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Specialistlogopeder!?
Bolognaprocessen ger oss logopeder möjligheten att efter magister-
examen läsa ett femte år (internationell master), vilket gör frågan om 
formell specialistkompetens mer aktuell än någonsin. Utbildnings- 
orterna erbjuder en mängd kurser på mastersnivå, dessa finns  
samlade på: http://www.logopedi.lu.se/MastersNetwork/

på förbundsmötet i januari beslöt man att frågan om specialistordning 
åter ska aktualiseras efter en motion från utbildningsanordnarna. I ett 
första skede skall ett antal specialistområden identifieras och en hand-
lingsplan utvecklas.

då man tittar på närstående yrkeskårers specialistområden kan man 
skönja två olika mönster: den brokiga gobelängen och nordisk  
enkelhet. Läkarnas 62 olika specialiteter är vissa knutna till organisk 
sjukdom, andra till åldersgrupper, några till organisationsform och  
ytterligare andra till behandlingsform. Sjukgymnasterna har en liknande 
modell med sina 16 olika specialiteter, medan arbetsterapeuterna  
endast har fyra övergripande specialistområden. I dagarna minskar 
psykologerna antalet specialistområden från fem till tre med olika  
underinriktningar för att göra specialistkompetensen tydligare och 
mer attraktiv.

Vilka specialistområden önskar kåren? Hur gör vi specialistkompe-
tensen attraktiv? Skall vi välja det brokiga eller sparsmakade? Kom 
gärna med funderingar, frågor och förslag till oss som arbetar med 
specialistordningen!

Marika Schütz
marika.schutz@dik.se
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Nytt från styrelsen

•  Först och främst vill styrelsen gratulera 
logopedutbildningen i Umeå som den 
5/10 firade sitt tioårsjubileum. Stort 
grattis och varmt tack för ett festligt 
och lyckat firande!!!

 
•  Styrelsen har under hösten arbetat  

intensivt med frågan om kompetens-
beskrivning enligt beslut vid förbunds-
mötet. Socialstyrelsen har meddelat 
att de ej har för avsikt att inrätta eller 
uppdatera denna typ av dokument 
framöver. Styrelsen har därför gjort en 
framställan till Socialstyrelsen för att 
poängtera vikten av ett formellt doku-
ment som fastställer professionens 
kompetenser.

•  Även frågan om specialistordning har 
varit i fokus sedan förbundsmötet. Vi 
hade sett framemot att diskutera iden-
tifieringen av specialistområden vid 
LFF-dagen den 17/9. tyvärr fick dagen 
ställas in p g a för få anmälningar. Vi 
hoppas nu att ni alla tar tillfället i akt 
att antingen höra av er direkt till 

styrelsen eller via er LFF om ni har 
frågor, synpunkter eller förslag röran-
de specialistordningen.

•  den 25/9 sammanträdde SACOvård. 
Frågor som diskuterades var bl a pri-
märvårdssamarbetet samt specialist-
ordning.

•  Representant från Svenska Logoped-
förbundet deltog då SFFL höll sina 
kursdagar den 13–14 oktober. Som 
vanligt hade arrangörerna lyckats få 
till intressanta och givande dagar!

•  den 15–16/10 ägde det nationella  
utbildningsmötet rum, detta år i Umeå. 
Representanter för samtliga logoped-
utbildningar samt företrädare för 
Svenska Logopedförbundet diskuterade 
frågor rörande såväl grundutbildning 
som forskning. Vid detta möte disku-
terades bl a specialistordningen.

•  glöm inte att anmäla er till kursdagarna 
kring flerspråkighet och språkstörning. 

Kursen äger rum den 6–7/12 i  
göteborg och är ett samarrangemang 
med dARt och Specialpedagogiska 
institutet. All information hittar du på 
www.logopedforbundet.se

•  Styrelsen hade telefonmöte den 10 
oktober.

•  Avslutningsvis vill vi flagga för att LN 
planerar ett temanummer kring CI 
strax efter nyår. Välkomna att redan 
nu skicka in material till detta num-
mer eller hör av er med ev önskemål 
och tips om vad ni tycker att numret 
ska innehålla till logopednytt@dik.se

Ingrid Kongslöv
Ordförande

Nummer 1, 2008, är tänkt att bli ett temanummer om cochleaimplantat (CI). 
   Har du några tankar och idéer kring detta ämne? 
   Möter du denna patientgrupp? 
   Hur och vad tränar du med dem? 
   Vilka problem kan uppstå? 
   Hur ser du på detta med CI? 
   Vilka erfarenheter har du? 
   Fördelar? 
   Nackdelar? 

Skriv till oss och berätta!
Exakt datum för manusstopp kommer att meddelas senare, men vi vill gärna få ett mail snarast om 
och vad du vill skriva om!   /Red

Ps: Skicka gärna in Tema: CI-material senast 20 december – så blir julledigheten så mycket ledigare!

Cochleaimplantat
•
•
•
•
•
•
•
•

tEMA – NR 1/2008
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2007
Sedan 1924 anordnar International Association of Logopedics and phoniatrics en världs-
kongress, numera vart tredje år, och denna (27:e i ordningen) anordnades i Köpenhamn. 
Ett tusental delegater från 49 olika länder samlades på dtU (danmarks tekniska universitet) 
i Lyngby utanför Köpenhamn för att gå på föreläsningar och seminarier i dagarna fyra. 
Sverige var välrepresenterat, både i antalet delegater men också i antagna abstracts och 
i anföranden, vilket var extra roligt!

IALp World Congress
– fyra inspirerande dagar i vårt södra grannland

dagarna på en konferens har en tydlig 
grundstruktur. För de morgontidiga bör-
jade tre av dagarna med en huvudföreläs-
ning inom aktuella och spännande 
ämnen i vårt område, med titlar som 
”Molecular windows into speech and 
language disorders” (Simon E Fisher), 
”Degenerative dysarthrias: a window 
into critical clinical and research issues” 
(Kathryn yorkston) och ”Evidence based 
practice” (Barbara dodd). Sedan var det 
upp till sex parallella sessioner inom alla 
logopedins områden från förmiddag till 
sen eftermiddag. Med så mycket intres-
sant var det lätt att vilja gå på allt, men 
man märkte snabbt att det var svårt att 
hoppa mellan olika sessioner, både för 
att alla lokaler inte var samlade på ett 
ställe, och för att tiderna inte alltid hölls. 
Som nyutexaminerad logoped precis i 
början av yrkeslivet var det extra svårt att 
prioritera mellan föredragen, och den mest 
givande taktiken var att gå på en hel ses-
sion på 1,5 timme för att få lite fler före-
drag inom samma ämne – det var svårt att 
snabbt skifta från röstforskning till dysfagi-

forskning till barnspråksforskning. det 
märks väl hur mycket som finns att ut-
forska inom logopedi, och också vilka 
områden som är mer ”beforskade”. Både 
inom barns tal och språk samt röst fanns 
det gott om accepterade abstracts, medan 
det var tunt både inom habiliteringsom-
rådet och läs- och skriv, vilket är synd. 
Sätt igång och forska! Högaktuella områ-
den som t. ex. flerspråkighet och evidens-
baserad praktik, var också välrepresente-
rade och diskuterades livligt.

Nivån på framförandena varierade 
väldigt, både vad gäller engelskkunskaper 
och innehåll, men generellt var även de 
korta föredragen givande och bra. det var 
roligt att gå på de andra svenska föredra-
gen, och man hade inga svårigheter med 
att känna sig som en mycket stolt kollega. 

Konferenser brukar vara ett bra till-
fälle att mötas. tyvärr inbjöd inte loka-
lerna till mycket mingel, även om den 
soliga gräsmattan mellan universitetets 
betongväggar utnyttjades väl till att äta 
lilla lunchmackan. desto mer mingel 
blev det när Köpenhamn bjöd på mot-

tagning i Rådhuset en kväll, med överdå-
dig dansk buffé och öl (!). Att få möjlighet 
att prata med kollegor från hela Sverige 
och hela världen var spännande, och det 
fanns goda möjligheter att knyta kontak-
ter och även spana in en och annan 
”kändis” inom logopedins områden.

Köpenhamn visade sig från sin bästa 
sida under dessa dagar, och i det härliga 
vädret blev det också en hel del prome-
nader och eget utforskande. Vi var också 
några som nyttjade hamnbadet där man 
kan svalka sig i en havspool mitt i stan’. 

Slutligen tyckte i alla fall jag att det 
var lätt att känna sig inspirerad till att 
starta nya forskningsprojekt, eftersom de 
flesta föredrag väckte lika många frågor 
som de besvarade. Nu med magister-
uppsatsen i hamn är det väl bara att sätta 
igång. Nästa IALp World Congress äger 
rum 22–26 augusti 2010 i Aten. Hoppas 
vi ses där!

TEXT: Anna Eva Hallin, leg. logoped 
Talkliniken Sabbatsberg

tvådagars kurs med 

Eva-Kristina Salameh 

SpRÅKStÖRNINg & 
FLERSpRÅKIgHEt  

Konsensus kring logopedisk  
utredning och behandling

Svenska Logopedförbundet, dart och  
Specialpedagogiska Institutet anordnar tvådagars kurs  
i göteborg den 6–7 december 2007. 
 
Kursen behandlar  
SpRÅKStÖRNINg oCH FLERSpRÅKIgHEt utifrån  
ett logopediskt perspektiv med fokus på utredning  
och behandling. Under kursen lämnas även utrymme  
för erfarenhetsutbyte och diskussioner. 

Anmälan via mail till inger.gillholm@lio.se   
sista anmälningsdag 2007-11-09.  
Kostnad 1.600 kronor för medlem i  
Svenska Logopedförbundet  
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S pråket är ett verktyg för  
att kunna påverka världen.  

Men vad är själva kärnan i 
mänskligt språk och hur har det 
uppkommit? Historiskt sett har 
språk i allmänhet studerats i form 
av skriftspråk och monolog men 
det är i dialogen språket har sin 
grund. 

Vad innebär det att överge en syn på 
kommunikation som transferens av inne-
håll mellan två behållare och istället 
betrakta det som ömsesidig interaktion 
och aktiv meningskonstruktion? I vilken 
utsträckning kan vi särskilja språk från  
annan kognition och kroppskommunika-
tion? det nionde nordiska mötet i neuro-
psykologi i göteborg avslutades med en 
paneldiskussion där de deltagande pro-
fessorerna gav uttryck för ett behov av att 
diskutera och omdefiniera begreppet 
språk. 

Upptäckten av förekomsten av spe-
gelneuron hos apor och motsvarande 
spegelsystem hos människor har haft stor 
betydelse för hur man just nu ser på 
språk och på språkets uppkomst. 

Spegelneuron är särskilda neuron 
som aktiveras inte bara när apan själv 
utför en viss aktivitet utan också när apan 
betraktar någon annan som utför aktivi-
teten. dessa neuron interagerar i nätverk 
och man tror att de har betydelse för hur 
man kan imitera och lära in vissa beteen-
den men också för hur man kan förstå 
den andres intentioner. genom att mot-
svarande program i den egna hjärnan 
aktiveras när man iakttar en annan indi-
vids beteende underlättas förståelsen av 
vad den andre har för motiv. Hos män-
niskan har man av etiska skäl inte kunnat 
använda den typen av metoder som 
krävs för att man ska kunna konstatera 
att det finns spegelneuron men man har 
sett att det finns motsvarande neurala 

spegelsystem. Förekomsten av dessa spe-
gelsystem talar för att våra nervsystem är 
konstruerade för interaktion med andra 
individer och med den yttre omgivning-
en såväl som med vår inre kognitiva  
miljö. 

