upptäcker att flera 
olika uttryck kan användas för att be-
teckna en och samma sak. den insik-
ten anses gynna symboliskt och abstrakt 
tänkande (genesee 1981, Hakuta 1986). 
en annan förklaring kan vara att två-
språkiga blir mer flexibla i sitt tänkande 
genom att de lätt kan växla mellan olika 
språk (peal & Lambert 1962). det kan 
gynna förmågan att se flera alternativa 
lösningar på ett problem och vid be-
hov överge en hypotes till förmån för 
en annan. man kan också tänka sig att 
flerspråkiga genom tidig kontakt

Myter om tvåspråkighet
TEMA: Flerspråkighet
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med flera språk i högre grad än en-
språkiga utvecklar sitt verbala tänkan-
de och sin förmåga att utnyttja språket 
som ett stöd för sitt tänkande. den för-
klaringen utgår från ett nära samband 
mellan språk och tänkande i enlighet 
med den ryske psykologen Vygotskijs 
språksyn. Inlärningen av ett andraspråk 
kan enligt Vygotskij befria ”barnets 
språkliga tänkande ur de konkreta språk-
liga formernas och företeelsernas fång-
enskap” (Vygotskij 1999: 274). (Även 
goethe menade att inlärningen av ett 
andraspråk höjer medvetenheten om 
modersmålet när han sa att den som 
inte känner ett enda främmande språk 
inte heller känner sitt modersmål.)

Myt 3  Barn lär sig fort

att barn lär sig andraspråk och främ-
mande språk i en rasande fart utan någon 
som helst ansträngning är ytterligare en 
myt. andraspråksinlärning är faktiskt 
en mödosam och tidskrävande process 
för såväl barn som vuxna. Undersök-
ningar visar i stället att äldre barn och 
vuxna lär sig fortare. de har fördelen 
att ha kommit längre i sin kognitiva ut-
veckling, och därigenom kan de bättre 
dra nytta av undervisning än små barn 
som har sämre memoreringstekniker 
och inlärningsstrategier. yngre barn har 
lättare att tillägna sig ett brytningsfritt 
uttal. de kan också framstå som snab-
bare inlärare genom att de inte ställs 
inför lika stora utmaningar som äldre 
barn och vuxna. de förväntas inte an-
vända språket i lika krävande situationer 
utan klarar sig med enklare strukturer 
och ett ganska begränsat ordförråd.

det är också stor skillnad på yngre 
och äldre barn. För barn i skolåldern 
höjs kraven på språkkunskaper i snabb 
takt. Barn kan relativt fort utveckla 
kommunikativa färdigheter i samband 
med en situationsberoende språkan-
vändning som dominerar den muntliga 
och i hög grad interaktionella språkan-
vändningen i förskoleåldern. men det 
återstår många år innan det situations-
oberoende, skolrelaterade språket är 
fullt utvecklat. detta språk känneteck-
nar den muntliga och skriftliga språk-
bruket särskilt i grundskolans senare år 
och i gymnasiet. För att kunna ta till 
sig innehållet i läromedlen och hänga 
med i undervisningen är denna typ av 
språkkunskaper nödvändiga. Undersök-
ningar visar att de kan ta fem år och 
mer för elever med andra modersmål 
att utveckla denna typ av andraspråk-
färdigheter. det gäller även under 
gynnsamma förhållanden där eleverna 
erbjuds undervisning i såväl andra-
språket som modersmålet. Forskning-

en visar dock klart att sådan undervis-
ning påskyndar utvecklingen och har en 
avgörande betydelse för en gynnsam 
andraspråksutveckling och för skol-
framgång mer allmänt. att språkligt 
komma ikapp majoritetsspråkseleverna 
tar naturligtvis olika lång tid för olika 
elever. det beror på en mängd olika 
faktorer. Vid vilken ålder kommer man 
i kontakt med svenskan? I vilken ut-
sträckning har man utvecklat skolrela-
terade kunskaper på sitt modersmål? 
Hur mycket svenska behärskar man 
vid skolstarten? Hur mycket svenska 
möter man och använder man aktivt i 
det sociala livet utanför skolan?

Myt 4  Vuxna lär sig bäst på jobbet.

För övrigt kan eventuella skillnader 
mellan barn och vuxna bero på psyko-
logiska och sociala faktorer. Barn ham-
nar ofta i situationer där de tvingas an-
vända andraspråket för att få kontakt 
med och accepteras av andra barn. 
Vuxna kan däremot i många fall klara 
sig på arbetsplatsen med en relativt 
begränsad språkfärdighet och sedan 
umgås med landsmän och tala första-
språket utanför arbetet. 

många politiker uttalar så tvärsäkert 
att invandrare lär sig svenska bäst på 
jobbet. det kan faktiskt vara tvärtom. 
den språkliga nivå man har uppnått 
genom undervisning kan t.o.m. sjunka 
när man kommer ut i arbetslivet om man 
hamnar på en arbetsplats där möjlig-
heterna till språkanvändning är begrän-
sade. många invandrare erbjuds arbe-
ten som inte ställer särskilt stora krav på 
kommunikativ förmåga under arbetets 
själva utförande, t. ex. industriarbete och 
städjobb på arbetsplatser med stor andel 
invandrad arbetskraft (andersson 1982; 
Schierup & paulsson 1994). på så vis 
kan arbetsförhållandena snarare bli ett 
hinder för vidare språkinlärning. ofta 
hämmas möjligheterna till kommuni-
kativa kontakter på sådana arbetsplat-
ser dessutom av faktorer som buller och 
stress. eftersom det sociala umgänget 
på rasterna är kopplat till ett starkt be-
hov av avkoppling och gemenskap 
undviker man av naturliga skäl kom-
munikativa situationer som kan med-
föra språkliga och kulturella komplika-
tioner (Hyltenstam & Kuyumcu 1991). 
det innebär att såväl infödda svenskar 
som invandrare hellre kan välja sam-
talspartner med samma bakgrund och 
språk för en pratstund och att sociala 
kontakter över språkgränserna på arbets-
platsen uteblir.

Undersökningar visar också att in-
vandrare som går direkt in i arbete utan 
språkundervisning ofta utvecklar starkt 

förenklade versioner av målspråket, 
som kännetecknas av begränsat ord-
förråd och en rudimentär grammatik 
(Klein & dittmar 1979: Clahsen, meisel 
& pienemann 1983; Klein & perdue 
1997). de uppnår då en mycket låg 
språklig nivå som bara kan tillfreds-
ställa de mest basala kommunikativa 
behoven. det gäller framför allt kortut-
bildade invandrare som dessutom ofta 
har mycket få sociala kontakter med 
målspråkstalare på sin fritid – en faktor 
av stor betydelse för framgångsrik språk-
inlärning. ett arbete är alltså ingen  
garanti för gynnsam språkutveckling, 
även om det naturligtvis på många  
andra sätt kan vara av avgörande bety-
delse för ett bra liv i det nya landet. 
Forskningen visar att undervisning under-
lättar och påskyndar språkinlärningen 
(Long 1983). den leder i allmänhet 
också till en högre grad av språkbe-
härskning än enbart naturlig inlärning. 

Myt 5  Språk ska hållas isär

det finns också en allmän föreställning 
om att tvåspråkiga ska behärska vart 
och ett av sina språk precis som en-
språkiga. enligt de danska tvåspråkig-
hetsforskarna Jens Normann Jørgensen 
och anne Holmen (1997) bygger den 
på en dubbel enspråkighetsnorm. enligt 
denna norm bör flerspråkiga också hålla 
isär sina språk. de ska använda ett 
språk i taget på ett sätt som inte avviker 
från hur enspråkiga använder sina res-
pektive språk. men tvåspråkiga är inte 
enspråkiga, och deras språkanvändning 
skiljer sig på viktiga punkter från ensprå-
kigas. de använder sina olika språk i 
olika sammanhang, situationer, funk-
tioner och roller och med olika män-
niskor. därför utvecklas språken sällan 
helt likartat och parallellt. I stället kom-
mer de att komplettera varandra. det 
man kan göra på ett språk klarar man 
kanske inte alltid lika bra på ett annat.

mina, en tvåspråkig svensk flicka 
som vuxit upp med både norska och 
svenska i hemmet, blev plötsligt osäker 
när hon blev tillfrågad om namnet på 
några vanliga fåglar och blommor på 
svenska. ”Sånt kan jag bara på norska, 
för det har jag alltid pratat om med 
mamma och hennes släktingar”, förkla-
rade hon. omvänt finns det naturligtvis 
en hel del som mina är betydligt bättre 
på att uttrycka på svenska; hon är upp-
vuxen i Sverige och går i svensk skola. 

I stället för att jämföra tvåspråkiga 
med enspråkiga, bör man enligt Jørgensen 
och Holmen se på tvåspråkigas språk-
liga resurser utifrån en integrerad två-
språkighetsnorm: hur utnyttjar de hela 
sin samlade språkliga kompetens? 

TEMA: Flerspråkighet
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den inbegriper växling mellan språken, 
s.k. kodväxling, brytning, lånord och 
många andra former för språklig bland-
ning och påverkan. Kodväxling ses ofta 
som ett tecken på bristande språkför-
måga och något som bör undvikas. I 
själva verket ger kodväxling ofta två-
språkiga en möjlighet att till fullo ut-
nyttja sin språkliga potential och spela 
på hela sitt språkliga register på ett sätt 
som enspråkiga saknar möjligheter till. 
en del forskare menar t.o.m. att an-
vändningen av flera språk samtidigt 
ska betraktas som ett språk i sig.

