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Rösten

Vikten av logopeder i skolan
Under senare år har det nog knappast undgått någon att vi logopeder
gjort intåg i skolans värld. Enligt SKL:s enkätstudie Nuläge och utmaningar i elevhälsan ( 2018 ), är logopeder den näst snabbast växande
yrkesgruppen i den icke-lagstadgade delen av elevhälsan. Våra uppdrag
ser mycket olika ut: allt från ren handledning till tjänster där vi arbetar
direkt med individuella insatser till eleverna. Utgångspunkten är dock
densamma – att hjälpa elever i kommunikativa och språkliga svårigheter att nå målen. Olikheterna mellan logopeders uppdrag inom skolan
leder inte sällan till frustration. Det kan vara svårt att veta vem man ska
fråga och var man ska vända sig för att få
”Det viktigaste är
stöd. Detta har nätverksgruppen för skolatt vi kommunicerar logopeder, som i år träffades för andra
gången, tagit fasta på. De tänker utaroch använder
varandra som stöd” beta kliniska riktlinjer för skollogopedi.
Ett väldigt välkommet initiativ. Det kommer dock att ta ett tag att bli klara. Under tiden får ni gärna kontakta mig
med frågor, eller söka upp varandra på Logopedforum. Det viktigaste är
att vi kommunicerar och använder varandra som stöd.
I skuggan av den större skollogopedifrågan finns sedan några år tillbaka en annan fråga som rör både skola och logopedi. Forskning har visat
att skolans lokaler, akustiken i klassrummen och lärarnas röster påverkar
elevernas inlärning, men dessa aspekter av logopedin ingår generellt inte
i en skollogopeds uppdrag att bidra med kunskap kring. Men vem vet?
Det kanske kommer, vilket naturligtvis skulle vara utmärkt. Det skulle
hjälpa till att befästa vår plats i skolan. En plats som vi logopeder tycker
är självklar, men som omvärlden inte alltid förstår - än.
Att gå från vad lärarens röster gör för elevernas inlärning, till vad förskolans och skolans lokaler gör med pedagogernas röster blir en naturlig
association i sammanhanget. Personal i förskola och skola tillhör enligt en
kunskapsöversikt från arbetsmiljöverket, yrkesrelaterade röststörningar
och röstergonomi (2011), till några av de mest röstintensiva arbetena i
landet. Problem med rösten, och det faktum att väldigt få åtgärder vidtas för att rätta till detta i de här verksamheterna är ett arbetsmiljöproblem.
Väv samman detta med växande stöd
för att lärarnas röster har påverkan på
barnens inlärning, så börjar nästa stora
arbetsuppgift för logopeder inom skolans värld utkristalliseras. Vi har en
plats att fylla i företagshälsan. Vi har en
plats att fylla i förebyggande arbetsmiljöarbete. Det hade varit ypperligt
om den arbetsmarknaden också självklart kunde bli vår.

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets styrelse.
Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@logopedforbundet.se
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Nationella nätverksträffar

20 Publikation om ordflöde

Selektiv mutism, röstergonomi
och logopeder i skola och förskola, alla har de träffats under
våren för att samverka

6

Röstbehandling - VIM

Shareef mfl har i Applied Psycholinguistics publicerat en artikel
om ordflödestest (FAS) i förhållande till läsförmåga

22

Logoped InaSiv Ahlinder har
skrivit en artikel om kliniska
erfarenheter av Verbal Instruktionsmodell i röstbehandling

9

Maria Södersten professor
Sedan 1 mars är Maria Södersten
anställd vid KI som adjungerad
professor. Maria intresserar sig
framförallt för området röst

12

Autism och språkprofiler
Lisen Kjellmer och Frithiof Norrelgen har undersökt språkförmåga
hos barn med autism: det finns ofta
mer än pragmatiska svårigheter

23

Studentaktiviteter

Numret som du nu har fått i din
hand är fullmatat med innehåll
om rösten. Som vanligt har vi det
tacksamma, men svåra uppdraget att försöka få med alla bidrag
som ni skickar in. Det är uppenbart att det händer mycket inom
röstområdet, både vad gäller
forskning och i klinik.
För första gången på länge har
vi glädjen att publicera en vetenskaplig artikel i Logopeden. Den
handlar om ett självskattningsformulär av röst vid könsinkogruens ( SaRK AFAB ) som testats som
ett examensarbete med slutsats
om god validitet och reliabiltet
samt klinisk användbarhet. I en
stor enkätstudie med 115 000
deltagare i Region Stockholm
fanns en fråga om röst med
som nu gett upphov till en rapport som betonar att röstbesvär
måste tas på allvar. Tidningen
innehåller också bland annat
texter om röstbehandling i vardagen samt några få inslag på
andra teman än röst.
Vi ses till hösten, då kan ni
bland annat vänta er bokrecensioner efter sommarläsningen.
En skön sommar till er alla önskar redaktörerna!

Vad hände 6 mars i studentvärlden? Vad kommer höstens
Logopedstudentdagar i Umeå att
ha för tema?

Skattning av Rösten
SaRK AFAB för självskattning av rösten hos transmaskulina personer
har testats med god reliabilitet
och validitet

FRAMSIDA, BILD: PIXABAY

Signe Tonér
Redaktör

Stina Lindkvist
Redaktör

aktuellt
Uppdaterat vårdprogram för huvudoch halscancer
Regionala cancercentrum
i samverkan har i år reviderat det nationella vårdprogrammet för patienter med
huvud-halscancer. Nytt är
bland annat att logopedisk
bedömning av dysfagi, röst
och artikulation rekommenderas både inför och
efter behandling av huvudhalscancer. Större fokus
läggs på att patienterna ska
få tillgång till logopedisk
rehabilitering. Det uppdaterade vårdprogrammet kan
därmed vara till stöd för logopeder för att bli en större
del i huvud-halscancerteam
runt om i landet.

KARIN SJÖGREN

Länk finns på Slofs hemsida (Profession > Kliniska riktlinjer)

Facktuellt
Medlemsrekrytering är en
ständigt aktuell fråga för
Slof och just nu ligger fokus
på studenter. En ny strategi
håller på att sjösättas, vilket
innebär ökad närvaro av Slof
och Sloss på utbildningar, i
form av informationsmöten
med styrelserepresentanter
och förhandlare från SRAT
och mer informella träffar
med Sloss och lokala, yrkesverksamma logopeder.

Röstergonomisk nätverksträff

Nationell nätverksträff Selektiv mutism

Röstergonomiskt
nätverk ( REN ) är en
del av den svenska
intresseorganisationen för ergonomifrågor, EHSS. REN
drivs av logopeder
med vidareutbildning inom röstergonomi och i början av
februari träffades ett
20-tal logopeder på
Danderyds sjukhus
för årlig nätverksträff.

I september samlades logopeder från hela norden hos
Röstkonsulten AB Stockholm för Nätverksträff på
temat: Selektiv mutism.

Karin Huss från Talkliniken
på Danderyds sjukhus lotsade oss genom en välplanerad och intressant dag. Från
EHSS styrelse medverkade
Göran M Hägg som lärde oss
mer om ergonomi generellt.
Åslög Rosén, som under
många år arbetat på Dramaten, berättade om sitt arbete
med röstergonomi och hörbarhet inom teater och film
och Karin Huss presenterade sitt innovationsprojekt med en röstterapi-app.
Viveka Lyberg-Åhlander och

BILD: SIMON SJÖHOLM

Deltagare vid röstergonomisk nätverksträff på Danderyds sjukhus

Suvi Karjalainen pratade
om röst- och interventionsforskning vid Lunds universitet. Vi fick också tillfälle
att prova på ljudutjämningssystemet FrontRow och
slutligen pratade Sten Ternström, professor vid avdelningen för tal, musik och
hörsel, KTH, om VoiceWeb,
en framtida webb- och ITtjänst för röstinspelning och
analys. Dessutom fanns tid
för gemensamt erfarenhetsutbyte och diskussioner.
För att bli medlem i röstergonominätverket,
går
man med i EHSS och blir

som logoped automatiskt
medlem i REN. De årliga nätverksträffarna är kostnadsfria för EHSS-medlemmar
men de är även öppna för
andra som är intresserade
av röstergonomi. Nästa träff
går av stapeln i Lund den 14
februari 2020.

Suvi Karjalainen
Anna Lundblad
Information om nästa nätverksträff:
suvi.karjalainen@med.lu.se
Övriga frågor om REN:
anna.lundblad@sll.se

EFTERLYSNING av arbetsbeskrivningar inför nationella
riktlinjer för logopeder i skola och förskola!
Vid den andra nationella
nätverksträffen för logopeder i förskola och skola i
Norrköping den 7 mars initierades ett arbete för att ta
fram nationella riktlinjer
för logopeder som är verksamma i förskola och skola.
Vi i arbetsgruppen söker nu
befintliga
arbetsbeskrivningar, lokala riktlinjer,
metodböcker och andra
dokument som beskriver
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vad vi som arbetar med
logopedi inom olika pedagogiska verksamheter gör.
Skicka gärna de dokument
som finns i din verksamhet / kommun till saraklinga
logoped@gmail.com så att vi
kan ta del av det som redan
finns skrivet. Dokument
som skickas kommer att
delas internt i arbetsgruppen som arbetsmaterial att
utgå från i vårt arbete med

de nationella riktlinjerna. Vi
kommer givetvis dela med
oss av riktlinjerna innan
de är klara för att få synpunkter. Det går även bra
att skicka synpunkter redan
nu gällande vad som är viktigt att få med i de nationella
riktlinjerna. Vår målsättning är att ha ett grunddokument om ca två år, men vi
återkommer när vi vet mer.
Tack på förhand!

”Selektiv mutism är ett
tillstånd där en person
kan tala flytande i somliga situationer men inte
andra. Talhämningen
orsakas av ångest som
uppstår då personen
förväntas prata i vissa
sammanhang eller med
vissa personer. Selektiv mutism debuterar i
förskoleålder och tidig
diagnos och stödinsatser har visat sig påtagligt reducera risken för
att svårigheterna ska bli
befästa”.