Förekomsten av spegelsystem stöder 
också teorier om att den mänskliga språk-
förmågan har sin grund i gestanvändning. 

Språk och interaktion
Språk är ett medel för, och uppstår i, inter-
aktion. Maureen dennis, professor i psyko-
logi i Kanada, poängterade i sin föreläs-
ning i göteborg (se separat referat) emo-
tionens betydelse i språk och hur språk-
förmågan används i social interaktion med 
andra människor. Med förutsättningen att 
man har en adekvat theory of mind kan 
man med små subtila medel skapa när-
het eller avstånd och påverka den andres 
uppfattning om världen och sig själv. 

dennis lyfter också fram betydelsen 
av att förståelse är en aktiv process där 
samtalspartnern är delaktig i menings-
konstruktionen genom att med hjälp av 
inferensförmåga integrera den informa-
tion hon tar in med den kunskap om 
världen hon redan har lagrad i långtids-
minnet.

Resultatet av språkanvändning är inte 
produktion av ett statiskt objekt som 
överförs mellan en sändare och en mot-
tagare. det som händer i den kommuni-
kationssituation som vi människor oftast 
är involverade i – samtalet – är mycket 
mer komplext än så. Studier av samtalsin-
teraktion med bland annat Konversa-
tionsanalys (CA) visar att i ett samtal 
medverkar deltagarna i produktionen av 
mening. Man avbryter varandra, fyller i 
och omformulerar, inleder och genomför 
reparationssekvenser och anpassar sig. 
Människor interagerar i samtal och för-
ståelse av mening involverar alltså inte 
bara integrering utan också interaktion.

den mänskliga hjärnan har utvecklats 
utifrån organismens behov av anpass-
ning till såväl den inre som den yttre mil-

jön. precis som i dialogen mellan männis-
kor är vår kognitiva bearbetning präglad 
av interaktion. Vår uppfattning om värl-
den skapas i interaktion mellan den inre 
och yttre miljön. den representation vi 
har av världen är beroende av interak-
tion mellan högre, mer komplexa, och 
lägre, mer grundläggande funktionella 
system i hjärnan. Damasio (1994) beskri-
ver hur information i vårt nervsystem 
inte bara strömmar i en riktning. Samti-
digt som information strömmar uppåt i 
systemet från sensoriska in-put-system 
sker parallell informationsöverföring ned-
åt i systemet. Systemet präglas av feed-
back såväl som feed-forward. den före-
ställning vi har om världen och interna 
tillstånd hos individen påverkar hur hon 
uppfattar den information hon kan ta in. 
Alla kognitiva funktioner är baserade på 
neural transaktion inom och mellan olika 
neurala nätverk. 

En stor del av vårt sätt att beskriva 
kognition är fortfarande färgat av ett  
modulärt tänkande kring kognitiva och 
sensoriska-motoriska processer. Enligt ett 
modulärt paradigm finns olika funktio-
ner i avgränsade områden i hjärnan, där 
varje modul sysslar med sin funktion, 
t. ex. språk, minne eller perception. detta 
modulära tänkande återspeglas ofta även 
i processmodeller där en ”låda” får mot-
svara en viss funktion och pilar mellan 
olika lådor och funktioner visar en ofta 
mer eller mindre linjär och enkelriktad 
väg för informationsbearbetning och  
andra processer. detta sätt att beskriva 
verkligheten är i sin enkelhet mycket peda-
gogiskt och lätt att ta till sig men ligger 
långt ifrån den bild vi idag har av kogni-
tiva processer. 

Definiera språk på nytt
Nya tekniska metoder för att avbilda pro-
cesser i hjärnan har tillfört mycket ny 
kunskap. Med dagens avbildningstekni-
ker kan vi se hur vissa områden i hjärnan 
tycks ha specifik betydelse vid särskilda 
aktiviteter men också att det ofta rör sig 

Interaktion, tecken och theory of mind: 
dags att omdefiniera begreppet språk?
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om flera olika områden i hjärnan som 
tillsammans utgör ett nätverk eller funk-
tionellt system som möjliggör den hand-
ling vi utför.

Matti Laine, professor i psykologi i 
Åbo, frågade sig under paneldiskussio-
nen i göteborg vad språk egentligen är 
och hoppades att framtiden skulle kunna 
ge oss bättre möjligheter att studera det 
som är specifikt mänskligt i språk. Han 
menade att dagens avbildningsteknik av 
hjärnan ger en information som motsva-
rar den vi får om vi betraktar jorden från 
rymden. Vi ser att det finns ljus på olika 
platser men vi ser inga detaljer av det vi 
uppfattar och tolkar som städer.  

Möjligen kan man i Laines kommen-
tar och framtidsförhoppning läsa in att 
risken är att vi överskattar den informa-
tion vi kan få från dagens avbildnings-
metoder. Som det nu är kan vi bara visa 
att något händer inom vissa områden i 
hjärnan i samband med viss aktivitet. 
det återstår fortfarande att tolka resulta-
ten. Lika lite som synapserna mellan 
neuron kan sägas ”vara” den tanke vi 
just då tänker – lika lite utgör det aktive-
rade området i hjärnan själva processen 
eller funktionen som vi försöker förstå. 
den information vi får säger ingenting 
om vad som egentligen pågår, bara att 
något pågår inom vissa områden i hjär-
nan – en sorts modern lokalism.  

Vad dessa ”rymdbilder” ändå talar om 
för oss är att användning av språk invol-
verar många fler funktioner och proces-
ser än vad som kan relateras till Brocas 
och Wernickes areor i vänster hjärnhalva. 

Såväl Michael Corballis, professor i 
psykologi på Nya Zeeland (se separat 
referat), som dennis efterlyste i göte-
borg en bredare definition av språk efter-
som språk inte kan särskiljas från annan 
kognition. dennis framhävde också för-
mågan att ha en theory of mind som en  
aspekt av språket som gör det möjligt att 
använda som verktyg för att påverka 
världen. och det är just användningen 
av de olika aspekterna i vår språkförmåga 
som är relevant för människan som social 
varelse.

på samma sätt som vi är beroende av 
funktioner i hjärnan som gör att vi på ett 
adekvat sätt kan uppfatta, tolka och pro-
ducera fonem i sammanhängande ked-
jor är vi beroende av funktioner som gör 
det möjligt att producera, uppfatta och 
tolka mer komplex information i social 
interaktion. 

En allmän definition av språk är 
exempelvis enligt Nationalencyklopedin 
att språk är ett mänskligt system för kom-
munikation, känslouttryck och konstnär-
liga ändamål med en uppsättning ord och 
ordförbindelser som kombineras enligt 
vissa grammatiska regler. Beskrivningen 
av orden, eller tecknen som utgör språ-

ket, som arbiträra och tillhörande kon-
ventionella system har kommit från stu-
diet av språk inom språkfilosofi, lingvis-
tik och semiotik. Lite lustigt i samman-
hanget är att det svenska ordet språk 
genom sin etymologiska koppling till 
ordet spraka antas vara av ljudhärmande 
ursprung och är alltså inte ett totalt arbi-
trärt tecken.

Det arbiträra tecknet och språk
Corballis ifrågasätter den idag domine-
rande definitionen av språk som utgår 
ifrån att språk utgörs av ett konventiona-
liserat system av arbiträra tecken. Han 
påpekar att gester utgör olika nationellt 
förankrade teckenspråkssystem. Artiku-
lerat tal kan också betraktas som ett gest-
system, även om gesterna utförs med 
läppar, tunga och gom istället för med 
händerna. dessutom har inte alla verbala 
uttryck, eller ord, en rent arbiträr relation 
mellan uttrycket och innehållet, påpekar 
Corballis och syftar då på onomatopoe-
tiska uttryck.

gester i teckenspråk är ofta ikoniska, 
dvs. de avbildar i någon mån det de 
representerar. Enligt Corballis förlorar 
gester ofta sin ikoniska status när de bli-
vit konventionaliserade. tecken som pro-
duceras med hand och mimik i tecken-
språk varierar mellan olika språk och 
först när man vet vad tecknet betyder kan 
man ana en ikonisk relation till det teck-
net betecknar. 

Ferdinand de Saussures (1857–1913) 
semiotiska språkteori betraktas ofta som 
grundläggande för föreställningen om att 
relationen mellan ett språkligt tecken 
och det tecknet står för alltid är arbiträr. 
detta är dock inte riktigt rättvisande. För 
det första har godtyckligheten i relatio-
nen mellan det språkliga tecknet och det 
tecknet representerar diskuterats och 
poängterats långt tidigare av t. ex. platon 
(i Cratylus). För det andra uttrycker Saus-
sure också i Cours de linguistique géné-
rale (1916) att inget språksystem kan 
vara helt arbiträrt. Saussure diskuterar 
arbiträra tecken som en motsats till det 
han kallar motiverade tecken. Ett motive-
rat tecken är t. ex. ett sammansatt ord 
eller en metafor där uttrycket motiveras 
av någon form av likhet eller annan rela-
tion till andra uttryck. dessa tecken är 
inte helt arbiträra men inte heller absolut 
motiverade. onomatopoetiska uttryck 
ligger enligt Saussure närmast till att 
betraktas som motiverade men även dessa 
är i viss mån konventionaliserade, t. ex. 
ser uttrycken olika ut på olika språk. 

det relevanta i det här sammanhanget 
är inte att relationen är arbiträr utan att 
tecknet är ett vedertaget tecken och fung-
erar som ett språkligt tecken för kommu-
nikation trots att det inte finns någon 
motiverad relation eller likhet mellan 

tecknet och det tecknet står för. Saussure 
intresserade sig inte heller för andra teck-
ensystem än verbala uttryck i tal eller 
skrift.

En annan semiotisk teori som anknyter 
mer till pragmatiska aspekter i språk och 
kommunikation har framlagts av Charles 
Peirce (1839–1914). peirce har kategori-
serat olika teckentyper utifrån vilken 
relation uttrycket har till sitt innehåll och 
denna uppdelning används fortfarande 
inom semiotik: I det symboliska tecknet 
är relationen mellan tecken och innehåll 
godtyckligt. detta gäller de flesta ord. I 
det ikoniska tecknet bygger relationen 
på att det finns en likhet mellan tecknet 
och det tecknet står för. Hit hör alltså ofta 
gester, t. ex. att ”ge någon fingret”. I det 
indexala tecknet bygger sambandet mel-
lan tecknet och det tecknet står för på 
närhet i förekomst, eller att en del av 
innehållet förekommer i tecknet. tassav-
tryck i snön indikerar att ett djur passerat 
och en stark, klangfull röst med riklig 
tonhöjdsvariation indikerar glädje hos 
talaren.

Även peirce tillskriver den språkliga 
symbolen arbiträritet i förhållandet mel-
lan uttrycket och innehållet men han 
noterar att symboliska tecken över tid 
ofta har utvecklats ur ikoniska tecken 
och han anser inte att ett och samma 
tecken med nödvändighet alltid kan 
klassificeras i samma kategori. tecken 
kan inte heller klassificeras utan att man 
tar hänsyn till användarens syfte i en 
specifik situation. 

Frågan är om det kanske snarare är 
det konventionella i ett uttryck som till-
sammans med en viljemässig aspekt 
bättre beskriver vad som är essentiellt för 
ett språk. detta synsätt hittar man hos 
Charles W. Morris (1901–1979) som kom 
att vidareutveckla peirces idéer.

Morris beskriver ett lingvistiskt teck-
en som ett tecken som används av med-
lemmar i en social grupp. Språkförmåga 
innebär att kunna använda teckenkom-
binationer på ett sätt som är anpassat till 
de syntaktiska, semantiska och pragma-
tiska regler som gäller inom gruppen. 

genom att utgå från denna beskriv-
ning av språk kan man definiera en 
språkstörning som en bristande förmåga 
att använda teckenkombinationer på ett 
sätt som är anpassat till de konventionel-
la regler som gäller inom en viss grupp. 
Även svårigheter att anpassa sig till prag-
matiska regler måste alltså då betraktas 
som en språkstörning. 