I ett mycket omfattande danskt pro-
jekt, det s.k. Køgeprojektet (se vidare 
Jørgensen 2002), följde man under en 
tioårsperiod den tvåspråkiga utveck-
lingen hos en grupp dansk- och turkisk-
talande elever. I en delstudie mätte 
man tio tvåspråkiga elevers kodväxlings-
vanor i deras samtal med varandra 
(Jørgensen 2002). eleverna rangordna-
des sedan utifrån hur många procent 
av deras yttranden som innehöll element 
från såväl modersmålet turkiska som 
andraspråket danska. man lät dessut-
om en undersökningspanel på 100 
vuxna danskar bedöma samma elevers 
talade danska. Resultaten visar intres-
sant nog en stor överensstämmelse mel-
lan grad av kodväxling och behärsk-
ning av danska enligt undersöknings-
panelen. Överensstämmelsen var inte 
total, men de två elever som uppfatta-
des som bäst på att tala danska var de 
två som kodväxlade mest. Likaså var de 
två elever som uppfattades som sämst 
på att tala danska de två elever som 
kodväxlade minst. Forskarna menar att 
detta kullkastar föreställningar om att 

användning av modersmålet skulle ha 
en negativ effekt på andraspråksinlär-
ningen och att tvåspråkiga elever skulle 
bli bättre på att tala danska genom att 
de uppmanas att inte blanda språken.

Kodväxling kan användas för 
många olika uppgifter. I vissa fall kan 
kodväxlingen förklaras genom yttre 
faktorer som vid övergången från en 
aktivitet till en annan. I skolan kan 
man t. ex. växla från minoritetsspråk 
till majoritetsspråk när rasten är slut och 
lektionen börjar. eller byter man språk 
när en ny samtalspartner kommer in i 
bilden. Som sociolingvisten John 
gumperz (1982) påpekat kan också 
statusförhållanden mellan språken ha 
betydelse för språkval. enligt gumperz 
används minoritetsspråket ofta som en 
vi-kod för att markera närhet och solida-
ritet med den egna gruppen. majoritets-
språket används som en de-kod asso-
cierad med makt och status. en växling 
från vi- till de-kod eller vice versa kan 
alltså ge ett yttrande en extra dimension 
och därmed en antydan om hur det ska 
förstås i samtalet. med sin språkväxling 
hänvisar talaren till den auktoritet och 
tyngd som majoritetsspråket signalerar 
eller till den samhörighet som minori-
tetsspråkanvändning symboliserar. 

I Køgeprojektet finns många exem-
pel på hur minoritetsspråksungdomarna 
utnyttjar sin flerspråkighet i samtal 
med varandra. de använder kodväx-
ling för att demonstrera makt som då 
de går över från minoritetsspråket tur-
kiska till majoritetsspråket danska. eller 
de markerar avstånd och avvikande 
mening genom att växla från det språk 
som tidigare talare använt, oavsett vilket 

det är. den brittiske forskaren Ben 
Rampton (1995) har också visat hur 
ungdomar med olika etnisk och språk-
lig bakgrund i South midlands i england 
i sin kommunikation använder engelska 
såväl som sina olika minoritetsspråk i 
ett interaktivt och kreativt samspel. på 
detta sätt övervinner de potentiellt hot-
fulla sociala, etniska och språkliga 
skillnader och demonstrerar solidaritet 
och samhörighet. 

Vid sidan av svenska och de fem 
inhemska minoritetsspråken talas i 
Sverige i dag nära 200 språk från värl-
dens alla hörn. med över en och en 
halv miljon språkbrukare med svenska 
som andraspråk är tvåspråkigheten i 
Sverige ett utbrett fenomen. det är en 
värdefull resurs för såväl de enskilda 
individerna som för samhället i stort. 
trots det förknippas denna språkrike-
dom i den allmänna debatten ofta med 
negativa attityder och problem. Kan-
ske har det med några av de ovanstå-
ende myterna att göra. desto större 
anledning att avliva dem! 

TEXT: Inger Lindberg,
Professor i svenska som andraspråk vid 

Göteborgs universitet och styrelseledamot i 
Svenska språknämnden.

artikeln har tidigare publicerats  
i Språkvård nr 4 2002.

TEMA: Flerspråkighet

ReFeReNSeR:
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eva-Kristina hämtar upp mig på malmö 
centralstation. på vägen till sjukhuset 
pekar hon ut den ilskne irakiske grön-
sakshandlaren med de billiga grönsa-
kerna och ostaffären som direktimpor-
terar underbart bröd från Frankrike. 
malmö är en multikulturell stad där det 
talas över 100 olika språk, och var fjär-
de invånare är invandrare i första eller 
andra generationen (bland de unga är 
andelen 40 procent). 

det märks att eva-Kristina trivs i 
denna smältdegel av språk och kulturer. 

eva-Kristina är en av auktoriteterna i 
Sverige i ämnet språkstörning i kombi-
nation med flerspråkighet. Hon dispute-
rade 2003 med avhandlingen Language 
impairment in Swedish bilingual child-
ren – epidemiological and linguistic 
studies. arbetsdagarna innebär ett 
späckat schema med handledning, före-
läsningar och forskningsprojekt. alla 
dagar är olika: ena dagen träffar hon 
svenskarabiska barn på Rosengård för 
datainsamling och bedömning, nästa 
dag kan hon ha föreläsning i genève. 

att arbeta med flerspråkighet har 
länge varit en naturlig del av logope-
dernas vardag i malmö, även 1975 när 
eva-Kristina började som logoped. 
1978 föreslog hon sin chef att hon 
skulle bedöma samtliga remitterade 
flerspråkiga barn, både på sjukhuset 
och i sin konsulttjänst på dåvarande 
socialförvaltningen. detta eftersom hon 
kände att det behövdes ett samlat 
grepp om det växande antalet flersprå-
kiga barn. 

– Vårt arbete med flerspråkighet 
här i malmö har växt fram naturligt, 
och idag är ungefär hälften av våra 
barnpatienter flerspråkiga barn.

arbetsrummet på Universitetssjuk-
huset maS vittnar om hennes intresse 
för olika språk, det hänger lappar på 
väggarna på danska, engelska, tyska 
och naturligtvis arabiska – eftersom 

hennes specialområde är svensk-arabiska 
barn med språkstörning. arabiska är en 
av de största språkgrupperna i malmö, 
och på Rosengård talar ca 60% av bar-
nen arabiska. efternamnet Salameh är 
arabiskklingande och hon berättar att 
hennes man är från Syrien. många tror 
att det var därför hon började intres-
sera sig för flerspråkighet.

– men sanningen är att jag blev in-
tresserad av flerspråkighet redan som 
barn. Som nyinflyttad till malmö bodde 
jag granne med en tysk flicka, ett krigs-
barn. Hon talade både tyska och 
svenska, och det fascinerade mig:  
tänker man först ut det man ska säga 
på ett språk och översätter det, eller 
hur fungerar det egentligen? 

men det är bra att ha en arabisk 
översättare hemma, säger hon med ett 
leende. min man och min dotter har 
ofta ställt upp som tolkar. Nu senast i 
Syrien, där vi var tre veckor och arbe-
tade med habilitering för en svensk- 
syrisk förening i en stad i norra delen 
av landet.

eva-Kristina arbetar för närvarande 
med två forskningsprojekt. tillsammans 
med Ulrika Nettelbladt på Lunds uni-
versitet driver hon projektet Språkliga 
och kulturella faktorer som påverkar 
interventionen för svensk-arabiska barn 
med språkstörning där de via föräldra-
intervjuer undersöker orsaker till var-
för arabiska och svenska föräldrar full-
följer eller avbryter logopedbehand-
ling för deras barn. att interventionen 
avbryts för flerspråkiga barn och fram-
förallt svensk-arabiska barn är ett stort 
problem, inte minst därför att ju gra-
vare språkstörningen är desto högre är 
risken för detta.

preliminära resultat från intervjuerna 
visar att de arabiska föräldrarna som 
väljer att fullfölja interventionen har 
ett högre mått av ackulturation, som 
innebär att mönster från den egna kul-
turen påverkats av svenska kulturella 
mönster. I arabiska länder uppfattar man 
ofta inte lek som ett sätt att lära, utan 
man har mer traditionell skolundervis-
ning, vilket en del föräldrar förväntar 
sig även i Sverige. – men de föräldrar-
na som är mer ackulturerade är till och 
med mer positiva till logopedisk inter-

vention än de svenska föräldrarna. 
det andra projektet heter Olika 

modeller för tvåspråkig undervisning 
på arabiska och svenska är ett samar-
bete med lärarutbildningen vid malmö 
högskola där man utvärderar olika un-
dervisningsmetoder för svensk-arabiska 
barn. en del alfabetiseras helt på ara-
biska först och sedan på svenska, en 
del först på svenska och därefter på 
arabiska.  en kontrollgrupp får enbart 
undervisning på svenska. det man söker 
svar på är vad effekterna av de olika 
modellerna blir för barnens skolfram-
gång i den svenska skolan. eva-Kristinas 
uppgift är att undersöka utvecklingen 
på båda språken hos barnen i de olika 
klasserna, bland annat den grammatiska 
utvecklingen med hjälp av pienemanns 
processbarhetsteori, en kliniskt mycket 
användbar teori som hon använde re-
dan i sin avhandling. Hon undersöker 
även fonologisk medvetenhet och lexi-
kal utveckling på båda språken.