Med vänlig hälsning från
arbetsgruppen för nationella riktlinjer :
Julia Andersson, Marika
Habbe, Anna Eva Hallin,
Maria Hällgren, Elin Jälmbrant, Sara Klinga, Helga
Lieber, Anna-Karin Lindqvist,
Malin Persson, Rebecca Rindhagen, Ann-Sofie Taleman,
Hanna Walsö, Helena Wilkås
och Linnéa Östling Edborg

Temat för nätverksträffen
var aktuell forskning i ämnet
Selektiv mutism. Nätverksträffen innehöll uppskattade föreläsningar av Kathe
Lundahl från Oslo Universitet samt logoped Carina

från språkets funktion,
innehåll och form. Carina
delade med sig av delar ur
sin aktuella bok som kommer ut på Studentlitteratur
hösten 2019. ”Pratlust och
talängslan”.

Emelie From
Nästa Nätverksträff kommer att arrangeras i Linköping och intresserade kan kontakta Sofie.Levander@
linkoping.se för inbjudan.

BILD: EMELIE FROM

Carina Engström har lång
erfarenhet som logoped och
anlitas som föreläsare av bl.a.
SPSM, Språkförskoleföreningen och Skolporten. Vidare
undervisar och handleder hon
logopeder, pedagoger och
psykologer.

Nationell nätverksträff logopeder i förskola och skola
Den 7 mars bjöd
Logopederna i Norrköpings kommun in
120 kollegor till den
andra nationella nätverksträffen under
rubrik : ”Samarbete”.
Chefer inom Norrköpings
centrala elevhälsa gav en
bakgrund till den utveckling som lett till att Norrköping numera är en av
Sveriges mest logopedtäta
kommuner.

Hanna Walsö berättade om
sitt arbete med ordskattsamling i förskoleklasserna
i Linköping. Marika Habbe,
specialistlogoped
inom
språk, berättade om sin
studie gällande samarbete
mellan logopeder och speciallärare / pedagoger och
om SPSM:s kommande satsning. Julia Andersson från
Umeå kommun gav tips och
tillfällen för samtal om hur
vi kan hitta samarbeten med
andra yrkeskategorier inom

Lokalföreningen i
Jämtland-Härjedalen har
jobbat med en skrivelse
till politiker för att uppmärksamma nyskapade
kommunala logopedtjänster och uppmuntra
till skapandet av fler och
inte bara inom skola. Man
lyckades få till ett stort
reportage i lokalpress om
logopedi och autism i samband med den europeiska
logopedidagen.
Slof Gävleborg författar en skrivelse angående
behovet av fler logopeder
inom skola och äldreomsorg, som ska skickas till
samtliga kommuner i
länet.

BILD: EMELIE FROM

Kathe Inger Lundahl har kandidatexamen i pedagogik/professionsstudier i pedagogiskpsykologisk rådgivning från
Universitetet i Oslo. Hon har
sedan 1998 arbetat i pedagogisk-psykologisk tjänst och
har de senaste åren lett ett
stadstäckande professionellt
team för barn och ungdomar
med selektiv mutism i Oslo.

Engström. Kathe berättade
om den metod man använder i Norge för behandling
i nära samverkan med förskola och skola. Carina gick
igenom en modell för utredning och diagnostik samt
hur ett behandlingsupplägg
kan se ut med utgångspunkt

Lokalt
påverkansarbete

skolorna.
Dagen avslutades med
samtal utifrån ett brett
urval av ämnen och områden som är ständigt aktuella
och intressanta för logopeder inom skolan.
Tack till Norrköping,
nästa nätverksträff äger
rum i Malmö.
En längre version har publicerats på
logopeden.se

Slof Stockholm fortsätter
med sitt pågående arbete
för att förbättra logopeders arbetsvillkor inom
Vårdval Stockholm, och
planerar att påbörja ett
påverkansarbete för att se
till att de nationella strokeriktlinjerna och logopeders
roll gällande rekommendationerna uppmärksammas.
I Slof Örebro lägger man
fokus på opinionsbildning
gällande skollogopedi och
logopeder inom äldrevården, det senare framför allt
med fokus på dysfagi.
Slof Skåne är i färd med
att uppdatera sin kartläggning av skollogopeder i
Skåne samt planerar en
generell kartläggning av
antalet logopeder inom
regionen.
I Västra Götaland har
Slof-föreningen kartlagt
logopedtjänster i kommunerna och har anordnat ett
medlemsmöte med fokus
på lön för sistaårsstudenter
och yrkesverksamma.

Elin Jälmbrant
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Om inlärning i röstterapi
Logoped Ann-Christine
Ohlsson har utvecklat röstbehandlingsmetoden Verbal
Instruktionsmodell ( VIM )
utifrån principer för motorisk
inlärning. Generalisering av
det nya röstbeteendet verkar
underlättas av att logopeden
ger patienten verbala instruktioner och tillfälle att bli mer
medveten om sin röst.

BILD: PIXABAY

Goda erfarenheter av Verbal 
Instruktionsmodell i röstbehandling
Logoped InaSiv Ahlinder
berättar om hur kunskaper
från en kurs i VIM kommit till
nytta i det kliniska arbetet
med röstpatienter.
Under hösten 2015 var vi ett tiotal logopeder som gick en fristående kurs vid
Göteborgs universitet i Verbal Instruktionsmodell ( VIM ) för behandling
av röst. Kursledare var logoped AnnChristine Ohlsson som har utvecklat behandlingsmodellen. Patienten
guidas i att själv upptäcka hur rösten
fungerar och hur små förändringar i
muskelarbetet påverkar klang, styrka
och upplevd röstansträngning.
Vi träffades i Göteborg vid fem tillfällen under terminen, teori varvades
med praktik och det gavs rikligt med
möjligheter att prova oss fram i att ge
verbala instruktioner för att arbeta
med röstmedvetenheten hos varandra. Vi fick även demonstration med en
patient i en masterclass. Mellan kurstillfällena använde vi VIM i vårt eget
kliniska arbete och kunde sedan ta
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med oss våra erfarenheter för gemensam reflektion under kursens lopp.

Kliniska erfarenheter av VIM
Vad blev då den långsiktiga effekten
för oss som gick kursen ? Här kommer
ett axplock av erfarenheter från några
olika deltagare;
”Jag använder nästan alltid VIM
som start med nya röstpatienter.
Det är väldigt bra för att få dem att
förstå att rösten är någonting som
de gör och som de kan påverka,
vilket är en god förutsättning för
fortsatt röstbehandling. Ofta får
patienterna redan vid första besöket en erfarenhet av att deras röster kan fungera bättre vilket blir
väldigt motiverande.”
”Enligt VIM jobbar jag med att inte
servera patienten färdiga svar
utan att låta hen upptäcka i sin egen
kropp. Vägen till målet är viktig för
att patienten ska kunna ta den nya

kunskapen till sig och använda den
på lång sikt. Jag har även blivit
påmind om att det är viktigt med
tillämpning tidigt i behandlingen
och att patienten kan använda sig
av den röst vi hittar i behandlingsrummet i sin vardag.”
”Det finns väldigt få pekpinnar och
färdiga lösningar i VIM. Istället
kan man tillåta sig att experimentera med rösten tillsammans med
patienten för att hitta en röstproduktion som är tillräckligt bra och som
patienten känner sig bekväm med.”

Tillämpbar kompetensutveckling
Förutom att vi hade väldigt roligt tillsammans så var det mycket lärorikt att
få en så praktisk fortbildning i röst. Gå
den gärna, när den ges igen !

InaSiv Ahlinder
Logoped på Rehabiliteringscentrum,
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Syftet med röstterapi är att hjälpa
patienten att ändra sitt beteende för att
förbättra röstfunktionen. När behandlingen avslutas låter rösten bättre
och patienten är nöjd med resultatet.
Samtidigt upplever logopeder ofta att
patienter har svårt att använda den nya
rösttekniken i vardagen.
Traditionellt baseras röstterapin på
att logopeden med sin egen röst och
kropp demonstrerar hur patienten ska
genomföra övningarna. Under senare
år har behandlingsmodellen VIM (Verbal Instruktionsmodell ) utvecklats där
logopeden instruerar patienten verbalt
istället för att demonstrera övningarna. En klinisk erfarenhet är att
behandlingsmodellen verkar underlätta för patienter att integrera det nya
röstbeteendet i vardagen.
I VIM används samma typer av
övningar och material som i traditionell röstterapi. Den pregnanta skillnaden mellan VIM och traditionell
behandling är att logopeden, speciellt
i början av behandlingen, avhåller
sig från att demonstrera övningarna
för patienten och istället ger verbala
instruktioner. Patienten får därigenom utrymme att upptäcka hur hen
själv gör istället för att vara upptagen
med att imitera logopeden.

Motorisk inlärning
Rösten är en aspekt av människans
motoriska beteende liksom sättet att

gå och använda gester. Medan patienten laborerar med olika sätt att utföra
övningen skapar hen outtalat egna
hypoteser och testar dem i relation till
svar från kropp och röst. Detta innebär
ett visst kognitivt motstånd för patienten. Verdolini och Lee ( 2004 ) beskriver att en av principerna för motorisk
inlärning är att kognitivt motstånd
krävs för att inlärningen skall leda till
permanent förbättring av en motorisk
förmåga. Motsatsen är träning för
ett mera kortsiktigt mål då kognitivt
motstånd inte behövs. I röstterapi kan
detta vara att en patient exempelvis
behöver en skonsammare röstanvändning för en viss undervisningssituation. Ett annat exempel på en skillnad
i VIM jämfört med traditionell röst-

terapi är att återkoppling inte ges på
röstens kvalitet utan på hur patienten
utforskar och upptäcker hur det egna
beteendet påverkar rösten.
Arbetshypotesen är att olika modeller av röstterapi passar olika patienter
beroende på patientens mål. VIM verkar vara en lovande modell för patienter som behöver en hållbar förändring
av sitt röstbeteende i vardagen.