Morris (1938) hävdar att det som skil-
jer ett lingvistiskt tecken från t. ex. en 
hunds morrande eller en apas varningsrop 
är att ett lingvistiskt tecken har inte bara 
en gemensam betydelse för de involve

▲
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rade, tecknet används dessutom vilje-
mässigt. Man kan alltså viljemässigt avstå 
från att använda ett lingvistiskt tecken.

Morris anger fem kriterier som defi-
nierar begreppet språk. de handlar bl. a. 
om att det ska röra sig om ett system 
uppbyggt av flera tecken, med regelstyr-
da kombinationsmöjligheter, som har en 
betydelse som är konventionell inom en 
grupp. I dessa kriterier finns inget som 
motsäger att den regelmässiga använd-
ningen av gester skulle kunna betraktas 
som tecken inom ett språksystem. 

Något som dock inte ryms i denna 
definition av språk är aspekter som t. ex. 
minne, uppmärksamhet, inferensförmå-
ga och theory of mind. detta är inte 
aspekter som kan betraktas som ingåen-
de i själva språksystemet. de består inte 
av konventionella enheter som viljemäs-
sigt kan kombineras – dessa aspekter är 
förutsättningar för användning av språk 
och för att språk ska kunna existera som 
system inom och mellan individer. 

Pragmatik och språk
de flesta logopeder som har utbildats i 
Sverige uppfattar pragmatik som en 
beståndsdel i språkbegreppet. Vad hän-
der om vi skiljer på språk och använd-
ning av språk då? Kan vi inte betrakta 
språk som bestående av fonologiska, 
morfologiska, syntaktiska och semantis-
ka aspekter och låta det pragmatiska vara 
en extern eller en övergripande kompo-
nent i en kommunikationsprocess? 

Micahel R. Perkins (2005) ser kom-
munikation, i t. ex. samtal, som beroende 
av olika aspekter av den pragmatiska för-
mågan. perkins beskriver pragmatisk för-
måga som bestående av dels kognitiva 
element, dels sensor-motoriska element. 
Även om han har en bred uppfattning 
om vad pragmatik inbegriper har han en 
mer traditionell uppfattning om begrep-
pet lingvistik. de kognitiva elementen 
består enligt perkins dels av lingvistiska 

element som t. ex. fonologi, syntax och 
semantik men även av icke-lingvistiska 
element som t. ex. minne, uppmärksam-
het, inferensförmåga, och theory of mind. 
Även om perkins gör denna teoretiska 
uppdelning anser han inte att de lingvis-
tiska aspekterna i den pragmatiska för-
mågan kan fungera adekvat utan de icke-
lingvistiska kognitiva elementen. 

Kategoriseringen kan förstås ifråga-
sättas. placeringen av gester som moto-
risk output helt särskild från kognitiva 
element skulle inte vara riktigt försvarbar 
ens om gruppen även innehöll begrep-
pet artikulation förutom röst. En tanke 
skulle i så fall kunna vara att se gester, 
precis som artikulation och röst, som ett 
medium för att uttrycka semantik och 
diskurs. problemet är dock att forskning 
har visat att gester både kan ersätta och 
språkligt modifiera verbala uttryck. 

om vi ser till språk och faktisk kom-
munikation mellan och inom individer 
finns det också andra problem med att 
försöka hålla isär lingvistiska och icke-
lingvistiska aspekter i de kognitiva ele-
ment som pragmatik består av. på ett teo-
retiskt plan kan vi försöka analysera 
semantiken avskilt från t. ex. minne och 
emotion men i aktivering av representa-
tion för ett lexem aktiveras också t. ex. 
minne och dess emotionella aspekter i ett 
nätverk. Ett ord och dess lexikala-seman-
tiska innehåll utgörs av både minne och 
emotion. Att fokusera uppmärksamheten 
på enbart de fonologiska aspekterna i ett 
ord, helt frigjort från det semantiska 
innehållet, är en komplex aktivitet som i 
och för sig används inom meditation och 
inom vissa former av kognitiv psykote-
rapi, dock inte i syfte att kommunicera 
med andra människor. 

Visserligen skulle man kunna försöka 
skilja på minne som icke-lingvistisk repre-
sentation och som lingvistisk representa-
tion men det viktiga här är att lexikala 
eller morfologiska och syntaktiska sys-

tem inte kan existera hos en individ utan 
olika former av minne. 

diskurs är inte bara beroende av  
theory of mind och inferensförmåga för 
att vara funktionell. Utan minne, uppmärk-
samhet och exekutiv funktion kan inte 
meningsfull diskurs finnas hos individen, 
än mindre produceras kommunikativt. 

”Kunskap om världen” inte bara hjäl-
per oss att göra ett urval i vårt semantiskt-
lexikala system. Systemet är i grunden 
uppbyggt och organiserat utifrån vår 
kunskap om världen. 

Att försöka skilja ut vissa element 
som antingen lingvistiska eller icke-
språkliga kognitiva är att som att plocka 
hjulen av en cykel och påstå att vi ändå 
har en cykel. det vi har då är en ofull-
ständig cykel. på samma sätt som en hjul-
lös cykel är oanvändbar för transport, är 
språk som är reducerat till fonologiska, 
semantiska och syntaktiska system oan-
vändbart för kommunikation. I en indi-
vid kan dessa system inte ens existera 
om vi försöker montera bort det vi så 
gärna vill kunna kalla ”icke-språkligt”.

Språkdefinitionen och klinisk logopedi
För en logoped har definitionen av 
begreppet språk i viss mån betydelse för 
vilka insatser vi förväntas göra i det kli-
niska arbetet. 

När det gäller neurologopedi är en 
stor del av vår historiskt grundläggande 
teoretiska bakgrund förankrad i ett modu-
lärt paradigm, både vad gäller diagnosti-
sering och behandling av afasi. de flesta 
av oss är dock medvetna om att det hänt 
en hel del på området de senaste 30 åren 
och även om exempelvis våra diagnos-
begrepp är av en äldre skola har aktuell 
forskning också införlivats i praktiken. 
trots det kan det vara nog så svårt att 
befria tanken från statiska moduler och 
lokalistiska teorier som påstår att varje 
funktion har en avgränsad plats och 
form. 

Fonologi 
morfologi 
syntax 
lexis (semantik) 
diskurs
prosodi

Inferensförmåga, 
social kognition, toM, 
exekutiv funktion, 
uppmärksamhetsför-
mågor minne, emotion 
och ”kunskap om 
världen”

Röst 
gester 
Blick 
Kroppspositionering 

Auditiv perception 
Visuell perception

PRAGMATISK FÖRMÅGA

 Kognitiva element  Sensor-motoriska element

 Lingvistiska  Icke-lingvistiska  Motorisk output Sensorisk input

Översikt av pragmatisk förmåga enligt Perkins (2005)
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Hur ska vi då se på begreppet språk? om 
allt det som perkins (2005) ser som del 
av pragmatisk förmåga skulle inför-livas i 
vårt språkbegrepp skulle vi diagnostisera 
kommunikationsproblemen hos hörsel-
skadade personer såväl som hos perso-
ner med afoni eller afasi. Vi kan se att 
alla dessa aspekter påverkar kommuni-
kationen, men vi vill inte så gärna se 
dem som språkligt betingade. 

om vi istället skilde ut pragmatik 
från språk skulle vi behöva göra om vårt 
diagnossystem. Som det ser ut nu är 
diagnosen ”pragmatisk språkstörning” 
en fördjupningsdiagnos till afasi och afa-
si brukar ju definieras som ”språkstör-
ning efter förvärvad hjärnskada”. det 
vore i och för sig ett obetydligt problem 
jämfört med hur vi skulle diagnostisera 
personer med semantisk anomi. Ska vi 
betrakta det som afasi eller som en prag-
matisk störning? tolkning av och urval i 
semantisk-lexikala system är beroende 
av en pragmatisk förmåga. Existensen av 
ett semantiskt system är beroende av 
minne och kunskap om världen. Kanske 
skulle vi då även betrakta semantik som 
något som ligger bäst utanför begreppet 
språk? För en oproblematisk afasidiag-
nos återstår alltså då de patienter som 
har problem med att hantera fonologi 
och syntax… enbart i testsituationer.

En för en modern logoped passande 
modifierad definition av språk skulle 
kunna vara något i stil med: 

Ett mänskligt system för vilje-
mässig kommunikation med en 

uppsättning konventionella tecken 
som med hjälp av essentiella 

kognitiva förutsättningar kombi-
neras enligt vissa regler.

I en sådan definition inbegrips konventio-
nella gester som en typ av tecken bland 
andra morfem. Kognition som minne, 
uppmärksamhet, inferensförmåga och 
theory of mind involveras som grundför-
utsättningar för att en individ ska kunna 
använda sig teckensystemet. pragmatis-
ka aspekter blir i denna definition invol-
verade genom att vara en förutsättning 
för kombinationen av tecken enligt vissa 
regler där syntax är en typ av regler och 
social konvention en annan.

Synen på språkanvändning i samtal 
som en interaktiv process där alla parter 
är involverade i meningskonstruktionen 
genom anpassning och integrering 
påverkar också hur vi logopeder arbetar 
med språkstörningar. En språkstörning 
kan måhända uppstå hos en individ men 
den håller sig inte inom individen utan 
involverar också språkanvändningen hos 
patientens samtalspartners. därmed har 

vi logopeder ett ansenligt arbetsområde 
som sträcker sig långt utanför våra skriv-
bord och behandlingsrum.

Är det helt enkelt så att fokus för en 
logoped istället borde ligga på kommu-
nikationsbegreppet? det vi kallar språk 
har utvecklats parallellt med, och som 
en del av, annan kognition utifrån ett 
behov av att kunna kommunicera. till 
detta kommer också motoriska och sen-
soriska aspekter i kommunikationspro-
cessen. Ur våra patienters synvinkel är 
det centrala att kommunikationen fung-
erar. trots det har många av oss har säkert 
hört eller själva använt fraser som ”det är 
inte språkligt, det är frontalt” eller ”det är 
inte den språkliga förmågan, det är 
arbetsminnet” med betydelsen att det 
där problemet är inte något en logoped 
sysslar med. 

Sådana fraser kan grunda sig på en 
helt adekvat men ändå ofullständig ana-
lys av problemet för den aktuella patien-
ten. Brister i t. ex. exekutiv funktion och 
arbetsminne utgör förutsättningar för hur 
språkanvändningen kan fungera. Sådana 
brister finns också hos patienter där vi 
inte tvekar att sätta diagnosen afasi. det 
handlar då ofta om patienter som också 
har andra problem som påverkar förstå-
else och produktion av fonologi och  
semantik på mer grundläggande nivåer. 
problemen med uppmärksamhet och 
minne blir påtagliga först när språkan-
vändningen generellt fungerar bättre.  

Brister i olika aspekter av en männis-
kas kognitionsförmåga påverkar hur hon 
eller han kan utföra vissa uppgifter och 
även hur hon eller han kan kompensera 
för andra brister och lära in nya strategier. 
om en analys av en patients kommunika-
tionsförmåga visar att en viktig delkom-
ponent i problemet är en kognitiv funk-
tion som vi inte vill betrakta som språklig 
innebär det inte automatiskt att det inte 
är ett logopediskt problem. det innebär 
att man kan dra vissa slutsatser om vilken 
typ av logopedisk intervention som är 
lämpligast, om patientens förmåga att 
medverka i behandling och om progno-
sen för återhämtning. det kan ibland 
innebära att andra yrkesgrupper bör ta 
det största ansvaret för patientens rehabi-
litering av kommunikationsförmågan.