Vi tar taxi ut till rikskända Rosen-
gård där eva-Kristina skall göra en be-
dömning på en arabisktalande pojke. 
Förorternas förort ligger lustigt nog 
ganska centralt. Rosengård är idylliskt 
lummigt och grönt där vi promenerar 
bland dagis och skolor, stadsdelen är 
barnrik och här växer många av de nya 
svenskarna upp, eva-Kristina gillar inte 
hur ordet invandrare används: 

– När ska de få sluta vandra? de 
flesta barn jag träffar är födda i Sverige 
men beskrivs ändå som invandrare, 
det är absurt! Jag kallar dem hellre fler-
språkiga svenska barn.

eva-Kristina berättar att det finns 
en hel del felaktiga uppfattningar runt 
flerspråkighet. det finns en tendens att 
bortförklara ett flerspråkigt barns språk-
liga problem med bland annat trång-
boddhet och många syskon. många tän-
ker inte på alla de andra barnen utan 
språkstörningar, som också är trång-
bodda och har många syskon.  

tidigare remitterades flerspråkiga 
barn med språkstörning senare från BVC, 
ofta efter 5 års ålder. ett vanligt missför-
stånd var att flerspråkigheten gav upphov 
till den långsamma språkutvecklingen. 

– denna sena remittering från BVC 
förekommer inte längre eftersom vi här 

I ett temanummer om flerspråkighet har eva-Kristina Salameh 
en självskriven plats, jag åkte ned till malmö en solig majdag 
för att göra en intervju om logopedi och flerspråkighet. 

Har du sett malmö har du sett världen  
TEMA: Flerspråkighet
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i malmö numera har logoped på BVC 
i de två mest etniskt blandade stadsde-
larna, ca 10 timmar per månad. Logo-
peden är närvarande vid remitteringen 
och kan svara på frågor från föräldrarna, 
allt från vad som händer på logoped-
mottagningen till hur man tar sig med 
buss till sjukhuset. målsättningen är 
också att föräldrarna får träffa den re-
mitterande logopeden på BVC på logo-
pedmottagningen. detta har medfört 
att föräldrar till flerspråkiga barn inte 
längre uteblir från första besöket i högre 
grad än enspråkiga svenska barn.

en del föräldrar är rädda för att flera 
språk kan vara för svårt för ett barn 
med språkstörning, men flerspråkigheten 
ger inte upphov till en språkstörning. 

– den långsamma utvecklingen or-
sakas av språkstörningen, inte av fler-
språkigheten.      

att ta bort ett språk innebär bara att 
barnet utvecklas långsamt på ett språk 
i stället för att utvecklas långsamt på 
två språk.

på logopedutbildningarna är kurser-
na i flerspråkighet cirka 1–2 veckor, 
förutom i Uppsala där man valt att pro-
filera utbildningen mot flerspråkighet. 
glädjande nog ökar intresset för fler-
språkighet bland studenterna, och i år 

handleder eva-Kristina fem uppsatser 
som handlar om flerspråkighet från de 
olika utbildningsorterna. en förhopp-
ning är att allt fler studenter som själva 
är flerspråkiga skall börja på logoped-
utbildningen, så att det inte längre blir 
märkligt och främmande med flersprå-
kighet

men vi som inte har arabiska eller 
något annat språk så nära och dessut-
om kanske arbetar med äldre patienter, 
hur ska vi göra när vi träffar flerspråkiga 
patienter?

– det är inte så svårt som man tror 
och den bedömning man gör måste inte 
bli perfekt första gången man prövar 
på! men jag tycker inte du kan inte sätta 
diagnosen språkstörning om du inte 
testat modersmålet. 

Från logopedutbildningen har vi 
alla de redskap som behövs, vi har läst 
fonetik och  vi kan transkribera. Vi vet 
vilka fonologiska och grammatiska 
processer vi ska leta efter, som t ex vil-
ken typ av fonologiska förenklingspro-
cesser som används och om barnet har 
kongruens vad gäller numerus mellan 
substantiv och bestämning. 

du transkriberar både patientens 
svar och tolkens svar, jämför och ana-
lyserar. genom anamnesen får du också 

upplysningar om barnets språkutveck-
ling på sina språk. När det gäller äldre 
patienter är det viktigt att intervjua an-
höriga om patientens tidigare språkför-
måga. Ju fler flerspråkiga patienter du 
träffar desto skickligare blir du. 

om du behöver tips och råd eller 
vill ställa frågor kring flerspråkighet 
och språkstörning kan du gå in på 
Språkens Hus webbsida. Språkens Hus 
är ett center för språkstörning i kombi-
nation med flerspråkighet.  

många ringer till UmaS för att frå-
ga var Språkens Hus ligger, men som 
tur är, för oss som inte bor i malmö, 
ligger Språkens Hus på nätet, www.
sprakenshus-umas.se. eva-Kristina är 
verksamhetsansvarig och Språkens 
Hus erbjuder fortbildning, material 
samt råd och stöd. 

på tåget hem med en fördjupad bild 
av malmö och flerspråkighet klingar 
eva-Kristinas ord: 

– Vässa pennan och öronen! Börja 
testa, det är inte så fruktansvärt svårt, 
språk är uppbyggda som system. det 
måste inte bli perfekt, det viktiga är att 
det blir gjort! 

TEXT & BILD: Marika Schütz
leg logoped, Göteborg

Har du sett malmö har du sett världen  
TEMA: Flerspråkighet
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I kommunikationsklasserna går idag 
51 elever, alla med grav språkstörning 
som primär diagnos. Vi har elever från 
årskurs 1 till 9, fördelade på åtta klasser. 
I varje klass går sex till sju elever. till 
varje klass finns en specialpedagog 
som är klasslärare och en assistent. Vi 
är fyra logopeder samt två specialpeda-
goger som arbetar enskilt/grupp med 
eleverna. Flera av eleverna är flersprå-
kiga och antalet är jämförbart med hur 
det ser ut i malmös förskolor där ca 
54% är flerspråkiga. I våra äldre klas-
ser är andelen enspråkiga elever större. 
detta kan förklaras med att man tidi-
gare hade svårare att upptäcka två-
språkiga barn med språkstörning. Fort-
farande finns en risk att man inte re-
mitterar i tillräckligt stor utsträckning 
för man vill vänta in utvecklingen av 
andraspråket.

Vi har tät kontakt med hemmet. 
Varje termin erbjuds två till tre föräldra-
samtal och minst ett föräldramöte. 
Ibland finns tolk med vid dessa tillfäl-
len. en del föräldrar avböjer tolk. anled-
ningen till detta är, tror vi, ibland en 
oro att andra får reda på barnets 
svårigheter. Inom en del kulturer är det 
mer känsligt att barnet har ett funk- 
tionshinder. Vi upplever att många 
föräldrar är i behov av tolk trots att de 

bott flera år i Sverige. detta kan even-
tuellt bero på egna språksvårigheter 
och/eller liten exponering av svenska 
språket. 

Flerspråkiga elever kan få studie-
handledning under skoltid, vilket in-
nebär att de får individuell hjälp i olika 
skolämnen på sitt modersmål. de kan 
även gå på modersmålsundervisning 
efter skoltid, vilket är i grupp och här 
tränar man modersmålet rent allmänt. 
Vi rekommenderar studiehandledning 
istället för modersmålsundervisning. 
det är svårt för eleverna att följa med i 
stora grupper och språket kan ibland 
ligga på en för hög nivå. Hos oss sker 
studiehandledning enskilt eller i små 
grupper med högst fyra elever. Här arbe-
tar man med språket i fokus och inte 
alltid skolämnesinriktat. eleverna be-
höver mycket stöd i att utveckla sitt 
modersmål rent generellt.

ett problem för oss är att få reda på 
hur språkstörningen ser ut på elevens 
modersmål.  Hur utvecklas modersmålet? 
Vad är svårast? Ibland har vi assistans 
av modersmålsläraren som hjälper oss 
att genomföra en del tester som vi kan 
titta kvalitativt på. detta sker dock inte 
i den utsträckning som vi skulle önska. 
det är inte helt enkelt att testa elever-
na på deras modersmål. en del bilder i 

exempelvis BNt är kulturspecifika (Hur 
många julkransar finns t ex i Irak?). Vissa 
uttryck kan också vara svåra att över-
sätta och det tar tid att testa tvåspråkiga 
elever.

den logopediska terapin med fler-
språkiga barn ser ungefär ut som den 
träning man ger enspråkiga barn med 
en grav språkstörning. Hos många av 
våra elever är svenska det starkaste 
språket. en viktig uppgift för oss är att 
uppmuntra föräldrarna att använda sitt 
modersmål i  hemmet, även när barnen 
svarar på svenska.

Modersmål som finns representerade 
hos eleverna i kommunikations- 
klasserna är:

Arabiska (6st), danska (3st), albanska 
(1st), polska (4st), thailändska (1st), 
urdu (1st), bosniska (2st), spanska (5st), 
ungerska (1st) och somaliska (1st).

det är en utmaning att arbeta med två-
språkiga barn, men även lärorikt och 
spännande (ibland är det gott också – 
vissa föräldrar bjuder på specialiteter 
från sitt hemland).

TEXT & BILD: Logopederna  
i Kommunikationsklasserna, Malmö 

Flerspråkighet i Kommunika- 
tionsklasserna i malmö

Stör ej! Läsning pågår.

Kommunikationsklasserna i malmö startade 1998 och är en 
kommunövergripande verksamhet. Vi är placerade i lokaler 
på en av malmös grundskolor, Söderkullaskolan. 