Ann-Christine Ohlsson
Logoped, medicine doktor
Litteratur: Verdolini K, Lee T. Optimizing motor
learning in speech interventions. In: Sapienza C,
Casper J. Vocal rehabilitation for medical speech
language pathology. Austin, Texas: Pro-Ed; 2004.
p. 403–46.

ANNONS

FÖRBÄTTRA
RÖSTKVALITETEN

FÖREBYGG
RÖSTPROBLEM

Tips och effektiva
övningar baserade
på aktuell forskning
och modern teknik

Övningarna är också digitalt
tillgängliga genom bokens QR-koder!
Köp boken på: Bokus • Adlibris • CDON
Akademibokhandeln eller på logopeditjanst.se
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Köp en bra mikrofon istället för
mobilt inspelningsbås!
Svante Granqvist, har
undersökt inspelning med
det mobila inspelningsbåset
IsoVox. Hans slutsats är att
en huvudmonterad, bra
mikrofon är bättre i ett
vanligt rum och att en riktig
inspelningsstudio behövs
för att göra högkvalitativa
inspelningar.
Det finns många anledningar för logopeder att göra ljudinspelningar, men
förutsättningarna varierar mycket
mellan olika mottagningar. En svensk
leverantör marknadsför ett litet mobilt
inspelningsbås med bland annat logopedmottagningar som målgrupp. Men
hur står sig ljudhuven IsoVox mot studioinspelning och inspelning i ett vanligt behandlingsrum ?

munnen så att man undviker puffljud.
Inspelning i vanligt rum kräver större
förmåga hos logopeden att bedöma om
den tekniska kvaliteten är tillräcklig
för syftet.

Inspelning med Isovox
Ljudhuven IsoVox skärmar av inspelningsmiljön från omgivningen och
framställs av tillverkaren som ett
bättre alternativ än att spela in i
behandlingsrum men hur ligger det
egentligen till?

en tydlig förstärkning av de lägsta deltonerna inuti huven. För lyssning kan
man tänka sig att man sänker basen,
men det finns ingen fast kompensation
som blir rätt i alla lägen. För exempelvis grundtonsmätning eller underlag
för transkribering av tal duger antagligen signalen från en IsoVox-inspelning,
men det gäller även en signal inspelad i
ett behandlingsrum utan ljudhuv.

Inspelning i behandlingsrum
I ett vanligt behandlingsrum har man
inte samma kontroll på rumsakustik
och bakgrundsbuller från exempelvis datorer och ventilation. Man ändå
göra användbara inspelningar om man
ser till att mikrofonen är rundtagande
och placerad nära men vid sidan av
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Figur 1. IsoVox påverkar ljudet med en kraftig
bashöjning. Figuren visar skillnaden i frekvenssvar hos en högtalare uppställd inuti och utanför
IsoVox.

Mätningar i labb visar att utrustningen
ger en kraftig bashöjning på omkring
15 dB vid 100 Hz och även resonansdippar vid 350 respektive 650 Hz.
Vad gäller bakgrundsbuller blev den
A-vägda ljudnivå bara 1 dB lägre inuti
ljudhuven, vilket troligen beror på
att låga frekvenser förstärks så pass
mycket att huvens dämpning motverkas. Viktigare för hörbarheten är dock
att huven dämpar omgivningsbullret
med omkring 10 dB i frekvensområdet
300-1000 Hz. Det inspelade ljudet låter
basförstärkt och mätning av ljudnivå
och spektrum blir svåra att genomföra
reliabelt. I figur 2 visas den spektrala
påverkan på en uthållen vokal, man ser

Maria Södersten anställdes
som adjungerad professor på 50 % vid Enheten för
logopedi, Clintec, Karolinska
institutet den 1 mars i år.
Anställningen är fyraårig och innebär
både utbildning och forskning.
– Jag har ansvar för utbildningsaktiviteter framför allt vid logopedprogrammet. Till exempel är jag ansvarig
för kursen ”Voice disorders” på termin 6, jag handleder och examinerar
examensarbetet. Jag handleder även
masterstudenter och doktorander
samt bedriver egen forskning, berättar
Maria Södersten.

Röst och tal vid könsdysfori

Inspelning i studio
En lämplig studio för röstinspelningar
bör vara minst 2 x 2 meter och ha ljudabsorberande material på väggar och
tak. Bullernivån bör ligga vid 25 dB(A)
eller lägre och mikrofonen bör vara
rundtagande och huvudmonterad, 5-15
centimeter från munnen. Sammantaget gör detta att man får en ren signal
som inte är färgad av rummets egenskaper. Om man dessutom har lämpliga kalibreringsrutiner kan man också
mäta röstens ljudstyrka ( SPL, sound
pressure level ).

Maria Södersten adjungerad professor

Figur 2. Spektrum för en uthållen vokal inuti ( blå )
respektive utanför ( röd ) IsoVox. Notera hur frekvenserna under 300 Hz förstärks inuti ljudhuven.

Jag har svårt att motivera ett inköp av
ljudhuven, utan skulle hellre rekommendera att man skaffar en bra huvudburen rundtagande mikrofon om man
behöver spela in i behandlingsrum.
För högkvalitativa inspelningar behövs
fortfarande en riktig inspelningsstudio.

Svante Granqvist

Ett av Söderstens forskningsintressen
är röst och tal hos personer med könsdysfori.
– Antalet patienter som söker vård
ökar kraftigt och vi måste utvärdera
våra behandlingsinsatser. En förutsättning för att kunna utvärdera behandlingsresultat och jämföra olika studier
är att samma bedömningsinstrument
används, säger Maria Södersten.
Instrumentet Skattning av Rösten
vid Könsinkongruens ( SaRK ) har översatts och validitets- och reliabilitettestats för transmaskulina personer i ett
examensarbete ( se även sidan 12 i detta
nummer ! ). I ett pågående examensarbete utvärderas SaRK för transfeminina personer.

samt faktorer som kan predicera goda
resultat. Tidigare undersökningar har
baserats på få deltagare. För att få ett
tillräckligt stort antal deltagare samarbetar forskargruppen vid KI med
forskare vid LaTrobe university i Australien.

Tips till kliniskt verksamma
logopeder
Alla professioner som arbetar med
transpersoner behöver specialkunskaper, bland annat om lagstiftning,
om hur den psykiatriska utredningen
går till, om hormonbehandling och
kirurgi och om den specifika röstterapin som ges till transfeminina, transmaskulina och icke-binära personer,
menar Södersten. Hennes råd till logopedkollegor som möter personer med
könsdysfori och som vill utveckla sin
kompetens kring patientgruppen är:
- Läs in er på litteratur! (litteraturlista
finns på logopeden.se)
- Gå med i nätverket för logopeder inom
Svensk förening för transpersoners
hälsa (SFTH) och delta på SFTH:s årliga
konferens
- Jobba i multiprofessionella team,
sådana som idag finns kring de sex
utredningsteamen i Sverige
- Gå en fristående kurs inom området.
KI planerar en kurs läsåret 2020/2021.
- Delta i internationella konferenser.
European Professional Association for
Transgender Health (EPATH) anordnas
nästa gång i Göteborg i april 2021.

Pågående forskning
I en studie undersöks resultat av feminiserande röstterapi för transkvinnor

Lektor vid enheten för logopedi,
Karolinska Institutet.

Kommentar från Christoffer
Olsson från IsoVox:

Ljudnivå mäts vanligen i decibel vägt med ett
så kallat A-filter, som tar hänsyn till människans
perception av olika frekvenser.

”Svante jämför vår produkt med ett
akustiskt testlabb. Det är helt irrele-

Signe Tonér

vant eftersom IsoVox inte är avsedd att
ersätta ett stationärt akustiskt testlabb.
Jämförelsen borde istället ha fokuserat
på skillnaden för logoped och patient i
ett vanligt behandlingsrum, med IsoVox

Konstiga Röster eller
Röstkonst?
Den 16 april firades World Voice
Day eller Världsröstdagen i Stockholm med evenemang på Kulturfyren, Skeppsholmen och en workshop och konsert i samarbete med
professor Susanne Rosenberg på
Kungliga Musikhögskolan (KMH).
Temat för i år var konstiga röster eller röstkonst. På KMH fick de
medverkande lära sig grunderna för
övertonssång, vilket alla som var där
faktiskt gjorde, tack vare pedagogiska instruktioner av Anna-Maria
Hefele. Konserten på KMH innehöll
en spännande improvisation av
sångare och lärare på folkmusiklinjen. Dagen avslutades med ett
sprudlande och välbesökt seminarium på Kulturfyren, där besökarna
fick ta del av en mängd exempel på
vad den mänskliga rösten förmår
genom framföranden av specialister
inom spoken word, imitation, growl,
kulning, twang, belt, opera, romans,
visa och övertonssång. Ni som inte
var där missade en fantastisk kväll
men är varmt välkomna nästa år den
16 april.
ANITA MCALLISTER
JOHAN SUNDBERG
Föreningen World Voice

Ny professor i logopedi
Åbo Akademi i Finland har utsett
docent Viveka Lyberg Åhlander till
professor i logopedi. Lyberg
Åhlander har varit verksam vid
Lunds universitet sedan 1993 och
sedan disputationen 2011 har hennes
forskning bland annat handlat om
lärares talarkomfort och rösthälsa
samt om hur elevers språkförståelse
påverkas av lärarens röstkvalitet och
klassrummets ljudmiljö.

respektive utan, en skillnad som vi har
dokumenterad positiv effekt på. Vi finner Granqvists artikel vilseledande och
ber er att betänka dess relevans. ”
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tema röst

Stor enkätstudie om förekomst
av röstbesvär hos vuxna
I en omfattande enkätstudie
upptäckte man att 1,4 % av
deltagarna hade omfattande
röstbesvär. Kvinnor, personer
med röstkrävande yrken och
äldre personer var överrepresenterade bland dem som
angav röstproblem.

att röstbesvär kan betraktas som just
en sådan. Författarna menar också
att man vid hälsoundersökningar bör
inkludera frågor om röst och kommunikation, inte minst för att dessa
funktioner har stor betydelse för livskvalitet.