Utifrån de kunskaper vi har idag om 
språk och annan kognition är dock logo-
pedens arbetsområde bra mycket större 
än den snäva definition vi traditionellt 
använder för begreppet språk.     

Text: Lotta Saldert, Göteborg
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Från hand till mun
Hypotesen att mänskligt språk har sin 
evolutionära grund i gestanvändning 
snarare än i mer automatiserade vokalise-
rade läten är inte helt ny. det fanns teo-
rier om att gester utgjort ett sorts natur-
ligt, ursprungligt språk redan på 1600- 
och 1700-talet. Exempelvis Condillac 
(1715–1780) föreslog att mänskligt språk 
började utvecklas ur konventionaliserade 
emotionella rop tillsammans med gester. 
Hypotesen att språk har sitt ursprung i 
gester har fått ny näring i och med upp-
täckten av neurala spegelsystem hos 
apor och människor (se separat artikel). 

den teori om språkets utveckling 
som presenterades i Corballis föreläsning 
i göteborg var till stor del fokuserad på 
betydelsen av utveckling av språksyste-
met i form av vokalisering och artikulerat 
tal. Man har med modern avbildnings-

Michael Corballis från Aucklands 
universitet i Nya Zeeland har publi-
cerat ett flertal artiklar om asymmetri 
i hjärnans funktion men han har 
också intresserat sig för evolutionen 
av mänsklig språkförmåga. Hans 
föreläsning under det 9:nde  
nordiska neuropsykologiska mötet  
i göteborg handlade om språkets 
utveckling från gester till tal.

Språkets utveckling från gest till tal

RAppoRt FRÅN 
9th Nordic Meeting in Neuropsychology

teknik visat att automatiska vokaliseringar, 
t. ex. varningsrop, är beroende av aktivitet 
i andra områden i den mänskliga hjär-
nan än tal. Studier av kommunikations-
förmåga hos apor visar också att de sys-
tem för kommunikation som ligger när-
mast mänskligt språk består av gester hos 
dem. detta tyder enligt Corballis på att 
kommunikation med händer och gester 
också hos våra förfäder torde ha föregått 
kommunikation med vokalisering och 
artikulation.

Enligt Corballis och många andra har 
det hos våra förfäder skett en gradvis 
övergång från kommunikation med ges-
ter till vokalisering. tal är egentligen ges-
ter som utförs oralt och vokaliseringen 
har tillkommit för att göra dessa dolda 
gester lättare att uppfatta. Idén om att tal 
är ett oralt gestsystem har tidigare fram-
förts av Lieberman med kollegor i Motor 
theory of speech perception som presen-
terades i sin ursprungliga version redan i 
början på 50-talet. 

Människans tunga och ansatsrör är 
längre och hon kan därför producera 
mer distinkta ljud än t. ex. schimpanser 
(och neanderthalare) vars struphuvud är 
placerade högre upp. Corballis påpekar 
också att människan därutöver utvecklat 
sin förmåga att använda orofacial kon-
troll på ett sätt som möjliggjort mer dis-
tinkt artikulation. Han menar att FoXp2-
genen, som för några år sedan presente-
rades som den mänskliga ”språkgenen” 
eller som en ”grammatikgen”, troligen 
snarare har betydelse för utvecklingen av 
orofacial kontroll. 

Corballis menar att den tekniska och 
kulturella utvecklingen hos våra förfäder, 
den mänskliga ”kulturella revolutionen” 
kan ha varit ett resultat av utvecklingen 
av vokaliserat tal som frigjort händerna 
för 30–50 000 år sedan. Kommunikation 
via gest och mimik har också vissa vikti-
ga begränsningar jämfört med vokalise-
rat tal. gesten är energimässigt kostsam 
att producera och denna typ av kommu-
nikation kräver såväl visuell kontakt som 

tillräckligt med ljus för att fungera. tal 
däremot inte bara frigör händerna till 
andra aktiviteter, det kan tjuvåka på 
utandning och artikulationen består av 
små fina energisnåla rörelser. 

Tanke, tid och pantomim  
i utveckling av mänskligt språk
Corballis är inte ensam om att förespråka 
en hypotes om att utvecklingen av mänsk-
ligt språk skett via gest och annan kropps-
kommunikation. t. ex. har Michael Arbib 
presenterat en teori om språkets upp-
komst genom utveckling av ett s. k. pro-
tospråk. Arbibs spegelsystemhypotes 
betonar pantomimens betydelse i evolu-
tionen av mänskligt språk.

Även om Corballis framhäver den 
mänskliga talförmågans betydelse för 
den mänskliga evolutionära utveckling-
en i sin föreläsning förmedlar han också 
betydelsen av social utveckling genom 
samarbete, vilket i och för sig i sin tur 
krävt utvecklad kommunikationsförmå-
ga. Han framhåller också utveckling av 
förmåga att resonera om orsak och ver-
kan och en flexibilitet i tanken som har 
kunnat konkurrera med de fasta försvars-
mekanismer och reflexmässiga beteen-
den som ses hos växter och djur. En 
sådan förmåga kräver förstås en väl 

FOTO: Anders Gade, Copenhagen University

Bland kortföredragen märktes en 
hög nivå på forskningen, men en 
viss osäkerhet i presentationerna. 
Ibland ägnades mer tid åt att läsa 
upp siffror och statistik än åt att i 
ord och med lust förmedla vad 
man undersökt och kommit fram 
till. Tips: Presentera för att väcka 
intresset (så kan vi läsa arbetet när 
vi vill veta mer om siffrorna), träna 
och ta tid så att föredraget blir lagom 
långt, och använd bästa rösten!
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utvecklad kognition och det förefaller 
troligt att tal- och språkförmåga utveck-
lats parallellt med övrig kognition och 
mänskligt intellekt. detta är också något 
som bland andra deacon beskriver i sin 
the symbolic species. Corballis framhä-
ver särskilt betydelsen av utveckling av 
minnesförmåga och förmåga till ”mental 
time travel”, dvs. att ha tillgång till episo-
diska minnen och förmåga att kunna 
föreställa sig något som kan hända i 
framtiden och även något som någon 
annan individ upplever. organismer som 
bara lever i ett absolut nu har inte behov 
av mer komplex språkförmåga. det man 
kommunicerar om finns här och nu och 
i subjektet. En utökad tidsdimension med 
ett förflutet och en framtid kräver förmå-
ga att ha representation för objekt och 
aktiviteter som inte är närvarande eller 
förnimbara. För att kunna kommunicera 
om dessa representationer krävs att de 
medel man använder är konventionali-
serade samt att man också inom gruppen 
har ett vedertaget system för att markera 
olika tidsdimensioner och spatiala för-
hållanden. det krävs ett mer komplext 
språk. 

Text: Lotta Saldert, Malin Sixt Börjesson 
och Camilla Björnram
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Årets Nordic Meeting in Neuropsychology hade titeln ”on speaking terms with the brain:  
Mechanisms and disorders of communication”. Föreläsningar och redovisningar spände över 
ett brett spektrum av ämnen, som evolutionen av mänskligt tänkande och språk, spegelneuron, 
rehabilitering, stamning, autism, kognition och teckenspråk, demens, neuropsykologiska  
undersökningar och hörande och döva barns språkutveckling.

▲
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1. Uta & Chris Frith

2. Giacomo Rizzolatti

3. Ingvar Lundberg

4. Cristopher Gillberg

På nästa uppslag:

5. Matti Laine

6. Per Alm

Inbjudna talare var Uta och Chris Frith, Michael  
Corballis, Giacomo Rizzolatti, Maureen Dennis,  
Joaquin Fuster, Matti Laine, Ingvar Lundberg,  
Edvard Moser, Michael Ullman och William Calvin.

1
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Språket som verktyg för social interaktion

dennis menar att vi med våra nervsys-
tem och vår kognitionsförmåga är med-
konstruktörer till den värld vi känner till. 
Språk är ett sätt att uttrycka en represen-
tation av den konstruktion av världen vi 
upplever. 

dennis har studerat pragmatik och 
komplex förståelse eller slutledningsför-
måga (inferens), särskilt i samband med 
traumatisk hjärnskada. Hon beskriver i 
sin föreläsning också emotionens och 
affektens betydelse för språket. 

Vår uppfattning om kommunikation 
har länge dominerats av en syn på språk 
som vore det ett verktyg för att flytta över 
information från en sändare till en mot-
tagare. dennis förespråkar istället ett 
synsätt där förståelse innebär aktiv 
meningskonstruktion istället för passiv 
dechiffrering av kodad information. I sin 
föreläsning beskriver dennis förståelse-

processen i en modell som bygger på att 
vi konstruerar en s.k. situationsmodell av 
det vi försöker förstå. denna modell 
byggs upp genom att vi drar slutsatser 
om och integrerar ny information med 
redan lagrad kunskap om världen. denna 
syn på förståelse presenteras också i 
Kintschs (1998) integration – construction 
model. dennis pekar på hur emotion 
kommer in i ett tidigt stadium av förståelse-
processen och påverkar den menings-
konstruktion man gör genom den infor-
mation man tar in och integrerar med 
redan lagrad information. 

Språket är ett verktyg som används i 
social interaktion och är till sin kärna 
affektivt, värderande och emotionellt, 
säger dennis. Språket kan användas för 
att skapa närhet och avstånd till andra 
människor. En mycket stor del av det vi 
kommunicerar inbegriper att överföra 
budskap om det egna och andras eller 
annats värde. I pragmatiskt adekvat 
användning av språket gör vi ett urval 
som är beroende av vår förmåga att ha 
en uppfattning om den andres mentala 
status, en theory of mind. därför, menar 
dennis, är förmågan att ha en theory of 
mind en essentiell del av vår språkförmå-
ga. Hon refererar till studier som visat att 
personer med pragmatisk språkstörning, 
t. ex. personer med traumatisk hjärnskada, 
kan ha stora svårigheter att förstå  
sarkasm, ironi och empatisk lögn. Med 
empatisk lögn menar dennis att man 
t. ex. undviker att säga något negativt om 
en annan persons uppenbart misslyckade 
prestation. Istället försöker man fram-
häva något positiva med prestationen 
eller kanske låtsas man helt enkelt som 
att man inte alls uppfattar den som miss-
lyckad. Ett exempel på empatisk lögn 
skulle kunna vara när en förälder kom-
menterar resultatet av barnets första socker-
kaksbak, (där 2 dl socker har ersatts med 
salt), med repliken ”Åh, vad bra du har 
bakat”.

dennis menar att det att förstå sar-
kasm och empatisk lögn i kommunika-
tionen ställer krav på förmågan att förstå 
och integrera talarens intentioner med 

5

6

Maureen dennis, professor i psyko-
logi vid universitetet i toronto, före-
läste under den neuropsykologiska 
konferensen i göteborg om vad 
hon kallar ”hot language”. Med det 
menar hon språk som dels uttrycker 
interna kroppsliga tillstånd, t. ex.  
det vi kallar känslor, dels hur vi 
uttrycker vår uppfattning av och  
om omvärlden. 

den emotionella kommunikationen. 
Skillnaden mellan att i en given situation 
uttrycka en sarkasm eller en empatisk 
lögn ligger i vad man vill att den andre 
ska tycka om sig själv. detta kommuni-
cerande av värde är alltså, enligt dennis, 
något av de viktigaste och mest grund-
läggande vi använder språket till. 