TEMA: Flerspråkighet

Logopedträningen med flerspråkiga barn skiljer 
sig inte mycket från träningen av enspråkiga 
barn med grav språkstörning.
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Under vår sista termin på utbildningen 
i göteborg har vi skrivit vår examens-
uppsats om logopeders och tolkars 
upplevelser av sitt samarbete. området 
är ännu relativt outforskat och vi har 
under vår litteratursökning inte hittat 
några svenska studier och endast ett 
fåtal utländska om samarbetet mellan 
just logoped och tolk. detta trots att 
det som logoped har blivit allt vanli-
gare att samarbeta med tolk. tolk be-
hövs i möten med patienter och anhöri-
ga som inte har tillräckliga svenskkun-
skaper, men också vid bedömning av 
flerspråkiga patienter eftersom en be-
dömning och en eventuell efterföljande 
behandling bör grundas på patientens 
kunskaper i samtliga språk. det ideala 
vore om det fanns flerspråkiga logope-
der som kunde göra de bedömningar-
na och behandlingarna, men så är det 
sällan i praktiken. IaLp rekommenderar 
därför istället att logopeder bör samar-
beta med tolkar som är tränade inom 
logopedi. en del forskare rekommen-
derar också att logopederna bör vara 
tränade i tolkanvändning.

på logopedutbildningarna i landet 
ser det olika ut med undervisning om 
tolkanvändning. I göteborg och Umeå 
får man ingen utbildning i ämnet, medan 
det i Uppsala, Lund och Linköping tas 
upp under kurser i flerspråkighet. på KI 
anordnar man en föreläsning med en 
tolksamordnare och ämnet tas också 
upp i en seminarieserie under utbild-
ningen. på den grundläggande tolkut-
bildningen nämns det kort vad en logo-
ped är och arbetar med, och i specialist-
utbildningen mot sjukvårdstolk tar man 
upp olika sjukdomstillstånd som kan 
kräva logopedisk behandling. Kunska-
perna yrkeskårerna emellan om varan-
dras arbeten är alltså ganska dåliga.

I vårt arbete har vi intervjuat sex  
logopeder och fyra tolkar om vad de 
hade för upplevelser av sitt samarbete. 
Logopederna representerade olika yrkes-
inriktningar och tolkarna arbetade 
med olika språk.

Vid analysen av intervjuerna kate-
goriserades svaren i sex olika ämnes-
områden:

Positiva och negativa erfarenheter
Både logopederna och tolkarna hade 
mest positiva erfarenheter av samarbe-

tet, men också en del negativa. Logo-
pederna tyckte att tolkarnas kompe-
tens varierade mycket vilket ibland 
skapade osäkerhet på översättningens 
kvalitet. Samarbetet kändes som en 
nödvändighet för att klara sitt jobb, 
men situationen var ofta svår i sig.

tolkarna hade delade uppfattning-
ar om hur skickliga logopeder var som 
tolkanvändare, men de flesta tyckte att 
logopeder generellt sett var duktiga. 
Ibland upplevde de att det var svårt att 
förstå syftet med logopedens arbete 
och de hade gärna fått mer informa-
tion om detta.

Det praktiska samarbetet
tolkarna och logopederna hade delade 
meningar (även inom yrkeskårerna) om 
tolken skulle ha en strikt roll eller inte 
under patientmötet. med den strikta 
rollen menas att tolken ska ”smälta in” 
i bakgrunden och bara vara ett medi-
um som översätter det som sägs istället 
för att ha en aktiv roll. Logopederna 
tyckte att det var särskilt svårt att göra 
test genom tolk och många efterfråga-
de större kunskaper om logopedi hos 
tolkarna. de kände också att de be-
hövde avsätta mer tid till patientmöten 
då tolk var närvarande.

tolkarna upplevde att tolkanvän-
dare generellt avsatte allt mindre tid än 
tidigare när tolk skulle närvara vilket 
gjorde att de ofta kände sig stressade. 
de sade också att de sällan fick infor-
mation från logopeden inför patient-
besöket, men det var något de flesta 
tyckte var positivt eftersom de då kunde 
hålla sig mer opartiska.

Det språkliga samarbetet
Logopederna kände att tolkars gene-
rella lingvistiska kunskaper varierade 
mycket, något som påverkade hur väl 
de kunde beskriva patienternas språk. 
de hade också blivit medvetna om de 
stora dialektala skillnaderna som finns 
i en del språk. Även tolkarna påpekade 
de stora skillnaderna och de svårig- 
heter det kunde medföra i tolkarbetet. 
exempelvis kan en del ord ha olika be-
tydelser i olika dialekter.

Patientkontakt
enligt logopederna blev kontakten 
med patienterna mindre direkt när 

man arbetade genom tolk och särskilt 
svårt upplevdes det vara vid bedöm-
ning eller behandling av barn. en annan 
sak som också upplevdes som svår var 
att ställa diagnos genom tolk eftersom 
logopederna kände att de behövde 
mer tid på sig för att känna sig säkra.

(Ämnesområdet användes inte vid 
analysen av tolkarnas intervjuer.)

Strategier
Logopederna brukade ofta försöka 
prata med tolkarna före och ibland 
också efter patientbesöket för att ge in-
formation eller lösa oklarheter. om 
samarbetet med en viss tolk fungerade 
bra brukade logopederna försöka an-
lita samma tolk igen. då de anlitade 
tolkar tog de också hänsyn till patien-
ternas eventuella önskemål.

För att vara så opartiska som möj-
ligt försökte tolkarna undvika att skapa 
sig en bild av patienten och patient-
mötet i förväg. detta talar till stor del 
emot logopedernas intresse av att in-
formera tolken innan mötet.

Övrigt
Logopederna tyckte att de inte hade 
fått tillräcklig information om tolkan-
vändning under utbildningen och kände 
att det var en brist.

tolkarna ansåg att de hade fått väl-
digt lite information om logopedens 
arbete under sin utbildning. en del av 
tolkarna hade inte ens tänkt på logo-
ped som ett språkligt yrke.

Utifrån våra resultat kan man se att 
det finns ett behov av att skapa en dia-
log mellan de två yrkeskårerna. I dags-
läget vet logopeder och tolkar inte sär-
skilt mycket om varandras yrken och 
har ofta inte heller tid till att utbyta 
kunskaper och information om detta. 
en möjlighet till en bättre dialog logo-
peder och tolkar emellan skulle kunna 
lösa många av de svårigheter som upp-
står i samarbetet.

TEXT: Nyblivna logopederna 
Simon Ottosson och Mirja Rebenius

För beställning av den fullständiga uppsatsen, 
kontakta institutionssekreterare anna-Karin 
Norrman på tel. 031-786 68 88 eller e-post  
anna-karin.norrman@logopedi.gu.se.

Logopeders och tolkars upplevelser av sitt samarbete
I ett nyskrivet examensarbete från göteborg har logopeders och tolkars upplevelser av sitt samarbete 
undersökts. Resultaten visar att det finns ett behov av en ökad dialog mellan de båda yrkeskårerna för 
att samarbetet ska fungera bra.

TEMA: Flerspråkighet
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Studiens syfte var att kartlägga logope-
ders arbete med flerspråkiga barn (0–7 
år) med eventuell språkstörning. Vi er-
bjöd logopeder i Stockholms län, Västra 
götaland och Skåne som arbetar med 
språkstörning hos barn att delta i studien 
genom att svara på en enkät angående 
arbetet med flerspråkiga barn (0–7 år). 
enkäten innehöll både öppna och slutna 
frågor samt plats för kommentarer. 95 
logopeder svarade, vilket gav en svars-
frekvens på 62%.

de insamlade svaren analyserades 
kvalitativt och kvantitativt. Studien resul-
terade bland annat i en sammanställ-
ning av vad logopederna som deltog i 
studien upplever som de största utma-
ningarna med att arbeta med flersprå-
kiga barn och deras familjer, samt in-
formanternas och författarnas förslag 
på utvecklingsmöjligheter för området 
(se bild till höger).

När det gäller bedömning av fler-
språkiga barn med misstänkt språkstör-
ning är forskarna eniga om att båda 
språken bör bedömas (bl.a. Romaine, 
1995; Winter, 1999; Salameh, 2003; 
Stow & dodd, 2003; genesee et al., 
2004; Bedore et al., 2005; IaLp, 2006; 
thordardottir, 2006; Jordaan, under 
publicering). Hälften (49%) av logope-
derna i vår studie bedömer alltid båda 
språken. en stor del (44%) bedömer 
båda språken om det är befogat. argu-
menten för när det är befogat, var varie-
rande och ibland motsägelsefulla. det 
kan därför diskuteras vad argumenten 
baseras på. Resultatet tyder ändå på att 
de flesta av våra informanter har kun-
skap om att båda språken bör bedö-
mas. att så ändå inte görs kan tänkas 
ha flera orsaker. Flera informanter be-
skriver problem i samarbetet med tolk 
– 52% instämmer helt eller delvis i på-
ståendet att det är svårt att hitta lämp-
liga tolkar. Brist på lämpliga bedöm-
ningsmaterial gör det svårt att få till 
adekvata bedömningar. om inte båda 

språken bedöms innebär det att diag-
nostiseringen av flerspråkiga barn blir 
osäker. Utan en bedömning som på ett 
rättvisande sätt mäter barnets fulla språk-
liga kompetens, d.v.s. på båda språken, 
är det svårt att fastställa om barnet har 
en språkstörning eller ej. att endast 
bedöma flerspråkiga barn på svenska 
kan leda till både underdiagnostisering 
och överdiagnostisering. Säkrast är att 
alltid bedöma barnets båda språk för 
att veta om svårigheterna beror på en 
underliggande språkstörning eller un-
derexponering för något av språken. 
Senare års forskning har visat att man 
bör bedöma barnets svagaste språk 
först (Salameh, 2003). I vår studie var 
det däremot vanligast förekommande 
att alltid börja med svenskan (44%), 
vilket kan leda till att bedömningen inte 
blir rättvisande om svenska inte är bar-
nets svagaste språk. I flera av kommen-
tarerna nämndes att bedömning av det 
svagaste språket först är att föredra, 
men att man ibland är tvungen att från-
gå detta på grund av praktiska skäl.