I studien har man undersökt förekomsten av röstbesvär bland närmare
115 000 slumpvis utvalda vuxna mellan
18 och 104 års ålder via en hälsoenkät i
Stockholmsregionen.
Frågeformuläret hade översatts till fler språk, bland
annat arabiska, finska och spanska.
Enkäten innehåller en mängd frågor
om bland annat hälsa, livsstil och socioekonomisk status men även en specifik
fråga om röstbesvär: ”Blir din röst trött,
ansträngd eller hes när du talar ?” Personerna ombads att bortse från besvär
som berodde på förkylning eller luftvägsinfektion. Svarsfrekvensen låg på
64,9 %, det var alltså över 74 000 personer som svarade på enkäten.

Det fanns en signifikant korrelation
mellan förekomst av röstproblem och
hörselproblematik, något som man
menar behöver undersökas ytterligare
i framtida studier.

Röst och hörsel

Mer forskning om den
åldrande rösten behövs
De högsta skattningarna av röstbesvär återfanns hos personer över 85
års ålder och artikelförfattarna menar
att ytterligare forskning behövs för
att ta reda på hur rösten påverkas av
åldrande. Dessutom bör vården rikta

information om rösthälsa och röstbesvär till äldre personer.

Röstbesvär behöver tas på
allvar
Studien har även gett upphov till en
rapport från Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin i samarbete med
institutionen för kliniska vetenskaper
vid Lunds universitet. Där poängterar
författarna Lyberg-Åhlander och Fredlund att röstbesvär måste tas på allvar
av arbetsgivare, vårdgivare och av Försäkringskassan. Direktlänk till rapporten finns på logopeden.se
Lyberg-Åhlander V, Fredlund P. Förekomst av röstbesvär i Stockholms län. Resultat från Stockholms
läns folkhälsokohort. Stockholm: Centrum för
epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2019. Rapport 2019:2.
Lyberg-Åhlander, V., Rydell, R., Fredlund, P., Magnusson, C., & Wilén, S. Prevalence of Voice Disorders
in the General Population, Based on the Stockholm
Public Health Cohort. Journal of Voice.

Signe Tonér

Röstbesvär – en folksjukdom?
Förekomsten av röstbesvär var nästan 17 %, varav 1,4 % hade omfattande
problem. Kvinnor i yrkesför ålder rapporterade signifikant mer röstbesvär
än män. Däremot fanns inga könsskillnader bland personer över 65 års
ålder. Bland personer i yrkesför ålder
var lärare och personer i serviceyrken
överrepresenterade i gruppen som
angav röstbesvär. Man hittade inga signifikanta samband mellan förekomst
av röstbesvär och socioekonomiska
faktorer.
En inofficiell definition av vad som
kännetecknar en folksjukdom är att
tillståndet förekommer hos minst 1 %
av befolkningen, vilket skulle innebära

10
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DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ISOVOX AB

Samarbete för förbättrade röstbedömningar
på logopedimottagningarna Hallands sjukhus
Bakgrund

Röstinspelningar används som underlag för att kunna höra exakt vilka parametrar i rösten som
kan och ska behandlas hos patienter med röstproblematik, senare också för utvärdering av
eventuell behandling samt förbättring/försämring över tid. Ljudkvalitén på inspelningarna har
under alla år varit undermålig, men en stationär studio på varje mottagning har ur ekonomisk och
funktionell synvinkel inte varit aktuell. 2018 inleddes i stället ett samarbete med MTH Medicinsk
Teknik Halland och företaget ISOVOX AB, för att anpassa den mobila röstinspelningsstudion
Isovox för logopediverksamhetens behov.

Syfte

Att med bättre ljudkvalité på röstinspelningar nå snabbare och säkrare resultat i röstbehandling.

Metodbeskrivning

Efter dialog om logopediverksamhetens behov togs en prototyp fram. Isovox provades och
utvecklades ytterligare för att tillgodose kraven på hög inspelningskvalité, möjlighet till lagring i
VAS, godkänd vårdhygien och tillgänglighet för rullstolsburna patienter.

Resultat

 Kvalitétshöjning
Den förbättrade ljudkvalitén ger logopeden
betydligt bättre möjlighet att bedöma rösten på
en detaljerad nivå.
 Delaktighet och värde för patienten
Patienten ges möjlighet att lyssna på sin egen
röstinspelning och analysera den tillsammans
med logopeden. Detta ökar förståelse för
behandlingsprocessen och ger motivation till
träning.
 Likvärdighet
En mobil röststudio ger röstpatienterna i
Halland likvärdig möjlighet till röstbehandling
hos logoped.

Skapat värde

Förbättringsarbetet innebär ökat värde för både invånare och logopediverksamhet i form
av ökad effektivitet, och säker ljudkvalité samt en ekonomisk besparing jämfört med alternativen.
Isovox är nu känd i logopedin i Sverige som den första mobila röstinspelningsstudion och flera
landsting har köpt in den. Logopedin i Region Halland går stolt i bräschen för nytänk inom
röstlogopedin.
Projektgrupp: Logopedimottagningarna på Rehabiliteringskliniken HS, MTH Medicinsk teknik Halland,
företaget ISOVOX AB

Två av författarna Viveka Lyberg-Åhlander och Roland Rydell

BILD: ANNIKA ERIKSSON
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forskning

Skattning av Rösten vid Könsinkongruens
Ulrika Nygren, leg. logoped, med
dr, adjungerad universitetsadjunkt,
Enheten för logopedi, CLINTEC,
Karolinska Institutet och Funktionsområde Logopedi, Karolinska
Universitetssjukhuset
Stina Grufman-Björnlund, leg.
logoped, Talkliniken Danderyds
Sjukhus AB
Lotta Lindqvist, leg. logoped, Talkliniken Danderyds Sjukhus AB
Maria Södersten, leg. logoped,
docent, adjungerad professor,
Enheten för logopedi, CLINTEC,
Karolinska Institutet och Funktionsområde Logopedi, Karolinska
Universitetssjukhuset

Antal ord: 1998
Antal Illustrationer: 5
Korresponderande författare:
Stina Grufman-Björnlund
Byggmästarvägen 33
168 32 Bromma
Mail: stina.bjornlund@gmail.com

AFAB

)

Abstract. There is no validated and reliable self-assessment questionnaire regarding
voice problems for transmasculine people (who don’t identify themselves according
to assigned female sex at birth). The objective was therefore to evaluate Skattning av
Rösten vid KönsinkongruensAssigned Female At Birth (SaRK AFAB), translated as “Evaluation of
Voice in Gender Incongruence AFAB”. SaRK AFAB contains ten statements (five with follow-up questions), ratings of current and desired voice, and a question regarding the
participants’ self-identified gender. SaRK AFAB was completed by 34 vocally healthy cis
males (people who identify themselves according to assigned sex at birth), 19 cis males
with voice disorders and 76 transmasculine persons, of whom 31 filled out the questionnaire on two occasions, approximately three weeks apart. The results showed high
internal consistency and reliability over time. An Item-Total Correlation Analysis with
a subsequent Principal Component Analysis identified two underlying components,
1) voice function and 2) voice in relation to gender identity. SaRK AFAB distinguished the
transmasculine group from the vocally healthy cis males and on statements regarding
voice related to gender identity also from cis males with voice disorders. The conclusion is that SaRK AFAB is reliable, valid and suitable for clinical use.

Det saknas ett validerat och reliabilitetsprövat självskattningsformulär som kartlägger röstproblem hos transmaskulina personer, d.v.s. personer som inte identifierar sig med
det kvinnliga kön som tilldelades dem vid födseln. När sådan
könsinkongruens orsakar ett psykiskt lidande kallas detta
könsdysfori (American Psychiatric Association, 2013). Vid
ANOVA, centrum för könsidentitetsutredningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, ökade antalet
Logopeden 2 | 2019

(SaRK

Sammanfattning. Det saknas ett validerat och reliabilitetsprövat självskattningsformulär gällande röstproblem hos transmaskulina personer (som inte identifierar sig
med det kvinnliga kön som tilldelades dem vid födseln). Syftet var därför att utvärdera självskattningsformuläret Skattning av Rösten vid KönsinkongruensAssigned Female
At Birth
(SaRK AFAB). SaRK AFAB innehåller tio påståenden (fem med följdfrågor), gradering
av nuvarande och önskad röst, samt en fråga om deltagarnas upplevda könsidentitet.
SaRK AFAB besvarades av 34 röstfriska cis-män (personer som identifierar sig i enlighet
med tilldelat kön vid födseln), 19 cis-män med röststörningar och 76 transmaskulina
personer, varav 31 besvarade SaRK AFAB vid två tillfällen, med ca tre veckors mellanrum.
Resultaten visade att SaRK AFAB hade hög reliabilitet avseende intern konsistens och
tillförlitlighet över tid. En Item-Total Correlation analys med en efterföljande principalkomponentanalys identifierade två underliggande komponenter, 1) röstfunktion
och 2) rösten i relation till könsidentitet. SaRK AFAB kunde urskilja gruppen transmaskulina personer från röstfriska cis-män och på påståenden avseende rösten i relation
till könsidentitet även från cis-män med röststörningar. Slutsatsen är att SaRK AFAB är
ett reliabelt självskattningsformulär med god validitet lämpligt för kliniskt bruk.