Text: Lotta Saldert, Malin Sixt Börjesson och 
Camilla Björnram

REFERENSLIttERAtUR:
Barnes, A. M. & dennis, M. (2001)  
Knowledge-based inferencing after child-
hood head injury. Brain and Language,  
vol 76, 253–265
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Wilkinson, M. & Winner (2001). Under-
standing of literal truth, ironic criticism, 
and deceptive praise following childhood 
head injury. Brain and Language, vol 78, 
1–16

Kintsch, W. (1998). Comprehension.  
A paradigm for cognition. Cambridge: 
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Ann-Christin Månsson, Fil Dr

Jag heter Ann-Christin Månsson, är  
logoped och disputerade för 4,6 år  
sedan i Allmän Språkvetenskap med 
inriktning mot Neurolingvistik. Avhand-
lingens titel var: The relation between 
gestures and semantic processes:   
A study of normal language develop-
ment and specific language impairment 
in children. 

de första åren efter min disputation job-
bade jag i ett projekt som beskrivs ned-
an. Numera tillhör jag forskargruppen 
inom Rehabiliteringsmedicin i göteborg, 
där anställningen är en kombinerad 
logoped/forskartjänst. F.n. är jag forsk-
ningsledig på heltid. 

Min presentation på konferensen 
9NMNp i göteborg hade titeln: How 
iconic gestures interact with word-finding 
problem. detta hade sitt ursprung från 

projektet ”Gestens interna form, funktion 
och innehåll hos barn” som finansierades 
av FAS. projektet innebar analys av  
gestens interna struktur och funktion 
samt semantiska processer i ordsubstitu-
tioner hos barn med två olika typer av 
språkstörningar. En grupp hade främst 
problem med ljudsystem och grammatik 
i språkproduktion (pH/gR gruppen), 
medan den andra gruppen hade problem 
med språkförståelse, samt med ord- 
finnande i språkproduktion (SEM/LEX 
gruppen). I varje grupp ingick 12 barn i 
åldersgruppen 3;10–6;7 år gamla.

Resultaten visar bl. a. att det finns 
olika mönster i produktion av ordsubsti-
tutioner och gester hos de olika grupperna. 
gruppen med semantiska problem 
använde sig mer av visuella (dvs. percep-
tuella) drag. Barnen i denna grupp tog 
framförallt upp form, både i sina ordsub-
stitutioner och i sina gester. Ibland ute-
slöts både perceptuella och funktionella 
egenskaper i begreppet. I gestanvänd-
ningen hos denna grupp användes sällan 
uttryck för egenskaper kopplade till funk-
tion. gruppen med främst fonologiska 
problem tog oftare upp närhetsrelationer, 
dvs. sådant som förekommer i samma 
situation t. ex. yxa blir hugga, i sina sub-
stitutioner. Andra närhetsrelationer som 
förekom i ordsubstitutioner var ord som 
kan relateras till olika sinnesintryck 
såsom hur något ser ut, känns, luktar 
eller låter. Barnen i denna grupp gav 
också ofta ytterligare information i sina 
gester, särskilt om föremålets funktion. 
Barnen i båda grupperna med språkstör-

▲
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ning förlängde sina gester för att antingen 
få personen de talade med att hjälpa till 
att säga ordet, eller upprätthålla den 
andra personens intresse för att fortsätta 
kommunikationen. 

En gest består av olika delar där en 
fas kallas ”stroke”, vilken anses ge uttryck 
för själva gestens semantiska innehåll, så 
att vi som talare och lyssnare förstår vad 
som gesten betyder. om barnet med 
semantiska problem inte kunde hitta 
ordet förekom ett uppehåll innan ”stroke”, 
där de försökte att trigga fram ordet 
genom att titta på handen och sedan röra 
på fingrarna för att hitta ordet. de barn 
som inte förstod betydelsen av ordet 
kunde oftast inte visa det med hjälp av 
en gest. I vissa fall kunde de med hjälp 
av att titta på gesten och röra fingrarna få 
fram funktionen av de tänkta föremålet 
och därmed hitta det sökta ordet.

En ytterligare ambition med projektet 
var att få fram ett diagnostiskt hjälpmedel. 
genom att observera ikoniska gester kan 
man få fram information om karaktär 
och grad av språkstörning hos barn, som 
är ett viktigt komplement till analysen av 
produktion och perception av språk. Analy-
sen innebär en kombinerad användning 
av särdrag för gesternas semantiska inne-
håll, form, komplexitet, tidsförlopp och 
funktion enligt ett fastställt observations-
schema. den ger information om ”begrepps-
representationer”, som skiljer ut under-
grupper av språkstörda barn.

Utifrån analysen kan man på ett mer 
specificerat sätt hjälpa barn med seman-
tiska problem att få tillgång till begrepp 
och ord t. ex. genom att visa hur något 
ser ut eller fungerar. detta hjälper särskilt 
barn med språkförståelseproblem att få 
tillgång till begrepp som behövs för den 
kognitiva utvecklingen. den andra grup-
pen, den så kallade pH/gR-gruppen 
visade funktionen i gesterna övertydligt, 
vilket tyder på att detta inte är något som 
behöver tränas med hjälp av gester. det 
är viktigt att komma ihåg att detta inte är 
inlärda tecken utan spontana gester som 

En av huvudtalarna, dr William Calvin, kunde tyvärr inte komma till Göteborg. 
Hans föreläsning gick ändå av stapeln, eftersom han tog sig tid att via internet 
skicka såväl bilder som tillhörande kommentarer (som bifogad ljudfil).  
Ämnet var The evolution of the human mind, och spände över den moderna  
människans hela utveckling från för ca 7 miljoner år sedan och ända fram till 
nutid och vad vi kan göra i klimatfrågan. Föredraget (142 Mb stort) finns att 
hämta från http://www.neuropsykologi.org/nordic2007/default.aspx.

Förutom neuropsykologer presenterade också logopeder sina  
arbeten i kortform. Redaktörerna har ställt några frågor till  
Ann-Christin Månsson och per Östberg som här får berätta lite  
mer om sina arbeten och presentationer.

Bland femtiotalet posterutställare fanns 
minst två logopeder, nämligen Carmela 
Miniscalco med ”Language problems in 
2½-years of age and their relationship 
with school-age language impairment 
and neuro-psychiatric disorders” och 
Gunilla Rejnö-Habte Sellasie med 
”Speech, language and cognition in 
preschool children with epilepsy”.
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Jag heter Per Östberg och är anställd 
på Logopedkliniken, Karolinska  
universitetssjukhuset, Huddinge. Jag 
jobbar med demensutredningar i både 
öppen- och slutenvård på Geriatriska 
kliniken på samma sjukhus. Öppen-
vården tar främst emot patienter där 
sjukdomen börjar före 65 års ålder 
medan slutenvården utreder och  
behandlar demenspatienter med  
svåra beteendestörningar.

Min presentation hade titeln ”Verb and 
noun fluency in cognitive decline” och 
var ett sammandrag på 15 minuter av de 
två första delstudierna i mitt avhandlings-
projekt. det handlar om s. k. ordflödes-
test (speciellt ett verbproduktionstest), 

deras faktorstruktur och om de i någon 
mån kan användas för att diagnostisera 
möjliga förskeden till demens.
 
Hur kom det sig att du skickade in ditt 
abstract till 9NMNP?
– ove Almkvist som är psykolog och 
demensforskare tipsade om att det skulle 
vara ett symposium om språk och 
demens på konferensen.

Gjorde du några anpassningar med tanke 
på publiken (deras aningens annorlunda 
bakgrund och definition av språk/kogni-
tion)?
– det blir inte så detaljerat när två  
studier dras på knappt en kvart. Jag utgick 
från funktionell neuroanatomi vid demens-
sjukdom och kopplingen till språkstör-
ningar. 

Vad tyckte du var bäst med konferensen? 
– Jonathan Knibb från Cambridge höll ett 
mycket fint föredrag om sin forskning om 
progressiva afasier.

Arbetar du vidare med det du presente-
rade på konferensen? 
– Ja, i sista delstudien i min avhandling. 
Är just nu med på en MRt-studie där vi 
undersöker hur patienter med olika typer 
av frontotemporal degeneration skiljer 
sig åt i olika hjärnstrukturer.

Vad är du mest nöjd med med ditt fram-
trädande?
– Att jag fick sagt det jag ville på utsatt tid.

Har du deltagit vid någon annan konfe-
rens med poster eller som föreläsare? 
Vilken? Vad talade du om då?
– Har haft postrar på några andra demens-
konferenser.        ■

barnen använder både för sin egen del 
och för att samtalspartnern ska få inblick 
i deras så kallade ”mentala lexikon”.detta 
visades på aktuella konferensen fast med 
ytterligare exempel hur gesterna har ett 
samband med de ordfinnadeproblem.

Hur kom det sig att du skickade in ditt 
material/abstract till 9NMNP? Varför 
passade det bland neuropsykologer?
– detta passade bra att ta upp vid neuro-
psykologernas konferens eftersom resul-
taten från studien visade att det finns ett 
nära samband mellan språk och kogni-
tion. Konferensen namn var ”On speaking 
terms with the brain” så det lämpade sig 
bra för logopeder att delta vid denna 
konferens.

Gjorde du några anpassningar med tanke 
på publiken? 
– Jag försökte använda ett språk som alla 
i publiken skulle förstå, inte för kompli-
cerade lingvistiska termer.

Arbetar du vidare med det du presente-
rade på konferensen? Eller forskar du om 
något helt annat och i så fall om vad?
– Jag forskar numera om kompensatoriska 
strategier såsom semantiska processer i 
gester och ordfinnande hos personer 
med afasi. En datainsamlig är påbörjad 
på  10 personer med olika skadelokalisa-
tioner i hjärnan och det är tänkt att bli en 
vetenskaplig artikel i höst. En specifik 
frågeställning är om man, utifrån att 
observera semantiska ersättningar, kan få 
en inblick i vilka begrepp eller delar (sär-
drag) av begrepp som finns represente-
rade hos personer med afasi med olika 
skadelokalisationer utifrån komplette-
rande metoder såsom magnetresonans-
tomografi, MR .

Resutaten från detta kan vi ta upp en 
annan gång i Logopednytt när analysen 
och artikeln är klar.

Vad är du mest nöjd med ditt framträ-
dande?
– Att det blev ett bra flyt med att presen-
tera teorin, metod, analys och resultaten. 

Per Östberg

Vill du se mer av vad som bjöds på 
9NMNp? titta på hemsidan:  
http://www.neuropsykologi.org/
nordic2007/default.aspx!

dessutom var det  intressanta frågor efter 
presentationen. det som är kul med kon-
ferenser är att det oftast är positiva perso-
ner som kommer dit och visar sitt intresse 
för vad son händer inom forskningen.

Avhandlingen ”The relation between  
gestures and semantic processes:  A study 
of normal language development and  
specific language impairment in children”, 
kan beställas från Institutionen för lingvis-
tik, e-post: bibliotek@ling.gu.se

RAppoRt FRÅN 
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Många bollar i luften på  
årets språkförskolekonferens
Språkförskolekonferensen arrangerades 
i augusti i år av Bamse språkförskola, 
Stockholm och Röda Korsets språkför-
skola, Lidingö. 