majoriteten (96%) av logopederna 
i vår studie råder flerspråkiga föräldrar 
att prata det språk som de själva kan 
bäst med sitt barn, vilket är i linje med 
IaLp:s rekommendationer (2006). 85% 
respektive 70% av informanterna råder 
föräldrarna att följa ”ett språk – en per-
son”-strategin, samt att inte blanda 
språk i samtal med barnet. Kodväxling 
har ansetts vara förvirrande för fler-
språkiga barn med språkstörning och 
strategin ”ett språk – en person” har 
därför varit ett vanligt förekommande 
råd. enligt arnberg (2004) och genesee 
et al. (2004) finns det forskning som talar 
både för och emot att denna strategi 
skulle vara underlättande för barnet. I 
ett hem där kodväxling är en del av 
samtalsstilen kan strategin ”ett språk – 
en person” vara svår att följa och prag-
matiskt olämplig. 

att arbeta med familjer med andra  

 
språk och kulturer innebär inte bara 
utmaningar för logopeden. Vi frågade 
också logopederna vad de har lärt sig 
av att arbeta med de här barnen. Cita-
ten är några exempel på svar.

mer än hälften (56%) av informan-
terna känner osäkerhet vid bedömning 
av det språk som inte är svenska. Lik-
nande resultat har framkommit i inter-
nationella studier (papoutsis Kritikos, 
2003; Scheffner Hammer et al., 2004). 
När det gäller bedömning av svenskan 
känner de flesta sig säkra (86%). drygt 
hälften (52%) av informanterna tar helt 
eller delvis avstånd från påståendet ”I 
Sverige får flerspråkiga barn med miss-
tänkt språkstörning ett likvärdigt logo-
pediskt omhändertagande i jämförelse 
med enspråkiga barn med misstänkt 
språkstörning”. 20% instämmer helt 
eller delvis i påståendet.

«För att få gedigen erfarenhet bör  
man arbeta till största delen med  

flerspråkiga barn – det räcker inte med  
ett par bedömningar i månaden.»

För att ta reda på om det fanns sam-
band mellan logopedernas upplevda 
säkerhet vid bedömning av flerspråkiga 

«det är lätt att vara kategorisk i teorin, 
        men det funkar inte alltid så i praktiken.»

Följande artikel är ett utdrag från vår magisteruppsats ”Kartläggning av logopeders arbete 
med flerspråkiga barn i de tre svenska storstadsregionerna – utmaningar och utvecklings-
möjligheter”. Handledare var eva-Kristina Salameh, avdelningen för logopedi, foniatri 
och audiologi, Lunds universitet, och Nelli Kalnak, astrid Lindgrens Barnsjukhus,  
Karolinska Universitetssjukhuset. om ni önskar läsa uppsatsen i sin helhet ber vi er  
kontakta universitetssekreterare Claire Johansson via e-post: claire.johansson@ki.se.

«Det ger perspektiv på vilken stark  
drivkraft som finns bakom språk- och  

kommunikationsutveckling.»

�
«Ger insikt i hur språk fungerar i samtal  

i vardagen, hur språkbruk varierar.» 

�
«Har stimulerats av att arbeta med  
människor från andra kulturer – det  
kräver mer öppenhet vilket har blivit  

särskilt tydligt i dessa möten.» 

�
«Har förbättrat även andra föräldrasamtal.» 

«Världen öppnar sig, man får insikt  
i fler kulturer och tänkesätt.»

TEMA: Flerspråkighet
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barn och andra faktorer, beräknades 
Chi-två. analysen visade att upplevd 
säkerhet vid bedömning av andra språk 
än svenska var starkt kopplad till ande-
len flerspråkiga barnpatienter X4

2= 
16,3 , p = 0,003.  

Vi fann inget signifikant samband 
mellan undervisning i flerspråkighet 
och hur säker man känner sig i om-
händertagandet av flerspråkiga barn. 
de flesta informanter (71 %) upplever 
inte att de lärt sig sitt nuvarande ar-
betssätt under den kliniska praktiken 
på utbildningen. Vi tolkar inte resultatet 
som att undervisning inte påverkar gra-
den av säkerhet, utan snarare som att det 
i nuläget ges för lite undervisning i äm-
net under grundutbildningen. 23% av 
informanterna har inte haft någon under-
visning i ämnet. Hos vissa av dessa in-
formanter kan detta förklaras med att de 
utbildades för mer än femton år sedan. 
Flerspråkighet är en relativt ny del av 
grundutbildningarna. Flera informanter 
beskriver att de har för lite kunskap om 
flerspråkighet och kulturella aspekter. 
många upplever kulturkrockar och 
önskar mer undervisning om olika  
kulturer. Undervisningen i lingvistik, 
psykologi och terapeutiskt förhåll-
ningssätt på grundutbildningen skulle 
kunna anpassas ännu mer för logope-
dens behov. Undervisning om de van-
ligaste invandrarspråkens strukturer 
skulle kunna inkluderas. Även krishan-
tering och problem som kan vara för-
knippade med flykt från hemlandet 
skulle kunna tas upp mer ingående i 
undervisningen. 

Vi ser det inte som realistiskt att ut-
öka utrymmet för undervisning i fler-
språkighet under grundutbildningen i 
hur stor mån som helst, då logopedut-
bildningen redan idag är omfattande 
och komprimerad. Vi tror därför att en 
specialistkompetens är nödvändig. det 
behövs även fler kortare kurser för 
verksamma logopeder som vill fördjupa 

sig i ämnet. Specialiserade logopeder 
skulle kunna utarbeta ett bättre samar-
bete med tolkförmedlingar och knyta 
ett mindre antal tolkar till logopedmot-
tagningen. Samarbetet med remittenter 
såsom förskolor och barnhälsovård 
skulle förenklas och informationen till 
dessa skulle sannolikt förbättras. det 
skulle också leda till att de specialise-
rade logopederna träffade flerspråkiga 
patienter oftare, och på så sätt fick 
större erfarenhet av patientgruppen. 
det signifikanta resultatet att de logo-
peder som träffade en stor andel fler-
språkiga barn kände sig mindre osäkra 
än de som sällan träffade flerspråkiga 
barn, tyder på att en specialistkompe-
tens inom flerspråkighet skulle kunna 
bidra till större säkerhet bland logope-
derna. I kommentarerna nämner de  
logopeder som jobbar i flerspråkighets-
team att de har goda möjligheter till 
fortbildning i ämnet. 

Studiens resultat tyder på att om-
händertagandet av flerspråkiga barn 
inte alltid baseras på aktuella forsk-
ningsresultat vad gäller t. ex. bedöm-
ningsförfarande och rådgivning. det in-
ledande citatet illustrerar något som 
var återkommande i svaren – det finns 
faktorer som logopeden inte alltid kan 
råda över, men som i allra högsta grad 
påverkar logopedens möjligheter att 
erbjuda ett adekvat omhändertagande. 
Svenska logopeder ska i sitt yrkesutö-
vande arbeta enligt den övergripande 
Hälso- och sjukvårdslagen, Svenska 
logopedförbundets yrkesetik för logo-
peder samt FN:s barnkonvention. man 
kan fråga sig vilka förutsättningar logo-
peder som arbetar med flerspråkiga 
barn har för att kunna följa dessa lagar 
och rekommendationer i den kliniska 
verkligheten.

TEXT: Veronica Bergström & Maria Bäcklin
Logopedstuderande termin 8, 

Karolinska Institutet

ReFeReNSeR:

arnberg, L. (2004): Så blir barn tvåspråkiga. 
Vägledning och råd under förskoleåldern. 
Wahlström & Widstrand.
Bedore, L. m., peña, e. d., garcía, m., Cortez, 
C. (2005): Conceptual Versus monolingual 
Scoring: When does It make a difference? 
Language, Speech and Hearing Services in 
Schools, Vol. 36. 188–200.
genesee, F, Crago, m & paradis, J. (2004): 
Dual Language Development and Disorders: 
A Handbook on Bilingualism and Second 
Language Learning. paul H Brookes pub- 
lishing Co.
International association of Logopedics and 
phoniatrics, IaLp: Fredman, m. & Centeno, J. 
(2006): Recommendations for Working with 
Bilingual Children. 
URL: http://www.ialp.info/site/
Jordaan, H. (Under publicering): Clinical  
Intervention for Bilingual Children:  
An International Survey.
papoutsis Kritikos, e. (2003): Speech-Language 
pathologists’ Beliefs about Language 
assessment of Bilingual/Bicultural Individuals. 
American Journal of Speech-Language 
Pathology. Vol 12, 73–91. 
Romaine, S. (1995): Bilingualism. 2:a uppl. 
Blackwell publishers Ltd
Salameh, e-K (2003): Language impairment in 
Swedish bilingual children: epidemiological 
and linguistic studies (avhandling för doktors-
examen, Lunds universitet). Studentlitteratur.
Scheffner Hammer, C., detwiler, J.S., detwiler, 
J., Blood, g.W., dean Qualls, C. (2004): 
Speech-language pathologists’ training and 
confidence in serving Spanish-english bilingual 
children. International Journal of Communi-
cation Disorders vol 37, 91–108. 
Stow, C. & dodd, B. (2003): providing an 
equitable service to bilingual children in the 
UK: a review. International Journal of Com-
munication Disorders, vol 38, no 4, 351–377
thordardottir, e. (2006): Language intervention 
from a bilingual mindset. The Asha Leader,  
11 (10), 6–7, 20–21
Winter, K. (1999): Speech and language therapy 
provision for bilingual children: aspects of the 
current service. International Journal of Com-
munication Disorders, vol 34, no 1, 85–98

LOGOPEDISKT 
ARBETE  

MED 
FLERSPRÅKIGA 

BARN

Flerspråkig utveckling 

Simultan Successiv

Kodväxling 

Transfer
Språkstörning 

SLILISpråkstörning vid 
flerspråkighet 

Remittering 

Anamnes Bedömning 

Samarbete med 
tolk 

Intervention 

Direkt Indirekt

Kulturella  
aspekter 

Utbildning 

Undervisning i 
flerspråkighet 

Osäkerhet
Få flerspråkiga 

logopeder 

Ackulturation

Språklig 
socialisation 

Funktionshinder, 
sjukvård, behandling 

Stereotypisering

Tid Material

Uteblivna besök

Familj
Rådgivning

Generalisering?