Introduktion
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Assigned Female At Birth

vuxna som sökte vård från 40 till ca 400 personer mellan år
2008 och 2018, lika många transmaskulina som transfeminina personer (Dhejne, e-post kommunikation, april 2019).
En könsidentitetsutredning kan leda till att någon av diagnoserna Transsexualism (F64.0), Andra specificerade könsidentitetsstörningar (F64.8) eller Könsidentitetsstörning,
ospecificerad (F64.9) enligt ICD-10 (World Health Organisation [WHO], 2009) fastställs. Samtliga diagnoser ger tillgång
till könsbekräftande behandling. För en transmaskulin person innebär det t.ex. könskonträr hormonbehandling med

testosteron, olika former av kirurgi samt, för somliga, logopedisk röstbehandling (Socialstyrelsen, 2015).
Testosteronbehandlingen leder till en maskulinisering
av kroppen inklusive en irreversibel sänkning av röstläget
p.g.a. ökad stämbandsmassa (Davies, Papp & Antoni, 2015;
Nygren et al., 2016a). I en studie av Nygren, Nordenskjöld,
Arver, & Södersten (2016b) sågs signifikanta sänkningar av
fonationsfrekvensen efter 3, 6 och 12 månaders testosteronbehandling. Röstläget var då kongruent med referensvärdet
för svenska cis-män (Hallin, Fröst, Holmberg, & Södersten,
2012; Pegoraro Krook, 1988) d.v.s. män som identifierar
sig med det manliga kön som tilldelades dem vid födseln
(Socialstyrelsen, 2015). En fjärdedel av de transmaskulina
personerna i studien av Nygren et al., (2016b) var i behov av
röstbehandling för funktionella röstproblem. Dessa kan
exempelvis vara nedsatt röststyrka, instabilitet, begränsat röstomfång och försämrad röstkvalitet (Azul, Nygren,
Södersten, & Neuschaefer-Rube, 2017). Många transmaskulina personer upplever också att de låter yngre än de är
(Nygren et al., 2016b) eller att de felkönas, d.v.s. tillskrivs
felaktig könsidentitet av andra p.g.a. rösten (Van Borsel, De
Cuypere, Rubens, & Destaerke, 2000).
Att förändra rösten i riktning mot sin könsidentitet kan
minska könsdysfori, samt förbättra livskvalitet och mental hälsa hos personer med könsinkongruens (Davies et al.,
2015). Alla transmaskulina personer önskar dock inte ett
sänkt röstläge, och några förkastar ett stereotypt mansideal
och ett binärt kodande av röster (Zimman, 2012). Gruppen
är mycket heterogen vilket kräver att logopeden är lyhörd
för respektive persons subjektiva upplevelse av sin röst,
eventuella besvär och önskemål om behandling.
Vid nybesök inför könsbekräftande logopedisk röstbehandling i Sverige har hittills självskattningsformuläret
Askman Kvinna-till-Man (Askman K-t-M) använts. Formuläret utvecklades år 2006 av leg. logoped Christina Askman. Askman K-t-M
är varken reliabilitetsprövat eller validerat, men har reviderats ett antal gånger för att i möjligaste mån vara i linje med
aktuell forskning (C. Askman, personlig kommunikation,
6 februari 2018). Den senast reviderade versionen, framtagen i januari 2018, har fått namnet Skattning av Rösten vid
KönsinkongruensAssigned Female at Birth (SaRK AFAB). Arbetet med
revideringen utfördes av Askman och Nygren i samarbete
med logopeder inom Svensk Förening För Transpersoners
Hälsa (SFTH) och innebär att terminologin bättre stämmer
överens med nuvarande riktlinjer (European Professional
Association for Transgender Health [EPATH], 2019) och är
inte binärt formulerat.
I syfte att validera och reliabilitetspröva SaRK AFAB gjordes
denna studie som ett examensarbete i logopedi vid Enheten
för logopedi, Karolinska Institutet (Grufman-Björnlund &
Lindqvist, 2018). För att ytterligare undersöka validiteten
gjordes under hösten 2018 en efterföljande statistisk analys

samt justeringar av formuläret för att passa i det kliniska
arbetet.
Frågeställningarna var:
•
Är SaRK AFAB reliabelt gällande intern konsistens, homogenitet och stabilitet över tid?
•
Kan subgrupper inom gruppen transmaskulina personer urskiljas beroende på hur länge de behandlats med
testosteron?
•
Kan gruppen transmaskulina personer urskiljas från
två kontrollgrupper; en grupp röstfriska cis-män
och en grupp cis-män med röststörningar, gällande
enskilda påståenden och totalpoäng?
•
Kan underliggande komponenter i formulärets påståenden urskiljas?
Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i
Stockholm, diarienummer 2010 1829-31 3 och 2018/122–32.

Metod
Deltagare
Den transmaskulina gruppen bestod av 76 personer som
delades in i fem subgrupper efter hur länge de behandlats
med testosteron i enlighet med studien av Nygren et al.
(2016b): Före testosteronbehandling (n=11), 0–3 månader
(n=11), 4–6 månader (n=7), 7–12 månader (n=6) och >12
månader (n=41). Deltagarna rekryterades via logopedmottagningar som specialiserat sig på könsbekräftande röstbehandling i Stockholm, Linköping, Göteborg, Uppsala,
Umeå, Skellefteå, Lund, Malmö samt Visby. Trettioen personer besvarade frågeformuläret vid två tillfällen för en
test-retestanalys. Exklusionskriterier för test-restanalysen
var pågående röstbehandling eller att befinna sig under sitt
första år av testosteronbehandling då rösten förväntas vara
under förändring (Nygren et al., 2016b).
Kontrollgrupp 1 bestod av 34 röstfriska cis-män utan erfarenhet av röst- eller sångträning, samtliga studenter vid
högskolor i Stockholmsområdet.
Kontrollgrupp 2 bestod av 19 cis-män med röststörningsdiagnoser som inte påverkade röstläget. Dessa rekryterades via röstlogopedmottagningar i Stockholmsområdet.
Material
SaRK AFAB innehåller 10 påståenden (se tabell 1), varav 5 har
följdfrågor vilka skattas på en 4-gradig Likertskala (0 = aldrig eller sällan, 1 = ibland, 2 = ofta, 3 = vanligtvis eller alltid),
en gradering av nuvarande och önskad röst med fem kategorier (mycket feminin, ganska feminin, könsneutral, ganska
maskulin, mycket maskulin), samt beskrivning av könsidentiteten (man, kvinna, annan, vet ej eller osäker). Maximal
totalpoäng är 42 där högre poäng motsvarar högre grad av
röstproblem.
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Tillvägagångssätt
Gruppen transmaskulina personer fyllde i SaRK AFAB i samband med ett logopedbesök eller hemma, gruppen cis-män
med röststörningar i samband med ett logopedbesök, och
gruppen röstfriska cis-män i samband med en föreläsning
på respektive utbildningsprogram. Test-retestdeltagarna
fick efter tre veckor SaRK AFAB hemskickat och fyllde i formuläret ytterligare en gång. Tidsintervallet bedömdes tillräckligt långt för att deltagarna inte skulle minnas sina
första skattningar och samtidigt inte hinna påbörja testosteronbehandling med därpå följande röstförändringar och
tidsintervallet är i enlighet med andra studier (Dacakis et
al., 2013). Datainsamlingen gjordes under februari och mars
2018.
Analys av data – bortfall och imputation
Innan de statistiska analyserna utfördes genomsöktes data
efter systematiska felsvar (exempelvis två skattningar på
samma påstående) och bortfall. Det sammanlagda bortfallet var 4 %, av 3040 möjliga påståenden var 115 obesvarade.
Manuell imputation genomfördes. Bortfall på följdfrågor
ersattes med 0 om huvudpåståendet skattats till 0 (d.v.s. att
påståendet “aldrig eller sällan” stämmer med patientens
upplevelse), då bedömningen gjordes att deltagaren tolkat
följdfrågan som ej tillämpbar om huvudpåståendet inte
gällde. Bortfall på påstående 9a ersattes med det mest sannolika värdet (medelvärdet) utifrån deltagarens svarskombination på följdfrågorna 9b och 9c (se tabell 1). För övriga
bortfall beräknades gruppvisa medelvärden (GrufmanBjörnlund & Lindqvist, 2018). Efter analys av bortfall och
felsvar gjordes även en översyn av grafisk formgivning samt
kompletteringar av svarsalternativ.
Påstående 6a och 7a omformulerades då de var negerade
och skapade tillsammans med skattningsdefinitionerna
s.k. dubbelnegationer vilka kan vara svåra att tolka, ge upphov till motsatt skattning och därmed bristande validitet
(Berntson et al., 2016).
Statistisk analys
Vid reliabilitetsanalyserna användes endast data från gruppen transmaskulina personer.
Intern konsistens analyserades med Cronbach’s Alfa,
homogenitet med Item total Correlation (ITC) och stabilitet
över tid (test-retest) undersöktes med Intraclass Correlation Coefficient (ICC), 2-way mixed effect, absolute agreement. Eventuella underliggande komponenter i formuläret
undersöktes genom en explorativ principalkomponentanalys med oblik rotation (Oblimin). Denna extraktionsmetod
användes då förhållandet mellan eventuella underliggande
faktorer och påståendena bedömdes vara formativt, vilket
innebär att påståendena kombineras för att representera
det som ska mätas och korrelerar med varandra (Berntson
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et al., 2016). Validiteten undersöktes genom gruppjämförelser mellan gruppen transmaskulina personer och de två
kontrasterande kontrollgrupperna samt mellan de fem subgrupperna av transmaskulina personer. För samtliga gruppjämförelser användes Kruskal-Wallis test med efterföljande
multipla parvisa jämförelser genom Bonferronikorrigering,
då data inte var normalfördelad. Eventuella tak- och golveffekter studerades genom att ta reda på andelen deltagare i
gruppen transmaskulina personer som besvarade formuläret med lägsta eller högsta poäng. Eta-squared (η2) användes
som mått på effektstyrka. Signifikansnivån sattes till p =
0,05.

Resultat
Reliabilitet
Den interna konsistensen var hög (Cronbach’s Alfa = 0,90).
Test-retest-analysen visade stabilitet över tid (ICC = 0,96).
Item Total Correlation (ITC) resultaten uppvisade stor
variation mellan påståendena och indikerade att SaRK AFAB
inte är homogent, varje påstående bidrar således inte
lika mycket till totalpoängen, (se tabell 1). Den explorativa
principalkomponentanalysen konstaterade också att påståendena speglar två underliggande komponenter med en
förklarad varians på 70,45 % och en korrelationskoefficient på 0,18. Komponent 1 som innefattar påstående 1–4 kan
relateras till röstfunktionen. Komponent 2 som innefattar
påstående 5–10 kan däremot relateras till rösten i relation
till könsidentiteten (se tabell 1). Påstående 9a laddade övervägande (0,66) i komponent 2 men även relativt högt (0,37) i
komponent 1.