Första programpunkt var ”Hjärnvägen till 
balans i tillvaron, arbetet och livet – en 
förklaringsmodell på teamnivå”. den 
tunnhårige unge mannen, iklädd kostym 
och slips, från konsultfirman FBIL Consult-
ing group (vad kan en sådan om förskole-
barn?) visade sig snart bjuda på en tänk-
värd upplevelse av koncentration, koordi-
nation, att sätta mål, inlärning, rätten att 
misslyckas och framgång. Vi tilldelades en 
sober ask innehållande tre jonglerings-
bollar och snart for dessa runt i föreläs-
ningssalen. träning, koncentration, sam-
arbete, verbalisering av rörelser ”kasta-
fånga”, en del nådde fram till nivån ”kasta-
kasta, fånga-fånga”. tankarna gick till 
alla barn som på landets logopedmottag-
ningar och språkförskolor kämpar med 
sitt uttal. Men också hopp och övertygelse 
om att mängdträning lönar sig. Vad stod 
då FBIL för? Jo, Fler Bollar i Luften.

på begäran från tidigare konferens-
deltagare följde fil dr Åke pålshammar 
upp med att berätta om ”den kognitiva 
utvecklingens biologiska och socioemo-
tionella bas” eller som Åke uttryckte det: 
”Även på neural nivå finns en fördel med 
att bilda nätverk”. Spegelneuronernas 
betydelse för människans empatiska för-
måga avhandlades särskilt. Vikten av 
bemötande, modellinlärning och en god 
lärmiljö stärkte församlingen som till 
största del bestod av förskollärare och  
logopeder från landets språkförskolor. 
Experimentet med 4-åringar ”vill du ha 
en godisbit nu eller fyra senare” visade 

sig ha bäring på hur man lyckades senare 
i livet, den eviga kampen mellan impuls 
och behärskning, drift och kontroll, lust 
och plikt samt omedelbar och uppskjuten 
behovstillfredsställelse. Åke avslutade 
med devisen ”det är viktigt med ramar 
och kramar”.  

Lisa gunnarsdotter och Sofie Wikström 
arbetar med projektet ”Barn och ungdo-
mar med språkstörning i ett livsperspektiv” 
som är ett samarbete mellan talknuten 
och dHB. Lisa och Sofie berättade om 
föräldraföreningens verksamhet och rap-
porterade om en studie rörande livskva-
litet, där man kommer att följa upp hur 
det gått i vuxen ålder för personer med 
diagnosen språkstörning som inte har 
gått i språkklass.  

En ny skrift om språkstörning hos 
skolbarn är på gång under hösten och 
inom projektet arbetar man också på en 
modell för föräldrautbildning tillsam-
mans med Resurscenter tal och Språk.

dag två fick vi inspirerande inblickar 
i vardagen på Röda Korsets språkförskola, 
tal- och språkcentrum i Sollentuna och 
språkförskolan i Vallentuna. Filminslag 
från verksamheterna, demonstration av 
berättarböcker och språkpåsar för utlå-
ning till föräldrar gav både en känsla av 
igenkännande och nya idéer. 

Malin Alfvén, psykolog, tog sedan 
över och höll en mycket tillåtande 
betraktelse över föräldrarollen. Hur hon i 
början av sin karriär på BVC mötte möd-
rar som kom och frågade ”vad är det för 
fel på Kalle, som kissar på sig?” till att 
idag möta bägge föräldrarna (utan barn, 
för man ska ju inte tala över huvudet på 
barnet) som ställer frågan ”vad gör vi för 
fel eftersom Kalle kissar på sig?”. oro 

som oftast gör oss till bättre föräldrar, 
men ibland kan ta överhanden. Malin 
Alfvén hade en teori om att när man inte 
får utlopp för sin kreativitet så kan den 
läggas på att fantisera ihop skrämmande 
scenarios gällande barnet.

”Vi blir de föräldrar som våra barn 
ger oss mandat att vara.” Alla med fler än 
ett barn kände säkert igen sig i att man 
inte är samma förälder till bägge. Föräld-
rar kan inte vara pedagoger eftersom de 
styrs av känslor. Man kan också be sina 
barn om förlåtelse, men man behöver 
inte göra det för allt. det är viktigare att 
tala om vad och varför något har hänt. 

Eftermiddagen ägnades åt Individu-
ella Utvecklingsplaner. Ingela Johansson, 
logoped i Vallentuna språkklass, gjorde 
en livfull genomgång av den begrepps-
förvirring som råder. Åtgärdsprogram-
men beskrevs som mer bakåtblickande: 
”för att kunna stödja ’den svage’ måste 
man först beskriva honom som svag” 
medan I U p syftar mer framåt, att sätta 
mål och utvärdera dessa. det senare 
kändes som en positivare ingång till plane-
rade insatser. Lena Mattson, logoped på 
språkförskolan i Vallentuna, berättade 
hur de arbetade med detta i förskolan, 
konkreta uppgifter till barnen i en ”jobbar-
låda” med koppling till portfolio.

Konferensen avslutades med en stor 
applåd för väl genomförda, inspirerande 
föreläsningsdagar och överlämning av 
ordförandeklubban till språkförskolan i 
Nyhamnsläge, som blir nästa års styrelse 
och konferensarrangör. 

TEXT & BILD: Kerstin Andersson, Logoped
Språkförskolan/språkklasserna, 

Gotlands Kommun 
Kerstin.andersson@hsf.gotland.se
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Logoped Ellika Schalling dispu-
terade 15 juni 2007 på studien tal, röst, 
språk och kognition hos personer med 
spinocerebellär ataxi. den välbesökta 
disputationsakten ägde rum i Birkeaulan 
på Karolinska universitetssjukhuset, 
Huddinge. 

Avhandlingen är den tolfte i ordningen 
från Enheten för logopedi och foniatri 
vid Karolinska institutet. den är en s. k. 
sammanläggningsavhandling, som bruk-
ligt inom medicin, och består av fyra del-
studier med en inledande sammanfat-
tande text (”kappa”). Handledare har 
varit docent Lena Hartelius, göteborgs 
universitet, och bihandledare professor 
Britta Hammarberg, Karolinska insti-
tutet.

Spinocerebellär ataxi är egentligen 
en grupp ärftliga neurodegenerativa sjuk-
domar. Som namnet säger drabbar de 
lillhjärnan och dess förbindelser, vilket 
ställer lillhjärnans funktion i fokus. Att 
den är viktig för motoriken är välkänt, 
men nyare rön tyder på att dess fyloge-
netiskt mest avancerade del, neocerebel-
lum, även stödjer kognitiva förmågor. 
Hela 26 genetiska former av spinoce-
rebellär ataxi är hittills kända, och de 
skiljer sig i någon mån åt kliniskt. Sex av 

dessa former finns representerade i Ellika 
Schallings avhandling.

Vid disputationsakten gav oppo-
nenten, dr Nicholas Miller från universi-
tetet i Newcastle upon tyne, en översikt 
över lillhjärnans funktionella anatomi. 
därefter vidtog hans granskning av 
avhandlingen i dialog med respon-
denten. Studien spänner över perceptu-
ella och akustiska analyser av tal och 
röst (delstudie I, II, IV) och test av språk-
lig och kognitiv förmåga (delstudie III). 
Resultaten visar i korthet att de perceptu-
ella dragen i tal och röst delvis liknar 
dem som beskrivits vid ataktisk dysartri, 
alltså prosodiska avvikelser, sänkt tal-
tempo och sträv röstkvalitet. däremot 
tycks rösten hos patienter med spinoce-
rebellär ataxi utmärkas av mer hyper-
funktion och instabilitet än vid ataktisk 
dysartri av annan genes. tal- och rösta-
nalyser av detta slag kan visa sig använd-
bara för att utvärdera effekten av farma-
kologisk eller kirurgisk behandling.

patienter med spinocerebellär ataxi 
visar dessutom uppmärksamhetsbrister i 
kognitiva test, även då den allmänintel-
lektuella förmågan bara är lindrigt påver-
kad, och brister i verbal abstraktions-
förmåga. Kognitiv och språklig förmåga 

utvärderas som regel inte hos dessa pati-
enter i klinisk praxis, varför man heller 
inte kan sätta in några särskilda kompen-
sationsåtgärder.

Fortsatta studier av tal, språk och 
kognition kommer, tror Schalling, att 
bidra till kännedomen om förhållandet 
mellan genotyp och fenotyp vid spino-
cerebellär ataxi samt ge ytterligare kuns-
kap om sjukdomsförloppet hos de olika 
formerna. Sedan betygsnämnden – pro-
fessorerna Jan van doorn, Björn Lind-
blom och Åke Seiger – sammanträtt och 
godkänt avhandling och försvar sam-
lades arbetskamrater, handledare och 
åhörare på traditionell champagnebjud-
ning på Enheten för logopedi och fonia-
tri. disputationsmiddagen hölls på Kung-
liga Borgen på gärdet i fin kvällssol.

Per Östberg, Logopedkliniken, 
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

KI-avhandling om 
spinocerebellär ataxi

E. Schalling: Speech, voice, language and 
cognition in individuals with spinocerebellar 
ataxia (SCA). Studies in Logopedics and  
Phoniatrics, No. 12. department of Clinical 
Science, Intervention and technology,  
division of Logopedics and phoniatrics, 
Karolinska Institutet. Stockholm: Karolinska 
institutet, 2007. ISBN 978-91-7357-221-7.
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En tidig söndagskväll i februari i år avled 
Eliska Hronek efter en tids sjukdom. 

Eliska var en person som skapade och 
tillförde så mycket positivt till alla oss 
som fanns runt henne, både i arbetet och 
i det privata och det är så ofattbart att 
hon inte finns med oss längre.

Eliska kom med sina föräldrar och 
syster till Sverige från prag 1968. Via 
Skåne kom familjen så småningom till 
Stockholm och bosatte sig där. Språk var 
ett stort intresse hos Eliska och hon var 
själv oerhört språkbegåvad. Vi har många 
gånger förundrats över hur ytterst väl hon 
behärskade det svenska språket, alltifrån 
ett fantastiskt ordförråd via välformulerade 
texter till språkliga spetsfundigheter. Hon 
var en riktig språkekvilibrist! Även itali-
enska språket lärde hon sig con bravura 
både genom flertalet resor till landet och 
genom universitetsstudier. 

Att det blev en logopedexamen för 
Eliska 1979 var kanske inte så konstigt 
med tanke på hennes intresse och begåv-
ning för språk, men även hennes välut-
vecklade empati och genuina intresse för 
andra människor bidrog sannolikt till 
yrkesvalet. Med nyfikenhet, intresse och 
gedigna kunskaper arbetade Eliska inom 

flertalet logopediska områden vid logo-
pedmottagningarna i Falun och Örebro. 

I början av 1990-talet återkom Eliska 
till Stockholm för att arbeta på vuxen- 
habiliteringen vid Rehabiliteringskliniken, 
Huddinge sjukhus. Några år senare var 
hon med och utvecklade rehabilitering i 
hemmet av strokepatienter genom att 
ingå i ett av rehabiliteringsteamen inom 
Strokegruppen Östermalm. det här var 
på många sätt ett pionjärarbete och verk-
samheten har fram till idag utvecklats 
väsentligt och spritts till många geogra-
fiska områden inom Stockholms läns 
landsting. Eliska tyckte mycket om den 
här arbetsformen och fann en alldeles 
speciell glädje i att möta patienter och 
deras närstående i deras egen hemmiljö. 

dalarna blev därefter återigen platsen 
för både privat- och arbetsliv då Eliska 
efter en tids veckopendlande mellan 
Stockholm och Leksand bestämde sig för 
ett samboliv med sin livskamrat Inge. 
Med Leksand som bas var Eliska verksam 
på olika platser och områden under de år 
som följde; som neurologoped på Mora 
lasarett, kursamanuens inom neurologo-
pedi på den nystartade logopedutbild-
ningen vid Uppsala universitet och konst-
guide på Axel Munthes Hildasholm i 
Leksand. Allt var också ”klappat och klart” 
för att tillträda en tjänst som hjälpmedels-

konsulent i Borlänge hösten 2006 men 
sjukdomen kom emellan. 