Material

Referensvärden

Diagnostisering 

Båda språken

Utökad & 
integrerad 

Kulturella 
aspekter

Utökad 
rekrytering av 
flerspråkiga 
studenterSpecial-

utbildade 
tolkar

 ökat 
utrymme i 
utbildningen 

Information 

Specialist-
kompetens 

Riktlinjer 

Forskning 

Nätverk

Logoped- 
assistenter

© 2007 Veronica Bergström & Maria Bäcklin 

TEMA: Flerspråkighet



18 LogopedNytt 5/07

europeiska logoped-
dagen i Halmstad
trots kort varsel ville vi uppmärksamma 
den europeiska logopeddagen, med 
tema flerspråkighet, här i Halmstad. Vi 
logopeder på Kärnhuset i Halmstad  
arbetar med elever från förskola och 
grundskola och träffar många barn 
med flerspråkig bakgrund. I första ske-
det planerade vi att ordna en föreläs-
ning i flerspråkighet men det visade sig 
ogenomförbart med den korta framför-
hållningen. Vi hade en kontakt med 
samordnaren för kommunens barnbib-
liotekarier, Carolina Hedin och hon 
nappade på en förfrågan om samarbete 
kring temadagen. Vi beslöt att hålla 
”Öppet hus” på tre av stadens bibliotek; 
andersbergs bibliotek, Vallås bibliotek 
och vårt nya, fina Stadsbibliotek. 

andersberg och Vallås är två mycket 
invandrartäta områden i Halmstad. 
andersbergsskolan har t. ex. 97% elever 
med flerspråkig bakgrund. moders-
målslärarna tillhör också Kärnhuset 
och vi gick ut med en förfrågan om  
någon ville vara med oss ute denna 

dag. Vi hade med oss sex lärare i tur-
kiska, serbiska, bosniska, albanska och 
finska. 

en annons gick ut i Barn- och Ung-
domsförvaltningens nyhetsblad. Vi 
gjorde en egen affisch med CpLoL:s 
logga och annons för dagen. Vi skaffa-
de broschyrer och informationsmate-
rial från CpLoL, SLoF, Skolverket och 
myndigheten för skolutveckling. mo-
dersmålslärarna bidrog med eget ma-
terial på respektive språk och bibliote-
karierna hade gjort i ordning dukade 
bord med sagoböcker på olika språk. 
en godisskål hade vi också som lock-
bete för yngre besökare. det var ingen 
anstormning av besökare till vår ut-
ställning men vi höll oss sysselsatta. 

till Vallås bibliotek kom många  
lärare som fått ett mail från biblioteka-
rien där. på stadsbiblioteket fick Helena 
celebert besök av mats Wennerholm 
från myndigheten för skolutveckling, 
som lämpligt nog var i stan denna dag. 
den stora behållningen av dagen är 

dock att vi fick bra kontakt med både 
bibliotekarier och modersmålslärare 
och att vi planerar för ett fortsatt sam-
arbete. Vi har fått förfrågan om att gå ut 
på BVC tillsammans med barnbiblio-
tekarien och informera nyblivna för-
äldrar om språkutveckling och språksti-
mulans. modersmålslärarna vill gärna 
ha en alternativ och återkommande 
”modersmålens dag” tillsammans med 
oss, en dag som redan finns nationellt 
men råkar ligga på vårt sportlov varje 
år. 

Vi hoppas att den europeiska logo-
peddagen permanentas men vi önskar 
större framförhållning med temat och 
tillgång till affischer och annat lämp-
ligt informationsmaterial från CpLoL 
inför nästa år. 

ett stort tack till barnbibliotekarierna 
i Halmstad!

TEXT & BILD: Helena Ahlgren,  
Birthe Holmqvist och Karolina Larsson 

Kärnhuset i Halmstad 

anna, peter, mats Wennerholm, Helena och  
Hüseyin-mirza studerar materialet

Hüseyin-mirza Karagöz, Helena ahlgren, 
anna Sebescen, peter pavlov och  

mats Wennerholm.
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Under vårterminen 2007 har vi varit 6 logopeder som har deltagit i 
en 5-poängutbildning i flerspråkighet; normal och avvikande språk-
utveckling, vid Uppsala universitet. Vi har träffats två dagar i följd 
vid fyra tillfällen och den 23–24 maj är det dags för avslutande 
föreläsningar och examination. Kursen har känts väldigt exklusiv 
då vi på grund av avhopp i sista stund har varit så få och därför 
fått i det närmaste privatundervisning av flera kunniga föreläsare. 
Det har förstås också öppnat för diskussioner med kollegor om 
våra olika erfarenheter av flerspråkiga barn med eventuella 
språkstörningar. 

Föreläsningarna har handlat om flera spännande ämnen så 
som sociala och kulturella skillnader, lexikal utveckling, 
grammatik och fonetik. I samband med lingvistikföreläsning-
arna har man fått damma av grammatikboken och fräscha 
upp sina kunskaper. Begrepp som nominalfraser, inverterade 
satser, nukleära verb och diskurs har fått nytt liv och förhopp-
ningsvis blivit mer begripliga. Fonetikföreläsningen fick alla 
att vakna till liv och tiden räckte inte till för att både hinna 
diskutera olika typer av ”sje-ljud”, tungställningar och arabis-
kans alla fonem som görs längre bak än svenskans velarer, 
utan vi fick be föreläsaren stanna kvar två timmar extra efter 
lunch! Vi har lärt oss att processabilitetsteorin och perfor-
mansanalys är användbara arbetsredskap vid bedömning av 
flerspråkiga barns språkförmåga. det de har gemensamt är ett 
processinriktat synsätt där man tittar på vilken språklig kapa-
citet barnet har uppnått i stället för att vara felsökande som vi 
logopeder ofta har en tendens att vara. många av oss upplevde 
detta som något positivt som också kan användas vid bedöm-
ning av enspråkiga språkstörda barn. När vi fick i uppdrag att 
analysera en skriven text med hjälp av performansanalys, 
blev vi fulla i skratt när vi märkte hur lätt vi hade att uppmärk-
samma de språkliga felen i stället för att fokusera på den språk-
behärskning som författaren faktiskt uppvisade. efter att nu ha 
hört och läst om processabilitietsteorin ytterligare börjar den 
bli begriplig och tillämpbar (med betoning på ”börjar”). 

ett spännande ämne som har avhandlats är adoptivbarn och 
språk där det inte handlar om flerspråkighet utom om språkbyte. 
då kom det upp flera patientfall där vi funderade på biolo-
giska förutsättningar och miljöpåverkan m m. på tal om fall-
diskussioner så ägnades en dag åt presentationer av fall som 
vi deltagare hade tagit med från verkligheten. det var riktigt 
lyxigt att få ta del av varandras erfarenheter och reflektera över 
de frågeställningar som väcktes i lugn och ro. I den logope-
diska vardagen ges det ju sällan tillfälle till några längre stunder 
för reflektion när väntelistorna ständigt pockar på uppmärk-
samhet. 

Som examinationsuppgift har vi fått leta upp varsin aktuell 
artikel om flerspråkighet och den 24/5 är det redovisnings-
dags. Själv har jag valt ”transfer and typological proximity in 
the Context of Second Language processing” av Håkansson, 
pinemann & Sayehli (Second Language Reserarch 2002;18; 
250). den handlar om eventuell grammatisk transfer hos 
svenska högstadieelever som lär sig tyska. Resultaten är in-
tressanta och artikeln innehåller också en sammanfattning av 
processbarhetsteorin (pinemann, 1998). Läs den gärna!

Sammantaget har detta varit en mycket intressant och 
lärorik kurs och det har tillfört min logopediska vardag  
mycket. Jag vill passa på att tacka min arbetsgivare som har 
möjliggjort detta. 

TEXT: Åsa Rundström, leg. logoped på Falu lasarett.

RappoRt 
från flerspråkighetskurs2007Östsväljardagen

Gävle Konserthus 4 oKtober

9.00–9.30	 Registrering och kaffe

9.30–9.45	 Inledning. Sponsorpresentation

9.45–11.00	 	Terapeutisk sväljröntgen samt esofagus-
undersökning vid dysfagi, på konventio-
nellt sätt och med bariumköttbulle

	 	Överläkare	Inge	Hillman,	rtgkliniken,		
Bollnäs	sjukhus.	Överläkare	Magnus	Hjelm,	
rtg	kliniken,	Gävle	sjukhus

11.00–11.15	 Kakor, köttbullar och puré

	 	Färdigblandad	Bariumtestmat.		
Rtgssk.Eva	Carlsson,	Gävle	sjukhus	och		
rtgssk.Eva-Maria	Widlund,	Hudiksvalls		
sjukhus.

11.15–11.30	 	Bedsidescreening vid dysfagi för  
sjuksköterskor	
Margareta	Gonzalez	Lindh,	logoped,		
Gävle	sjukhus.