Validering
Totalpoäng
Kruskal-Wallistestet visade att grupptillhörighet påverkade
totalpoängen; H = 48,44, p <0,001, η2= 0,38, med ett medelrangvärde av 81,58 (Mdn=12,8) för gruppen transmaskulina
personer, 28,00 (Mdn=1,0) för gruppen röstfriska cis-män
och 64,89 (Mdn=8,0) för gruppen cis-män med röststörning.
De efterföljande jämförelserna med Bonferronikorrigering
visade att gruppen transmaskulina personer skattade sina
röstproblem signifikant högre än de röstfriska p <0,001.
Dock kunde ingen signifikant skillnad ses mellan gruppen
transmaskulina personer och gruppen cis-män med röststörningar p = 0,24. Mellan kontrollgrupperna sågs också
en signifikant skillnad p <0,01, d.v.s. cis-män med röststörningar skattade sina röstproblem högre än de röstfriska. I
figur 1 visas resultat och variation av SaRK AFAB totalpoäng
hos de tre grupperna. Inga tak- eller golveffekter förelåg då
andelen deltagare i den transmaskulina gruppen som skattade lägsta respektive högsta poäng understeg 15 % (Terwee

et al., 2007). Endast 1,32 % (en deltagare) skattade lägsta
totalpoäng (0 poäng) och 1,32 % (en deltagare) skattade högsta poäng (42 poäng).
Enskilda påståenden
Medelvärden för varje grupps skattning på de enskilda
påståendena räknades ut, se figur 2. Gruppen transmaskulina personer skattade signifikant högre än båda kontrollgrupperna på påståendena 5–10, motsvarande komponent 2
(rösten i relation till könsidentiteten), se tabell 1. Undantaget
var påstående 9a där ingen signifikant skillnad sågs mellan
gruppen transmaskulina personer och cis-män med röststörningar. Sextiofyra procent av gruppen transmaskulina
personer, 74 procent av cis-män med röststörningar och 21
procent av de röstfriska uppgav att de var missnöjda med sin
röst: 9b p.g.a. att jag blir felkönad och/eller 9c p.g.a. av min
röstfunktion. Sjuttioen procent av de röstfriska angav ingen
orsak alls. Samtliga cis-män med röststörningar angav röstfunktion (9c). Ingen i kontrollgrupperna angav felköning
(9b) som orsak. Arton procent av gruppen transmaskulina
personer angav båda orsakerna till sitt röstmissnöje, vilka
fördelade sig på röstfunktion (47 %) och felköning (63 %).
På påstående 1–4, motsvarande komponent 1 (röstfunktion), kunde gruppen transmaskulina personer urskiljas
från den röstfriska med signifikant högre röstproblemsskattningar. Gruppen transmaskulina personer kunde
endast signifikant urskiljas från gruppen cis-män med röststörning på påstående 1 och 2 men inte påstående 3 och 4 (se
tabell 2).
Subgrupper inom gruppen transmaskulina
personer
Resultaten av totalpoängsjämförelser mellan de fem subgrupperna inom gruppen transmaskulina personer visade
att tid under testosteronbehandling hade inverkan på hur
grupperna skattade sina röstproblem, H = 28,56, p <0,001,
ηη2= 0,38. Signifikanta skillnader fanns mellan grupperna
Före testosteronbehandling och >12 månader (p <0,05),
mellan 0–3 månader och >12 månader (p <0,001) samt mellan 0–3 månader och 7–12 månader (p <0,05). Gruppen
som behandlats med testosteron i 0–3 månader skattade
röstproblemen högst (M= 26,46), därefter skattades röstproblemen lägre ju längre tid deltagarna behandlats med
testosteron (se figur 3).

Justeringar av SaRK AFAB
Instruktionen förtydligades så att endast ett svarsalternativ
per påstående ska anges. De påståenden som tillsammans
med svarsalternativen gav upphov till dubbelnegationer
(påstående 6a och 7a; se tabell 1) omformulerades till 6a När
jag talar i telefon (eller över internet) tror jag att min könsidentitet missuppfattas och 7a När jag talar ansikte mot ansikte

med en person tror jag att min könsidentitet missuppfattas.
Vid beskrivning av könsidentitet slogs Vet ej och osäker ihop
till ett alternativ och Icke-binär lades till som alternativ då
många deltagare i studien angav detta som könsidentitet
i fri text. Då behov av fler orsaksalternativ till röstmissnöje (9a) identifierades adderades alternativet p.g.a. annan
orsak, med möjlighet till fritextkomplettering. Förutom
maximalpoäng på SaRK AFAB lades möjlighet att summera de
två delkomponenterna till. För slutgiltig version av SaRK AFAB
se: https://ki.se/people/ulrnyg

Diskussion
Syftet med denna studie var att reliabilitetspröva och validera självskattningsformuläret SaRK AFAB. Resultaten visade
att SaRK AFAB är reliabelt med hög intern konsistens och stabilitet över tid. SaRK AFAB är också känsligt för de röstförändringar och eventuella röstproblem som transmaskulina
personer kan uppleva. Den subgrupp av transmaskulina
personer som testosteronbehandlats i 0–3 månader, skattade högst röstproblem. Därefter minskade totalpoängen
systematiskt i de subgrupper som testosteronbehandlats
längre tid. Röstproblemen verkar avta under behandlingstiden vilket överensstämmer med resultaten i Nygren et al.,
(2016b), där längre behandlingstid med testosteron också
samvarierade med ökad röstnöjdhet.
ITC-analysen visade att alla påståenden inte bidrog lika
starkt till totalpoängen vilket indikerade att SaRK AFAB inte
är homogent utan speglar fler underliggande komponenter. Principalkomponentanalysen bekräftade två underliggande komponenter. Komponent 1, som innefattar
påstående 1–4, kan relateras till röstfunktionen och komponent 2, påstående 5–10, till rösten i relation till könsidentiteten. Den låga korrelationen mellan komponenterna
stärker validiteten. Delkomponenterna kan därför räknas
samman separat, vilket t.ex. kan vägleda utformningen
av en individanpassad, könsbekräftande röstintervention
samt vid behandlingsutvärdering. Att transmaskulina personer kan ha problem med röstfunktionen har beskrivits
i flera tidigare studier (Azul et al., 2017) och SaRK AFAB har
alltså möjlighet att skilja ut dessa problem från de som har
med könsidentiteten att göra.
Påstående 9a (Jag är missnöjd med min röst) laddade relativt högt i båda komponenterna vilket skulle kunna förklaras av att båda grupperna var missnöjda med sina röster men
angav olika anledningar. Gruppen cis-män med röststörning skattade endast röstfunktion som orsak till missnöjet
vilket tycks rimligt då dessa deltagare inte kunde antas bli
felkönade d.v.s. att inte bli bemött av andra i enlighet med
upplevd könsidentitet, relaterat till rösten. Att nästan tjugo
procent av de transmaskulina personerna angav både felköning och röstfunktion som orsak bidrog sannolikt också till
att 9a laddade i båda komponenterna. Röstmissnöje fanns
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även i gruppen röstfriska, men majoriteten angav inget skäl
till missnöjet, vilket tolkades som att det saknades relevanta
svarsalternativ.
Resultaten gällande totalpoäng visade att gruppen transmaskulina personer signifikant kunde urskiljas från de
röstfriska men inte från gruppen cis-män med röststörning. Resultaten för de enskilda påståendena visade dock
tydliga skillnader mellan dessa två grupper. Gruppen
transmaskulina personer skattade signifikant högre på
påstående 5–10, d.v.s. komponent 2 röst i relation till könsidentitet (med undantag för 9a). Gruppen cis-män med
röststörningar skattade högre än gruppen transmaskulina
personer på påstående 1–4. Skillnaden var dock inte signifikant för påstående 3 (Jag har svårt att tala med stark röst)
och 4 (Min röst är instabil (som i målbrottet). Detta skulle
kunna förklaras av att båda grupperna skattar högt på dessa
påståenden, men av olika skäl. De transmaskulina personerna upplever ofta målbrottsproblematik och en svag röst
under inledande testosteronbehandling (Davies et al., 2015;
Nygren et al., 2016b). Patienter med röststörningar har ofta
en hes och instabil röst p.g.a. organiska, funktionella eller
neurologiska röststörningar. SaRK AFAB kan således urskilja
transmaskulina personer från röstfriska, samt från gruppen cis-män med röststörning på de påståenden man har
anledning att förvänta sig, d.v.s. rösten i relation till könsidentiteten.
Studien hade vissa brister, exempelvis skedde inte urvalet
till grupperna slumpmässigt och grupperna var olika stora.
Antalet personer i studiegruppen var relativt få (76 deltagare). Detta får dock i sammanhanget anses vara en stor
grupp, då patientgruppen är liten.
För att undersöka om omformuleringarna av de två
påståendena 6a & 7a påverkar totalpoängen vore en ytterligare utvärdering av den slutgiltiga versioner av SaRK AFAB
önskvärd samt en validering av de två delkomponenterna
röstfunktion och rösten i relation till könsidentitet. Vidare
skulle en normering med cut-off gränser göra de kliniska
bedömningarna och behandlingsutvärderingar säkrare.
Den första utvärderingen visar likväl att SaRK AFAB är
reliabelt och valitt, och speglar de subjektiva besvär transmaskulina personer kan uppleva gällande röstfunktion och
rösten i relation till könsidentitet. Slutsatsen är att SaRK AFAB
är ett lämpligt självskattningsformulär för kliniskt bruk.
Tack till er som rekryterat deltagare, statistiker Tonya
S. Pixton för rådgivning, Aina Börjessons stiftelse för
ekonomiskt stöd samt deltagarna som besvarade SaRK AFAB.