Eliska var en person som genom sitt 
sätt att vara berikade våra liv på ett all-
deles speciellt vis. Hon hade en unik 
förmåga att med stor generositet ge ut-
tryck för omtanke, omsorg och uppskatt-
ning i livets alla skiftningar. tillsammans 
med sin integritet och respekt – både för 
sig själv och andra, blev Eliska en under-
bar kollega och vän. Hennes intressen 
var många och hon var en ständig källa 
till inspiration och nya upplevelser. till-
varon fick guldkant genom samvaron 
med Eliska! 

Eliska var i allt väsentligt en sann lev-
nadskonstnär. Hon visste genom sina  
erfarenheter vad som var betydelsefullt 
och viktigt i livet och kunde förverkliga 
det i handling och val av livsväg. Hon 
ägde också vishet och en stark livsbeja-
kelse och under den del av hennes liv 
som präglades av sjukdom blev detta så 
tydligt framträdande. 

En av Alf Henriksons dagsverser avslu-
tas med strofen ”världen förändrar sig 
varje dag men ibland blir den aldrig den-
samma mer”. det är så det känns. Vi saknar 
vår underbara arbetskamrat och vän.  

TEXT: För kolleger och vänner genom Gunilla 
Zaar, Monica Johanson & Eric Lindström

Till minne av Eliska Hronek

Röstförstärkare
Gör en svag röst starkare

Falck Igel AB
T 08 - 695 69 40
F 08 - 695 69 49

Stockholm
Liljeholmsvägen 30 B
S-117 61 Stockholm

falckigel@falckigel.se
www.falckigel.se

Röstförstärkare EV4 Echo Voice

- Echo Voice gör det lättare att samtala för personer
med svag röst

- Minskar belastningen på stämbanden

- Kan bidra till aktivt deltagande inom skola, arbete,
hem och fritid 

- En röstförstärkare och Falck 3322 Telefontillkoppling
gör det möjligt att tala i telefon

Falck Igel har röstförstärkare för olika behov

Kontakta gärna våra konsulenter för
information, demonstration eller utprovning

Röstförstärkare 
från Falck Igel

Tala – en del av livet

Falck 1003

Falck 1004

Falck 1005

Falck 1083

Annonse Logopednytt_R stf rst rkare_A5.qxd  24.09.2007  12:57  Side 1



19LogopEdNytt 7/07 19

debra M. dwight har skrivit 300 sidor 
om det som jag arbetar med dagligen, 
nämligen att behandla barn med tal/
språkstörning. trots att ämnet med andra 
ord är högintressant, så måste jag kon-
statera att hon inte lyckas fånga min upp-
märksamhet. Nu ska det sägas att hon 
har mycket att konkurrera med, men fak-
tum kvarstår: jag har haft boken liggande 
på mitt bord alldeles för länge, och varje 
gång jag läser i den tappar jag intresset 
alldeles för snabbt. detta kan alltså inte 
bli en recension, för jag har inte lyckats 
läsa boken från pärm till pärm, eller ens 
så mycket att jag egentligen vet vad jag 
pratar om. det jag kan bidra med är att 
berätta att:

• Boken är indelad i 12 kapitel. tyngd-
punkten ligger på praktisk vägledning 
kring behandling. teori/bakgrund ägnas 
mindre utrymme. 

• dwight ger många olika exempel på 
vad som kan sägas och hur saker kan  
göras, inklusive 40 sidor med exempel 
på formulär som kan användas.

• En 50 minuter lång dvd med olika 
exempel på ”therapeutic skills” medföljer.

Jag tror att den här boken kan passa för 
en relativt nyutexaminerad logoped som 
vill ha handfasta råd kring vad man kan 
göra i behandlingsarbetet. den passar 
mindre bra till en logoped (läs: under-

tecknad) som just nu brottas med andra 
funderingar (Vilka logopediska insatser 
göra störst nytta? Hur kan vi mäta effek-
ten av det vi eventuellt gör?). dwight ger 
intrycket av att kunna lägga dessa frågor 
åt sidan, gräva där hon står och göra det 
engagerat och metodiskt, och det är inte 
det sämsta!

Logoped Åsa Hallgren, Talkliniken, 
Danderyds Sjukhus AB

Bokrecensioner

tItEL: Here’s how to do therapy    
FÖRFAttARE: Debra M. Dwight

pÅ tAL oM UttAL (isaberg förlag) är en 
inspirerande bok. det är ett gediget 
material fullt av halsbrytande ramsor och 
övningar som täcker större delen av det 
svenska språkets alla ljudkombinationer. 
det är ett arbetsmaterial för människor 
med behov av uttalsundervisning och för 
personer som lär ut artikulation och 
svenskt uttal. 

Boken ger också en god förståelse för 
att svenska språket inte alltid är så lätt att 
uttala för den som inte har det med sig 
från barnsben eller har ett synnerligen 
gott språköra.

det väl genomarbetade materialet 
innehåller sex delar och behandlar: 
1) de svenska vokalerna 
2)  konsonanterna i det svenska ljud- 

systemet 
3)  enstaviga substantiv med böjnings-

mönster som omfattar bestämd form 
och pluralis 

4) tonaccenterna i svenska språket, 
5)  ramsor där orden ser lika ut men  

uttalas olika 
6)  exempel på hur betoningsmönstren 

kan skifta mellan olika satser.

tItEL: På tal om uttal    
FÖRFAttARE:  Margot Beckman, Kerstin Blomquist, Eva Ihre och Lena Junker Bring

Bokens ramsor utgör nyttig träning för 
munnens alla muskelgrupper och jag ser 
möjligheter att använda materialet inom 
många olika logopediska områden.

Cd-skivorna som följer med boken 
gör att eleven eller patienten på ett enkelt 
sätt själv kan öva hemma.

Margot Beckman är författare till boken 
och är en av rösterna på cd-skivorna. 
Hon har arbetat som lärare vid teater-
högskolorna i Stockholm och göteborg 
samt vid olika teaterensembler. 

Kerstin Blomquist är skådespelerska 
och bildkonstnär och står för de talande 
illustrationerna samt för en del av inläs-
ningen på cd-skivorna.

Logopederna Eva Ihre och Lena Junker 
Bring har sammanställt materialet. Lena 
Junker Bring har även hon lånat sin röst 
till cd-skivorna. 

på tal om uttal är inte en bok att 
sträckläsa. det är en bok att slå upp i, 
använda som material eller läsa för att få 
inspiration till egna övningar. det går 
inte att ta miste på språkglädjen i ram-
sorna, och jag irriterar min omgivning 
med att vilja läsa högt titt som tätt.

Lyssna bara: 

På tallrik ätes efterrätt 
men om man tänker efter rätt
så tallrik man den skogen kallar
som talrik är på tallar

Veronica Blixt, Logoped, Stockholm

Isaberg förlag, isbn 978-91-7694-732-6
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Studentuellt

Efter telefonmöten, sms och otaliga e-mail 
mellan medlemmarna i SLoSS styrelse 
var det äntligen dags för logopedstudent-
dagarna i Umeå. tack vare vår huvud-
sponsor; Laryngfonden, samt studentkå-
rerna runt om i landet hade vi glädjen att 
kunna välkomna nära 80 studenter från 
landets alla logopedutbildningar. det blev 
en helg fylld av bland annat lekar, före-
läsningar och kontaktknytande med bli-
vande kollegor.

de flesta deltagarna kom resande till 
Umeå redan under fredagen för inkvarte-
ring hos ume-studenter. Ett stort gäng 
samlades därför i Ålidhem under fredag-
kvällen. Massor av nya ansikten gjorde 
att man snabbt insåg det lönlösa i att ens 
försöka komma ihåg alla namn… Vi blev 
indelade i lag och snart viskades det kring 
Knep&Knåp och tipspromenadfrågor. 
Efter en rafflande intro-tävling dukades 
en fantastisk fika-buffé upp – ingen 
behövde gå hem hungrig, men säkert var 
det fler än jag som hade svårt att somna 
på grund av sockerkicken…

Lördagsförmiddagen inleddes med en 
tänkvärd föreläsning av Sören Sandström, 
som på ett öppet och personligt sätt 
berättade om hur det är att leva med 
laryngektomi. Intresset från studenterna 
var stort och frågorna många. trots det 

allvarliga ämnet behöll Sören glimten i 
ögat när han förklarade hur man bör ge 
konstgjord andning på en laryngektome-
rad individ…

därefter presenterade doktorand Karin 
Brunnegård sin pågående forskning kring 
nasalitet. personligen hade jag dagen 
innan (!) tentat av min LKg-kurs, så det 
kändes otroligt skönt att kunna luta sig 
tillbaka och nicka igenkännande…

Lunchen avnjöts på kårhuset ”Villan” 
innan vi återigen entrade hörsal ”Betula” 
på universitetssjukhuset för att få 
information av leg. logoped Susanne 
Westerbring om SLoF och lokalfackligt 
arbete. tänkvärda upplysningar för oss 
som snart ska ge oss ut i arbetslivet och 
kämpa för att sprida logopedens viktiga 
kunskaper till nya arbetsområden!

Efter ännu en fika-buffé (Ume-
studenterna kan det här med bakning) 
var det dags att stassa om till kvällens 
stora logopedsittning på ”Villan”. det 
blev en fantastisk kväll! Maten var god, 
vinet flödade och sånghäftet användes 
flitigt; aldrig förr har så många sittnings-
sånger skrålats i stämsång... Alla finurliga 
spex som framfördes av varje studieort 
under middagen bidrog till att höja 
stämningen (och ljudnivån) ytterligare ett 
snäpp! När maten var slut och alla sånger 

avverkade fyllde vi upp dansgolvet och 
höll igång till långt efter midnatt. Både 
fötter och röster hade skavsår innan det 
var dags att bege sig hemåt i september-
natten.

Söndagens program bestod av SLoSS 
årsmöte. Hela 29 deltagare hade masat 
sig upp ur sänghalmen för att rösta fram 
den nya SLoSS-styrelsen 07/08. Som till-
förordnad ordförande valdes Josefina 
Karlsson (Umeå). Övriga ledamöter blev; 
Linnea Lindgren (Uppsala), ylva peilitz 
(Sthlm), Karin Hammarström (Lkpg), Lis-
beth Karltorp (gbg) och Carin gustafs-
son (Lund). (Årsmötets protokoll i sin 
helhet finns på hemsidan, www.dik.se.)

SLoF sponsrade med ett rejält 
mellanmål innan det var dags att säga 
hej-då och tacka alla trevliga ume-
studenter som bakat, diskat, lett aktiviteter 
och på ett mycket gästvänligt sätt öppnat 
sina hem och låtit oss ta del av den 
norrländska studentvärlden. Utan Ert 
engagemang hade logopedstudentdagarna 
2007 inte gått att genomföra!

SLoSS-styrelsen 06/07 tackar härmed 
för sig och ser fram emot nästa gång vi 
kan träffas igen – Uppsala 2008 – snart 
kommer vi!

 Text: Jennie Pettersson, Linköping,  
SLOSS ordförande 06/07

Foto: Louise Kellson

SLoSS-styrelse 06/07 samt 07/08. Främre raden från vänster: Linnea Lindgren (Uppsala), Jennie pettersson (Linköping), Carin gustafsson (Lund), ylva peilitz 
(Sthlm). Övre raden från vänster: Karin Hammarström (Linköping), Josefina Karlsson (Umeå), patrik ganebratt (gbg), Lisbeth Karltorp (gbg), Jenny Kimhag 
(Uppsala) och paulina Smith (suppleant Sthlm).

Händelserika dagar i Umeå!
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 Lediga platser & kurser

Landstinget i Östergötland

Logoped
Öronkliniken, Talvårdsavdelningen

Vi söker dig med erfarenhet av oralmotorik och
LKG samt arbete med barn med språkstörningar.
 