11.30–12.30	 LUNCH

12.30–13.15	  Dropp/sond/PEG. Indikationer. Likheter 
och skillnaden mellan barn och vuxna		
Satu	Kettunen,	dietist,	Gävle	sjukhus	och	
Mia	Eriksson,	dietist,	barnkliniken,	Gävle	
Sjukhus.	

13.15–14.15	 	Barn som kräks

	 	Docent,	överläkare	Yigael	Finkel,		
Akademiska	barnsjukhuset,	Uppsala.

14.15–14.45	 Kaffe, samtal med våra utställare

14.45–15.45	 Kulturella aspekter på ätandet

	 	Professor	Mehari	Gebre-Medin,	Institutionen	
för	kvinnors	och	barns	hälsa,	Akademiska	
sjukhuset,	Uppsala.	Tidigare	chef 	för		
internationell	barnhälsovård,	Uppsala.

15.45–16.15	 	Nästa Östsväljardag, ev frågor, utvärdering, 
avslutning

Kostnad:	800	kr,	exkl	moms.	Lunch	samt	för-	och	eftermiddagsfika	ingår.

Anmälan:	Senast	24	september	2007	till	Marita	Axelsson,	klinikassistent.	
Logopedverksamheten.	Tel:	026-15	47	89,	Logopedverksamheten,	Gävle	
sjukhus,	801	87	Gävle.	e-post:	marita.axelsson@lg.se

Upplysningar:	Margareta	Gonzalez	Lindh.	Tel:	026-15	51	95,		
e-post:	margareta.gonzalez.lindh@lg.se.		
Camilla	Olsson.	Tel:	026-27	81	09,	e-post:	camilla.olsson@lg.se

TEMA: Flerspråkighet
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Studentuellt

Laryngektomerades  
rehabilitering

för att bestämma stadiet för cancer. t 
står för tumör och avser primärtumören. 
N beskriver körtelstatus och m anger 
förekomst eller avsaknad av metastaser. 
Klassificeringen består utav skalan t1–
t4 där t1 är de minsta tumörerna. Vid 
t1–t3 tas tumören i första hand bort 
med laser eller strålbehandling. det är 
då viktigt att som logoped informera 
patienten om strålningens biverkning-
ar på rösten såsom afoni, torrhet och 
sväljningsproblem. de allra största tu-
mörerna klassas som t4 och cancern 
växer då utanför struphuvudet. Vid t4 
tumörer görs alltid en laryngektomi. 
om t1–t3 har recidiv eller om tumö-
ren inte svarar på strålbehandlingen 
laryngektomeras patienten. 

Behandling och träning
Både före och efter laryngektomin är 
logopeden otroligt viktig. Logopedens 
första uppgift är att hålla ett preopera-
tivt samtal med patienten. där infor-
meras om att röstfunktionen kommer 
att försvinna men att språket är intakt. 
det är viktigt att inge hopp och att få 
patienten att inse att han/hon på något 
sätt kommer att kunna prata. Logope-
den informerar om de tre röstmöjlig-
heterna som är ventiltal, tal med ser-
voxapparat samt matstrupstal. det 
vanligaste är att patienten får en röst 
med ventiltal. 

Logopeden ser också till att patienten 
före operationen får träffa en annan 
patient som är laryngektomerad. patien-
ten får då möjlighet att se hur det kom-
mer att bli och ställa frågor som kan-
ske endast den laryngektomerade kan 
svara på. Logopeden klargör för patien-
ten att det kommer att gå två veckor då 
patienten inte kan tala men att det går 
bra att mima och teaterviska. efter ca 
två veckor görs en röntgen och om allt 
ser bra ut träffas logopeden och patien-
ten för att sätta igång rösten. Logope-
den demonstrerar hur ventilen rengörs 
och börjar med att sätta på ett opti-
dermplåster då detta är hudvänligt, 
därefter sätts kassetten i. om patienten 
är allergisk mot plåster används en lary-

tub. Logopeden lär patienten att koor-
dinera andning och knapptryckning. 
efter det att rösten kommit igång skall 
besked om detta skickas till hemortslo-
gopeden och ansvaret för patientens 
rehabilitering flyttas över. Logopeden 
gör en förskrivning av bl. a. klisterlap-
par, flush, duschskydd och kassetter för 
två månaders förbrukning som patien-
ten tar med sig hem.

då näsans funktioner försvunnit 
tränas också luktförmågan upp igen. 
detta görs med tekniken NaIm (Nasal 
airflow-Inducing maneuver). ett under-
tryck skapas i munhålan vilket ger ett 
luftflöde till näsan så att luktsubstanser 
når luktreceptorerna. detta görs med 
läpparna stängda samtidigt som patien-
ten sänker käke, mjuka gommen, mun-
botten samt tungan och tungbasen. 
denna metod är ofta lätt att lära och 
ger ett snabbt resultat. 

Vilken rehabiliteringsform man som 
logoped väljer att genomföra beror på 
många olika faktorer. Först och främst 
styr patientens önskemål om det är 
möjligt. Rehabiliteringen görs av hem-
ortslogopeden och målet är att patien-
ten skall behärska den nya tekniken 
rösten kräver och att bli bekväm med 
sin nya röst. 

Avslutning
När vi är hesa så är det inte ofta vi går 
till doktorn. dels kostar det pengar och 
dels har de säkert sjukare personer att 
ta hand om. men tänk att det kan vara 
så viktigt att kontakta en läkare efter tre 
veckors heshet! eftersom det inte går 
att höra någon skillnad på ”vanlig” hes-
het och heshet som orsakas av cancer 
är det viktigt att patienten får genomgå 
en laryngoskopi. Vi är tacksamma över 
den kunskap vi fick under dessa tre da-
gar och vi känner oss väl förberedda 
inför framtiden. Vi hoppas samtliga  
logopedstudenter runt om i landet får 
samma möjlighet som vi fick! 

TEXT & BILD: Annie Katalinic´ & 
Ann-Sofie Leufstedt L25,  

Logopedutbildningen Lund

Laryngförbundet i Skåne och logoped-
utbildningen i Lund håller varje år en 
kurs i laryngektomerades rehabilitering. 
Kursen finansieras av Laryngfonden. I 
år gick denna av stapeln den 21–23 
mars. dessa dagar bestod utav föreläs-
ningar, studiebesök och ”gruppträffar” 
mellan studenter och personer som ge-
nomgått en laryngektomi. Föreläsarna 
hade olika bakgrund och bidrog därför 
med olika perspektiv. Representanter 
för tillverkare presenterade röstförstär-
kare, kassetter, röstventiler och plåster. 

Struphuvudscancer
Varje år får ca 200 personer diagnosen 
struphuvudscancer i Sverige varav 50 
total laryngektomeras. detta innebär 
att hela larynx med epiglottis opereras 
bort. Luftstrupen delas och sys fram till 
huden i halsgropen, detta hål kallas 
trakeostoma. Vanligen gör man ett snitt 
i väggen mellan luft- och matstrupe. 
Här sätts antingen en röstventil in direkt 
eller lägger man in en sond i fisteln för 
att senare ersätta den med en röstven-
til. det kan också vara så att det räcker 
att en del av struphuvudet tas bort och 
röstkällan kan bevaras, detta kallas då 
en partiell laryngektomi. 

I Sverige är det fyra gånger vanli-
gare att män får strupcancer än kvinnor. 
prognosen är god då 90% av dessa  
patienter tillfrisknar. de som arbetar 
med denna patientgrupp är läkare, logo-
ped, dietister, kuratorer samt ibland 
sjukgymnaster. 

orsaken till struphuvudscancer är 
oftast långvarig rökning. Rökning i 
kombination med riklig alkoholkon-
sumtion anses öka risken ytterligare. 
men även icke rökare kan drabbas av 
denna cancer och då kan orsaken vara 
avgaser, damm och retande ångor. 

tNm är ett internationellt system 
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 Lediga platser
och kurser

LOGOPED 
sökes till Stödenheten Skanslyckan. 
tillsvidaretjänst, 100%. Information om 
tjänsten hittar du på www.solvesborg.se
gå in under ”Lediga jobb”.
Sista ansökningsdag 2007-07-04.

Har du: Logopedexamen och en positiv inställning till privata vårdgivare?

Är du: Erfaren och kompetent inom barn och dyslexi? Kreativ,  
effektiv, flexibel, självständig och en positiv person?

Vill du: Ha stort inflytande över ditt arbete och dina arbetsvillkor?

Placering i Tyresö, konsultverksamhet (f.n. Skaraborg). 
Sök jobb hos oss. Eva, Gerda, Carina, Jenny. 
Kontakta Carina Engström VD 
08-7421722, careng@roestkonsulten.com

Vi beHöVer 
fler logopeder

Vill du vara med och utveckla framtidens logopedi för äldre?
Länslogopedin vid Akademiska driver ett projekt för att ge äldre träning och stöd efter akuttiden på sjukhus. Projektet riktar
sig till personer med stroke eller neurologiska sjukdomar. Behov av insatser finns inom primärvård, hemsjukvård, på kommu-
nala rehabiliteringsenheter och inom särskilda boendeformer. Insatserna kan vara direkta som träning eller stöd till enskilda
eller mer stöttande som sca-stöd till makar, stöd till personal för att underlätta samtal eller för att möjliggöra säkrare måltider.
Inom projektet får du möjlighet att jobba med enskilda men även ta fram modeller för logopedi i öppna vårdformer. Projektet
planeras bli treårigt, och om det faller väl ut kan insatserna permanentas. I projektgruppen ingår tre logopeder som arbetar
hel- eller deltid i projektet.