Referenslista

Tabeller och figurer

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders [Elektronisk resurs] DSM-5. Hämtad 2018-03-26
frånhttps://dsm-psychiatryonline-org.proxy.kib.ki.se/doi/10.1176/appi.
books.9780890425596.dsm14

Tabell 1. Varje enskilt påståendes värde på Item Total Correlation (ITC) samt komponentmatris över SaRK AFAB påståenden. Matrisen visar hur påståendena laddar i komponent 1 och 2.
Laddningar över 0,4 visas i fetstil.

Azul, D., Nygren, U., Södersten, M., & Neuschaefer-Rube, C. (2017). Transmasculine people’s voice function: A review of the currently available evidence. Journal of Voice, 31(2), 261-e9. doi:10.1016/j.jvoice.2016.05.005
Berntson, E., Bernhard-Oettel, C., Hellgren, J., Näswall, K., & Sverke, M.
(2016). Enkätmetodik (1. utg. ed.). Lettland: Natur & kultur.
Dacakis, G., Davies, S., Oates, J. M., Douglas, J. M., & Johnston, J. R. (2013).
Development and preliminary evaluation of the transsexual voice questionnaire for male-to-female transsexuals. Journal of Voice, 27(3), 312-320.
doi:10.1016/j.jvoice.2012.11.005
Davies, S., Papp, V. G., & Antoni, C. (2015). Voice and communication
change for gender nonconforming individuals: giving voice to the person inside. International Journal of Transgenderism, 16(3), 117–159. doi:
10.1080/15532739.2015.1075931
European Professional Association for Transgender Health. (2019). Language policy. Hämtad 2019-04-28 från https://epath.eu/conference-2019/language-policy/
Grufman-Björnlund, S., & Lindqvist, L. (2018). Validering & reliabilitetsprövning av självskattningsformuläret Skattning av Rösten vid Könsinkongruens Assigned Female At Birth (SaRK AFAB). (Examensarbete vid enheten för logopedi,
Karolinska Institutet, Stockholm).
Hallin, A. E., Fröst, K., Holmberg, E. B., & Södersten, M. (2012). Voice and
speech range profiles and Voice Handicap Index for males—methodological issues and data. Logopedics Phoniatrics Vocology, 37(2), 47-61. doi:
10.3109/14015439.2011.607469
Nygren, U., Isberg, B., Arver, S., Hertegård, S., Södersten, M., & Nordenskjöld, A. (2016a). Magnetic resonance imaging of the vocal folds in women
with congenital adrenal hyperplasia and virilized voices. Journal of
Speech, Language, and Hearing Research, 59(4), 713-721. doi:10.1044/2016_
JSLHR-S-14-0191
Nygren, U., Nordenskjöld, A., Arver, S., & Södersten, M. (2016b). Effects
on voice fundamental frequency and satisfaction with voice in trans men
during testosterone treatment - a longitudinal study. Journal of Voice, 30(6),
766 e723-766 e734. doi: 10.1016/j.jvoice.2015.10.016
Pegoraro Krook, M. I. (1988). Speaking fundamental frequency characteristics of normal Swedish subjects obtained by glottal frequency analysis. Folia
Phoniatrica et Logopaedica, 40(2), 82–90. doi:10.1159/000265888
Socialstyrelsen. (2015). God vård för vuxna med könsdysfori (Artikelnummer 2015-4- 7). Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-7
Terwee, Bot, de Boer, van Der Windt, Knol, Dekker, … de Vet. (2007). Quality criteria were proposed for measurement properties of health status
questionnaires. Journal of Clinical Epidemiology, 60(1), 34–42. doi:10.1016/j.
jclinepi.2006.03.012
Van Borsel, J., De Cuypere, G., Rubens, R., & Destaerke, B. (2000). Voice problems in female-to-male transsexuals. International Journal of Language &
Communication Disorders, 35(3), 427-442. doi:10.1080/136828200410672
World Health Organization [WHO]. (2009). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: ICD-10. Geneva: World
Health Organization.
Zimman, L. (2012). Voices in transition: Testosterone, transmasculinity, and
the gendered voice among female-to-male transgender people (Doktorsavhandling, University of Colorado at Boulder). Hämtad från https://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=ling_gradetds

16

Logopeden 2 | 2019

Rotationsmetod: Oblimin med Kaiser Normalization.

Figur 1. SaRK AFAB totalpoäng för de tre grupperna. Lådogrammet visar median, första och tredje kvartilen samt min- och maxvärde för
de tre grupperna. Cirklar och stjärnor representerar små respektive
stora ytterlighetsvärden.

Figur 2. Varje grupps medelvärden påSaRK AFAB enskilda påståenden. TP = transmaskulina personer, RC = röstfriska cis-män och CRS
= cis-män med röststörningar.
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Tabell 2. Enskilda påståenden. Sammanställning av deskriptiv statistik för varje enskilt påstående i SaRK AFAB samt för SaRK AFAB totalpoäng.
Redogörelse över om signifikanta skillnader i skattning förekommer mellan grupperna (Alla grupper), den uppmätta effektstyrkan (η2) och
vari skillnaden ligger mellan grupperna (de tre spalterna längst till höger).
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undernäring som följd. Genom att servera mat som kan
ätas med händerna sk Finger Food, kan man möjliggöra för denna målgrupp att kunna äta själv, något som
är viktigt för att känna värdighet och välbefinnande.

De påståenden som är markerade i fetstil är de där grupptillhörighet förklarar störst andel varians. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, T
= typvärde, Mdn = median. p <0,05. TP = transmaskulina personer, RC = röstfriska cis-män, CRS = cis-män med röststörningar.
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Figur 3. X-axeln anger de fem subgrupperna transmaskulina personer indelade efter
hur länge testosteronbehandling pågått. Y-axeln anger respektive grupps medelvärde på SaRK AFAB totalpoäng. Före T = före testosteronbehandling.

Här serveras bitar av Findus Laxtimbal med röksmak(art.nr. 59459), Ristimbal (art.nr. 61965), Morotstimbal (art.nr. 29111)
och Ärttimbal (art.nr. 29110). Serveras med majs- och färskostdipp.
Findus Special Foods har i mer än 40 år arbetat med utveckling av konsistensanpassad mat för
personer med tugg- och sväljsvårigheter och har ett brett sortiment av färdiga timbaler som är
utmärkta att servera som Finger Food. Timbalerna är praktiskt lösfrysta, näringstäta och har en slät
konsistens som är baserad på finpasserade råvaror och kan dessutom ätas direkt efter att de tinats.
Findus Timbaler kladdar ej och är enkla att föra till munnen med hjälp av händerna.
Läs mer om Finger Food på vår hemsida specialfoods.se eller kontakta oss på specialfoods@se.findus.com
Missa inte vårt Nyhetsbrev samt följ oss på Instagram
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dyslexi

auskultationen

Ordflöde och läsförmåga
En artikel med ny dyslexiforskning publicerades i
höstas i Applied Psycholinguistics, författad av Zeinab
Shareef, Per Östberg och
Martina Hedenius som en
del i Zeinabs masterexamen
vid Uppsala universitet. I
artikeln undersöks ordflödestesten FAS, djurflöde och
verbflöde i förhållande till
läsförmåga hos 16 studenter
med dyslexidiagnos och 26
kontroller. Resultaten pekar
på att verbflöde, till skillnad
från FAS och djurflöde, skulle
kunna användas som en del i
dyslexiutredningar. Framtida
forskning behöver undersöka
verbflödestestets diagnostiska sensitivitet.
Olika test – olika kognitiva
mekanismer
Ordflödestest undersöker förmågan
att generera ord under en minut som
börjar på en viss bokstav ( FAS ) eller
ord som tillhör en specificerad semantisk kategori ( i den aktuella studien
djurflöde ) eller verbflöde. FAS och
djurflöde är nedsatt vid dyslexi, men
tidigare studier visar motstridiga
resultat och verbflöde har inte undersökts hos personer med dyslexi. Olika
ordflödestest ställer krav på olika kognitiva mekanismer och aktiverar därmed vissa områden i hjärnan mer än
andra. FAS aktiverar i större utsträckning frontala områden och djurflöde
temporala. Verbflöde aktiverar frontostriatala områden, vilket speglas av
nedsatt verbflöde hos personer med
frontostriatal nedsättning som vid
Parkinsons sjukdom eller HIV-1. Hos
personer med dyslexi föreligger också
frontostriatal dysfunktion, vilket
påverkar generell implicit inlärning
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och automatisering av sekvenser, och
som även får konsekvenser för läsförmågan då det blir svårt att bearbeta
fonologiska sekvenser samt automatisera avkodningen.

Ordflöde i förhållande till
läsförmåga
Syftet med studien var att bredda kunskapen om ordflöde vid dyslexi och
inkludera verbflöde i undersökningen
då det tidigare inte gjorts, trots den
frontostriatala känsligheten vid både
verbflöde och dyslexi. Tidigare studier
har undersökt hur ordflöde är relaterat
till exempelvis fonologisk förmåga. Då
kärnproblematiken vid dyslexi rör sig
om ordavkodningssvårigheter undersöktes i denna studie ordflöde i förhållande till läsförmåga. I en multipel
regression undersöktes hur väl de tre
ordflödestesten kunde bidra till att
förklara spridningen i läsförmåga när
man tar hänsyn till grupptillhörighet
( dyslexi / kontroll ), fonologisk bearbetning och RAN.

Hej Åsa Otterbjörk!
Var arbetar du ?