Christina Danbolt berättar gärna mer
om tjänsten, 013 22 26 32.
 
Vi ser gärna din ansökan senast 6 november -
välkommen!
 

Läs mer om detta och fler intressanta jobb på
www.lio.se/jobb

www.lio.se

Bo och arbeta på Gotland

Logopedmottagningen, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Logoped
Ref nr 3344LP

Välkommen att besöka oss på
www.gotland.se/ledigajobb

Vi söker en 0,75 tillsvidare leg logoped till Habiliteringscenter Södermalm 
för barn med olika funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, utveck-
lingsstörning. Viss möjlighet kan finnas till extra timmar på begränsad tid.  
Våra lokaler är centralt belägna på Södermalm i f d Rosenlunds sjukhus.  
Vi arbetar i team runt brukarna.
Som logoped ansvarar du för de logopediska habiliteringsinsatserna i nära 
samarbete med andra yrkesprofessioner utifrån enskilda brukare/familjers 
behov. Du samarbetar också nära med två logopedkollegor i bl a metod-
utvecklingsfrågor i det logopediska arbetet. Förutom kvalificerat logoped-
arbete så erbjuder Handikapp & Habilitering: Flextid, Arbetskamrater med 
tvärprofessionell yrkesbakgrund och erfarenhet, Kollegialt stöd/mentor-
skap, Fortbildning inom habilitering och yrkesspecifik inriktning, Bidrag till 
egen friskvårdssatsning, Ersättning för viss läkarvård.
Vi söker dig som är legitimerad logoped, gärna med erfarenhet av barn med 
funktionsnedsättningar. Du måste vara flexibel och initiativrik. Arbetet 
präglas av rörlighet och variation och förutsätter en vilja och förmåga att 
arbeta i team. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar lämnas av verksamhetschef Barbro Lagander, 08-690 58 78. 
Facklig företrädare: Marjana Tornmalm, DIK, 08-690 60 67. 
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2007 märkt med 
ref nr Hab 231/07 ställd till Handikapp & Habilitering, respektive verk-
samhetschef, Box 17519, 118 19  Stockholm.

Är du intresserad av att 
arbeta med habilitering  
för barn och ungdomar?

HANDIKAPP & HABILITERING i Stockholm söker: 

LEGITIMERAD LOGOPED 

Logopedprogrammet vid Uppsala  
universitet utannonserar en tjänst som
 

Universitetsadjunkt 
med klinisk tjänstgöring

För vidare information se 
www.uu.se, Lediga anställningar.

Universitetsadjunkt i logopedi förenad med 
klinisk tjänstgöring
vid institutionen för neurovetenskap
Vi söker en logoped med intresse för att i första hand ansvara för röstmomentet på logopedutbild-
ningen i Uppsala. Arbetet omfattar planering, undervisning och utvecklingsarbete, kliniskt arbete 
och viss administration, och att tillsammans med kursledningen medverka i utvecklandet av andra 
kursmoment. 

I ett samarbete mellan enheterna för lingvistik/fonetik, logopedi och foniatri/ÖNH kliniken, pla-
neras nu utrustning av ett gemensamt röst- och språklab. till förfogande för logopedistudenterna 
på grundutbildning och för utvecklingsarbete/forskning. 

Vi söker dig som vill förmedla kunskap om rösten till studenterna såväl i teori som praktik, och 
helst har intresse för röstforskning. 

www.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av Margareta Jennische tel 018- 611 3544 och Anki Gustafsson 
tel 018-611 3545.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se under Lediga anställningar.

Välkommen med Din ansökan märkt med UFV-PA 2006/1073 senast den 2 januari 2007.
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Barns 
hälsa
Majblomman utlyser 1 miljon kronor 
per år i forskningsanslag till samhälls-
vetenskaplig och medicinsk forskning 
om barn och barns levnadsvillkor. 

Majblomman beviljar medel till projekt som syftar till
att förbättra livskvalitén för barn och ungdom i Sverige 
genom att förebygga ohälsa eller bota och lindra 
sjukdom och funktionsstörning.

Tvärvetenskapliga forskningsprogram och forsknings-
program under uppbyggnad ges hög prioritet. 
Vi välkomnar projekt där barn och ungdomar själva 
kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning 
av FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Ansökan ska vara inlämnad/poststämplad senast 
2007-12-01. Blankett och mer information finns att 
hämta på www.majblomman.se  fr. o. m. 2007-09-30.

Alla barns blomma 
Majblommans Riksförbund har möjlighet att dela ut forsknings-
anslag tack vare att drygt 150.000 barn runt om i hela Sverige 
samlar in pengar genom att sälja majblommor. Majblomman är 
Sveriges största barnhjälpsorganisation. Vi ger bidrag till enskilda 
barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommar-
läger på Galtarö och verksamheten Hallå, hör på mig! som syftar till 
att barn ska få komma till tals i beslut som rör dem.

Majblommans Riksförbund, N. Allégatan 5, 413 01 Göteborg. 
Telefon 031 - 60 68 90. www.majblomman.se

Akademiska söker logoped
Läs mer på www.akademiska.se/arbeta eller ring
verksamhetschef Marianne Christensen, 018-611 53 26.

Är du positiv till privata vårdgivare och en social,  
effektiv och flexibel person? Då vill vi träffa dig.  
Ring Carina på 08-7421722. Diagnoser: barn, dyslexi  
och röst. Du får handledning om du är nyutbildad.

Carina, Tine, Tina, Gerda ,Jenny

2 loGopeDeR 
Till TyResö/ 
haninGe sökes.

Kursledare: Sara Rosenfeld-Johnson, MS, CCC-SLP

Tid: 12–13 maj 2008

Plats: Mun-H-Center Ågrenska, Göteborg

Kostnad: 2.700 kr för professionella och 500 kr för  

föräldrar (inkl lunch, kaffe samt kursbok).

Kursen riktar sig till alla som arbetar med oralmotorisk  

träning och till föräldrar.

Anmälan senast 12 mars 2008 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! Kursen ges på engelska. Begränsat antal deltagare.  

Sara Rosenfeld-Johnson’s
Three-Part Treatment Plan 
for Muscle-Based 
Oral-Motor Therapy

Livförsäkring.
Din trygghet i livet.
Livförsäkringen tryggar familjeförsörjningen,
när en familjeförsörjare inte kan.
www.akademikerforsakring.se
Telefon 020-51 10 20

Annonser Gruppliv 90x60  2005-01-21  13.00  Sida 4
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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
Madeleine Holmqvist
madeleine.holmqvist@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, 
Habiliteringen
Marjana tornmalm
marjana.tornmalm@sll.se

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
Anna Nilzzon
anna.nilzzon@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

Har du funderat på att skriva en artikel till Logopednytt? Undrar 
du i så fall hur det ska gå till och hur den ska se ut? det är enkelt! 
Skicka din text som en bifogad fil till logopednytt@dik.se.

När det gäller hur texten ska se ut så finns det ett enkelt och 
ett lite mer utförligt sätt att beskriva hur din text ska vara formatte-
rad. det enkla är: använd originalinställningarna i ditt skrivprogram.

Utförligare blir det så här: använd gärna times New Roman 
och 12 punkter, enkelt radavstånd. texten ska vara justerad till 
vänster, d v s så att vänsterkanten av texten blir rak och högerkan-
ten ojämn. Avstava inga ord – alternativt om du inte kan hålla 
dig: låt datorn avstava orden (du hittar avstavning under Verktyg, 
därefter Språk, i menyraden).

Ett tips (som man ju vet om, men så lätt glömmer bort) är att 
man kan använda datorns stavningskontroll (också under Verktyg). 

Vi uppskattar om du sätter en rubrik på ditt alster, och om det 
är en lång text kan det också behövas underrubriker.

En annan sak som värmer redaktörernas hjärtan är om det finns 
bilder till artikeln. tänk då bara på att helst inte sätta in dem i 
texten, utan att bifoga dem som egna filer, i formaten .jpg, .eps 
eller .tif. döp gärna bildtexterna med det du tänkt dig som bildtext!

När vi får ditt manus ska du få en bekräftelse på att det har 
kommit fram. När vi sedan läser kan vi komma att göra små änd-
ringar, som att rätta stavfel, utan att särskilt meddela detta. Ibland 
vill vi göra större förändringar, som att korta texten eller möblera 
om i den på något sätt. Sådana ändringar gör vi inte utan att med-
dela dig.

Men det är ju inte alltid som man har tid eller möjlighet att 
skriva, kanske är det i stället så att du är intresserad av något eller 
någon som du hoppas någon annan vill skriva och berätta allt 
om. Skicka då gärna ett mail till oss, så kan vi försöka förmedla 
uppdraget vidare.

Mvh, Redaktörerna

ÖNSKAS: Logopednyttskribenter
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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.

Kurser på DART 

HT 07
31 oktober  Kom igång med skrivmiljöer i Widgit symbol-

skrift! Halvdag
7 november  göra kommunikationskartor att använda i  

vardagen
8 november Widgit symbolskrift – seminarium – halvdag
12 november Flexiboard
13 november  Skicka SMS med symboler – seminarium – 

halvdag
14 november  Autism, kommunikatiosinsatser och AKK – vad 

vet vi?
4 december In print
5–6 december Clicker 4 – grundkurs
7 december  Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i 

Widgit symbolskrift – grundkurs
11 december Aktiv och delaktig med dator vid rörelsehinder

VT 08
23 januari   Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i  

Widgit symbolskrift – grundkurs
22 februari  Seminarium om språk, AKK och sociala  

aktiviteter i hemmet
6 mars   Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i  

Widgit symbolskrift – grundkurs
8 mars   göra symboler och kommunikationskartor med 

Symbol for Windows
26 mars   Handi II
11 april   programsnickaren
12 april  MicroRolltalk
16 april   Flexiboard
17 april   Introduktion till pECS - picture Exchange  

Communication System
23 april   Kommunikation och datorstöd för personer 

med förvärvad hjärnskada – afasi/stroke (röda 
boken)

24 april  Workshop ”Kom igång med kommunikations-
bok – workshop” 

25 april   Kommunikationspass – grundkurs
10 maj   Kom igång med skrivmiljöer i Widgit symbol-

skrift! Halvdag
22 maj   Läs och skriv med stöd av bilder och ljud i  

Widgit symbolskrift – grundkurs
29 maj   omega-is
30 maj   Aktiv och delaktig med dator vid rörelsehinder

För mer information och anmälan se www.dart-gbg.org

1st International Conference on Art, Brain and Languages
November 5 and 6, 2007 at Fundacão Calouste gulbenkian 
For additional information go to  
www.fcsh.unl.pt/psico-linguistica

Symposium on Language and  
Communication Problems in Children 
11 januari 2008 i Lund. 
För mer information och anmälan se 
www.congresslund.se/11January2008. 

Nätverksträff för stamningslogopeder 
20–21 maj 2008
två halvdagar i Landskrona, med möjlighet att ansluta till  
Nordiske konference om stammen og löpsk tale i Nyborg, dK.
Info om anmälan kommer senare.

Pragmatik och CCC 
30 november 2007 
Kursdag på Resurscenter tal och språk, Sigtuna
Föreläsare är Ulrika Nettelbladt och pernille Holck logopeder 
och barnspråksforskare i Lund. 
För information: ylva.segnestam@sit.se. Anmälan kommer att 
kunna göras på www.sit.se/fortbildning.

Dysfagikurs, avancerad nivå, 7,5 hp. 
I samarbete med Univ. of pittsburgh. prel. april-maj 08. 
Info: Logopedutb. Uppsala Universitet.  
Anki gustavsson, tel 018-6113545.

Kurskalendariet