Vi behöver dig som är nyfiken, flexibel och gärna arbetar med äldre. Placering i Enköping–Bålsta. I Bålsta finns även behov av
logoped som kan arbeta med förskolebarn. Projekttjänsten kan därför kombineras med insatser till barn. Projektanställning
minst tolv månader, eventuellt längre, med tillträde i augusti.

Kvalifikationer
Leg logoped. Erfarenhet inom ovanstående diagnosområden är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och
samarbetsförmåga.

Mer information och upplysningar
Verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26. 1:e logoped neurologopedi Eva Sandin, 018-611 53 28.

Välkommen med din ansökan
med ref nr Neuro 07-43, meritförteckning och betyg till Akademiska sjukhuset, Neurodivisionens administration,
751 85 Uppsala eller via e-post till ansokan.neuro@akademiska senast den 8 juli.

www.akademiska.se
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TEMA: Flerspråkighet

OROFACIAL REGULATIONSTERAPI
Praktisk tillämpning av Castillo Morales behandlingskoncept

Kursledare: Eva Lundälv leg logoped, fil mag, M Sc

Tid: 26–27/9 och 20–21/11–07

Plats: Mun-H-Center Ågrenska, Göteborg

Kostnad: 5.600:-

Kursen riktar sig till logopeder, sjukgymnaster,

arbetsterapeuter och tandvårdspersonal.

Anmälan senast 27/8 2007 till:

Pia Dornérus, Mun-H-Center, Box 2046, 436 02 Hovås

Telefon: 031-750 92 00

E-post: mun-h-center@vgregion.se

För vidare information se Mun-H-Centers hemsida

www.mun-h-center.se

OBS! BEGränSaT anTaL DELTaGarE.

Landstinget Sörmland söker

 

Leg. Logoped
till Neuropsykiatriskt Centrum
 
Landstinget Sörmland tillför resurser till området
neuropsykiatri vilket innebär att vi söker nya medarbetare.
 
Ansökan senast 2007-07-26
 
För mer information se vår webbplats:
www.landstinget.sormland.se under Arbeta hos oss.
 
Välkommen med din ansökan!

Neuropsykiatriskt Centrum är en länsövergripande verksamhet inom
Handikapp och Habilitering som utreder frågeställningar kring
autismspektrumtillstånd, har uppföljning samt stöd till anhöriga och övrigt
nätverk. Vi arbetar också med information och utbildning kring
neuropsykiatriska funktionshinder.

ALLMÄNT

http://www.sprakenshus-umas.se/

http://modersmal.skolutveckling.se/projekt/

http://www.asha.org/public/speech/development/Bilingual-Children.htm

http://www.multilingualchildren.org/index.html

http://www.multilingual-matters.com/

www.rinkeby-multiling.stockholm.se/

http://www.spraknamnden.se/

http://www.biling.su.se

http://www1.lhs.se/sfi

http://hum.gu.se/institutioner/svenska-spraket/isa/

http://www-lexikon.nada.kth.se/skolverket/lexin.shtml

http://www.ifisk.net/sprakbruk.htm

http://www2.sit.se/orebro/horselboken/

http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/ImmLing.html

http://www.ethnologue.com/

Några matnyttiga länkar som berör flerspråkighet

http://en.wikipedia.org/wiki/multilingualism

http://www.geocities.com/bilingualfamilies/bilingualism.html

http://www-rcf.usc.edu/~cmmr/BeResources.html

http://www.nethelp.no/cindy/myth.html

http://www.nceltr.mq.edu.au/resources/bilingualism.html

http://www.sprakradet.se/

 FLERSPRÅKIGHET HOS BARN

http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,473,22131,22136,
22184,23118

www.sprakaloss.se/flersprakighetbodil.htm

http://www2.eng.cam.ac.uk/~tpl/bilingualism.html

http://www.kidsource.com/aSHa/bilingual.html

http://www.asha.org/public/speech/development/Bilingual-Children.htm

FLERSPRÅKIGHET OCH SPRÅKSTÖRNINGAR

http://www.bilingualism.co.uk/
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Blekinge Läns Landsting 
petra Westrin 
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

Barbro Kärvhag 
barbro.karvhag@ltblekinge.se

Landstinget Dalarna
Åsa Rundström 
asa.rundstrom@ltdalarna.se

Gotlands kommun
Kerstin andersson 
kerstin.andersson@hsf.gotland.se

Gävleborgs Läns Landsting
maria gustavsson
maria.gustavsson@lg.se

Halmstad kommun
Johanna Kristensson
johanna.kristensson@utb.halmstad.se

Hallands Läns Landsting 
Kerstin Johansson
kerstin.johansson@lthalland.se

Jämtlands Läns Landsting
eva arvidsson
eva.arvidsson@jll.se

Jönköpings Läns Landsting
ann Falck
ann.falck@lj.se

Landstinget i Kalmar län 
Inger Larsson
ingerlar@ltkalmar.se

Landstinget Kronoberg 
pernilla gustafsson
pernilla.a.gustafsson@ltkronoberg.se

Norrbottens Läns Landsting
anna-Lena dynesius
anna-lena.dynesius@nll.se

Signe tonér
signe.toner@nll.se

Eslövs Kommun
anne Zimmerman
anne.zimmermann@eslov.se

Region Skåne
margareta Löfgren
margaretha.lofgren@skane.se

maria Sporre
maria.sporre@skane.se

Region Skåne, Habilitering och 
Hjälpmedel för barn 
Jessika Forsberg
jessika.forsberg@skane.se

Region Skåne,  
Helsingborgs Lasarett AB 
Cecilia Lundström
cecilia.lundstrom@
helsingborgslasarett.se

Katrin dahl
katrin.dahl@helsingborgslasarett.se

Region Skåne,  
Hjälpmedel DAHJM, Lund
eva alenbratt
eva.alenbratt@skane.se

Region Skåne, Kristianstad
agneta Jogby
agneta.e.jogby@skane.se

Region Skåne, Lund
Christina askman
christina.e.askman@skane.se

Region Skåne, Malmö
Jan-olof malmborn
jan-olof.malmborn@skane.se

Region Skåne, 
Vuxenhabiliteringen
Helene ahnlund
helene.m.ahnlund@skane.se

Malmö stad/kommun
Ketty Holmström
ketty.holmstrom@pub.malmo.se

Stockholms Läns landsting, 
Huddinge Universitetssjukhus AB
per Östberg
per.l.ostberg@karolinska.se

Stockholms Läns 
Sjukvårdsområde
Karin Sjöhagen
karin.sjohagen@sll.se

Värmlands Läns Landsting
ann-Christine Ivarsson
a-c.ivarsson@liv.se

Västerbottens Läns Landsting
Barbara eberhart
barbara.eberhart@vll.se

Kajsa Brännlund
kajsa.brannlund@vll.se

Västernorrlands Läns  
Landsting, Örnsköldsvik
Susanne Westerbring
susanne.westerbring@lvn.se

Västernorrlands Läns  
Landsting, Länssjukhuset 
Sundsvall – Härnösand
Nils Johansson
nils.johansson@lvn.se

Västmanlands Läns Landsting
mona Barkensjö
mona.barkensjo@ltv.se

Västra Götalandsregionen
anneli Åkerberg
anneli.akerberg@vgregion.se

anna Rensfeldt
annarensfeldt@hotmail.com

yvonne Svensson
yvonne.svensson@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, 
Sahlgrenska sjukhuset
Hedvig Holm
hedvig.holm@vgregion.se

Örebro Läns Landsting
anna djurberg
johan.erikson@comhem.se.

Östergötlands län
Janna Ferreira
janfe@ibv.liu.se

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag

 

 

16/8  GAKK – metodkurs i Grafisk AKK, Malmö.
4/10  GAKK – metodkurs i Grafisk AKK, Malmö.
9/11  Nationellt TAKK-seminarium i Lund.

För information och anmälan: www.sokcentrum.se

Nationell konferens i logopedi (2)
Jönköping 22–23 nov 2007

program och anmälningsblankett finns på
 www.lj.se/logopedi

Kurskalendariet
 

 

Anslagstavlan

STAMMAR DITT BARN?
Som förut beställs 1–9 ex från SSR, enklast  

via hemsidan www.stamning.se. 
Nytt är däremot, att 10 ex beställs direkt från  

förlaget, Trannel Förlag, lennart.nr.larsson@telia.com. 
Vid dessa beställningar tillkommer nu moms med  

6% (SSR är momsbefriade).

Lennart Larsson
Logopedmottagningen

Falu lasarett
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LogopedNytt
Inloggning för medlemswebben:
användarnamn: ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Sommar, sol, sovmorgon
 

och semester!

Nu dröjer det ända till september innan nästa Logopednytt dimper ner  
i brevlådan. Vi tar dock ingen längre semester utan läser vår mejl regel- 
bundet, så alla bidrag inför hösten tas emot med varm hand när som helst 
under sommaren.

I höst planerar vi även för ännu ett temanummer, denna gång om Cochlea-
implantat (CI). Är du insatt i ämnet? träffar du barn/ungdomar/vuxna med 
hörselskada? Har ni några forskningsprojekt på gång inom ämnet? Konkreta 
tips och råd till era kollegor? Hur arbetar ni med denna patientgrupp på er 
arbetsplats? positiva eller negativa erfarenheter?

många frågor dyker upp, och det är inte vi utan NI som sitter inne med 
svaren. dela med er av era kunskaper och erfarenheter till oss och skicka in 
era bidrag senast 25/9 – allt från en kort tanke till ett uppslag med bilder.

Skicka gärna in era egna frågor om CI under sommaren så får vi se om vi  
kan finna svaren på dem, och har ni några förslag på personer vi bör  
kontakta eller uppslag till artiklar tas även de gärna emot via mejl.

Hoppas ni får en skön sommar!
/Red