Verbflöde förutsäger
läsförmåga
Studiens resultat visade att prestationen på de tre ordflödestesten var
signifikant nedsatt hos studenter med
dyslexi jämfört med kontrollgruppen.
Regressionsanalysen ( se tabell ) visade
att av ordflödestesten var det endast
verbflöde, tillsammans med grupptillhörighet, som kunde förutsäga läsförmåga, även när fonologisk bearbetning
och RAN kontrollerades för. Dessa fynd
indikerar att verbflöde ställer krav på
andra kognitiva mekanismer än FAS
och djurflöde - mekanismer som inte
heller fångas upp av de läsrelaterade
testen av fonologisk bearbetning eller
RAN. Då läsning är en komplex kognitiv förmåga är sambandet mellan verbflöde och läsförmåga intressant men
också något oväntat. Sambandet skulle
kunna förklaras av den frontostriatala
känsligheten vid dyslexi och verbflöde.
Shareef, Z., Östberg, P., & Hedenius, M. (2018).
Verbal fluency in relation to reading ability in
students with and without dyslexia. Applied

Tabell. Resultat från multipel regressionsanalys med bakåteliminering. Den oberoende variabeln är
läsförmåga, ett kombinerat läsmått av test av fonologisk ordavkodning, ortografisk ordavkodning
och läshastighet. De predicerande variablerna är FAS, djurflöde, verbflöde, Paulins test av fonologisk
medvetenhet, RAN och gruppvariabeln dyslexigrupp/kontrollgrupp.
Läsförmåga
Predicerande variabler

β

p

Steg 1 (alla variabler inkluderade)
FAS

.16

.14

Djurflöde

.04

.70

Verbflöde

.38

<.000*

Fonologisk medvetenhet

.01

.69

RAN

-.01

.32

Grupptillhörighet

-1.39

svenska som
a nd r a spr å k .
När det gäller
lärarstudenterna håller
jag först en
inledande
föreläsning
om hur de ska
ta hand om
sina röster så
att de håller
ett helt yrkesliv, och för att
deras röster
ska fungera
som ett riktigt bra arbetsverktyg kopplat till deras elevers lärande. Sen bokar
studenterna in sig på individuella röstlaborationer där vi har samtal och gör
en inspelning av deras röster, och så får
de återkoppling på sitt röstbeteende
och på sina frågor. Vi genomför även
workshops med studenterna där de får
uppmärksamma och variera sin röstteknik på olika sätt. Ofta finns inslag av
att öka röststyrkan utan att anstränga
och pressa rösten. De studenter som
önskar röstträning eller uttalsträning
kan boka in det hos oss logopeder när

R2

R2adj

76.52 %

73.15 %

– Jag arbetar som logoped vid Umeå
universitet. Jag tillhör institutionen
för språkstudier där jag har anställning som adjunkt och undervisar på
institutionens kurser. Huvuduppdraget kommer dock från Lärarhögskolan som erbjuder alla lärarstudenter
utbildning om röstergonomi och röstens fysiologi, individuell bedömning
samt vid behov träning av tal och röst.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Nu har jag just avslutat en kurs i
svenskt uttal för blivande lärare i

de vill under hela sin utbildning. Jag
brukar ofta jobba med studenten i
klassrum eftersom att det är i den miljön som rösten ska fungera sedan.

Vilka är dina kollegor ?
– Vi är två logopeder på 75 % som jobbar
parallellt och samarbetar på olika sätt.
Därutöver är det alla kollegor på institutionen för språkstudier: adjunkter,
doktorander, lektorer och professorer
inom alla möjliga ämnen som har med
språk att göra. Det är inspirerande
att det finns så bred expertis vid fikabordet !

Vad lockade dig till den här
tjänsten ?
– När jag fick det här jobbet satte jag
som mål att ingen lärare som utbildat sig vid Umeå universitet skulle
komma till logopedmottagningen för
fonasteni. Det var kanske inte helt på
allvar och så långt kanske jag inte kan
nå, men det är gott att få arbeta förebyggande och att bidra till minskad
förekomst av röstbesvär hos blivande
lärare och förskollärare.

Elin Jälmbrant

ANNONS

Vi tänker på dig så
du kan tänka på annat
Som medlem i Svenska Logopedförbundet har du alltid rabatt hos
Moderna Försäkringar. Upp till 20 % när du samlar dina försäkringar.

<.000*

[Steg 2-steg 4 ej inkluderade]
Steg 5, slutlig modell
Verbflöde
Grupptillhörighet
Not. *p<.05, α-nivå = .1

<.000*
.33

.001*

-1.36

<.000*

74.26 %

72.93 %

NYHET!
Försäkra MC, båt, veteranbil och vattenskoter
w w w. a k a d e m i ke r f o r s a k r i n g . s e

Ring 08-684 125 61 så får du medlemspris
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autism

student

Språkprofiler hos förskolebarn med autism utan
samtidig intellektuell funktionsnedsättning
Logopederna och forskarna
Lisen Kjellmer och Fritjof
Norrelgen forskar om autism
och språkliga svårigheter i
ett större forskningsprojekt
där totalt 208 barn som fått
en autismdiagnos tidigt i
livet följs longitudinellt via
Gillbergcentrum, Göteborgs
universitet.
Studier om arbetsminnets betydelse
för språkutvecklingen väckte forskningsintresset hor Fritjof Norrelgen.
Som doktorand i början av 2000-talet
undersökte han samförekomst av svårigheter hos barn på språkförskola
tillsammans med Elisabeth Fernell,
barnläkare med specialisering mot
barnneurologi och habilitering och
forskare.
– Senare blev jag inbjuden av Elisabeth när hon påbörjade projektet på
Autismcentrum för små barn och såg
behovet av logoped. Sen föreslog jag att
vi skulle vara två logopeder och Lisen
började, på den vägen är det, säger
Fritjof Norrelgen som idag arbetar på
Karolinska Universitetssjukhuset.
Lisen Kjellmer har arbetat som
språkförskolelogoped och med utredningsarbete både i Sverige och USA,
där hon för övrigt också disputerade.
Idag arbetar hon i Alingsås kommun.
– Jag var intresserad av att få veta
mer om utvecklingsneurologiska tillstånd och hur de samspelar och påverkar förmågor och funktioner. Utifrån
min kliniska erfarenhet har jag sett att
man inte kan frikoppla språkstörning
från autism, ADHD och intellektuell
funktionsnedsättning, säger Lisen.

Inte bara pragmatiska
svårigheter
I den aktuella studien följdes 83 barn
med autism utan samtidig intellektu22
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ell funktionsnedsättning upp vid 4-6;6
års ålder. Meningsförståelse, ordförståelse, analogier, grammatik och
nonordsrepetition testades. Språkliga
svårigheter förekom hos över 80 % av
barnen i studien, varav nästan 60 %
hade måttliga till svåra språkliga
svårigheter. En stor andel hade både
expressiva och impressiva språksvårigheter. I hela gruppen förekom fonologiska uttalssvårigheter hos 21 %, men
hela 42 % hade fonologiska svårigheter,
vilket i studien bedömdes som fonologiska uttalssvårigheter och / eller
fonologiska bearbetningssvårigheter
( bedömt via nonordsrepetition ). För
de deltagare som diagnostiserats med
Aspergers syndrom bedömdes 58 %
ha språkliga svårigheter i någon grad,
även om barnen med Asperger presterade bättre än barn med andra diagnoser inom autismspektrum på flera av
testerna.
Studien visar alltså att språkliga svårigheter är mycket vanliga hos barn
med autism utan samtidig intellektuell
funktionsnedsättning.
Nedsatt språkförståelse
och uttrycksförmåga

45,8 %

Nedsatt språkförståelse

9,6 %

Nedsatt uttrycksförmåga

24,1 %

Endast fonologiska
svårigheter

3,6 %

Inga påvisade språkliga
svårigheter

16,9 %

– Oftast hamnar fokus på de pragmatiska svårigheterna medan våra resultat visar att den här gruppen väldigt
ofta har grammatiska och fonologiska
svårigheter utöver svårigheter med
pragmatik och semantik, säger Lisen.
Ett intressant fynd var att 42 % av de
barn som diagnostiserats med Asperger syndrom hade resultat under

percentil 10 vad gällde meningsförståelse, trots att ett av diagnoskriterierna
för Asperger enligt DSM-IV är att det
inte ska finnas någon kliniskt signifikant allmän försening av språklig
utveckling.
– Det ska dock nämnas att det var
få barn med Asperger i studien och de
barn som var med hade fått diagnos
tidigt. Barn som diagnostiseras när
de är äldre har troligen inte lika betydande språkliga svårigheter, menar
Lisen.
– I en annan studie inom samma
forskningsprojekt fann vi att alla de
barn som inte utvecklade funktionellt
tal även hade intellektuell funktionsnedsättning. Det visar att det inte
enbart var autismen i sig som påverkade utan att intellektuell funktionsnedsättning var en viktig prognostisk
faktor, säger Fritjof.

Krävande testning
Testbatteriet var både omfattande och
krävande, men trots detta klarade barnen att genomföra testerna.
– Inför pilottestningen var vi osäkra
på hur det skulle gå. När vi sen började testa så gick det ändå, vilket var
väldigt överraskande. Vi var beredda
att behöva prioritera i testförfarandet
men det fanns inget behov av det, förklarar Fritjof.

Glöm inte språket!
Logopedens kompetens är en viktig del
när det gäller kartläggning av språkliga
och kommunikativa förmågor hos barn
och ungdomar med autism och även för
att anpassa och stötta undervisningen.
Annars finns det en risk att de språkliga svårigheterna missas, särskilt hos
individer som på ytan verkar ha ett välfungerande språk.
– Utifrån resultaten i studien är det

viktigt att beakta språkliga funktioner specifikt, eftersom de här barnen får sin undervisning i ordinarie
grundskola, men är i behov av pedagogiskt stöd på grund av språkliga
svårigheter utöver de pragmatiska
svårigheter som kan relateras direkt
till autism. Om man missar de språkliga svårigheterna kan det få omfattande konsekvenser för lärande och
för social delaktighet, säger Lisen.
Både Lisen och Fritjof betonar vikten av tidiga och breda utredningar
och insatser men även vikten av uppföljning då språkliga svårigheter ändrar karaktär över tid. En detaljerad
kartläggning och bedömning av den
språkliga och kommunikativa förmågan är avgörande för att utforma
insatser.
– Det är viktigt att lyfta helheten,
att tänka ESSENCE för de här barnen,
säger Fritjof Norrelgen
– Vi behöver team som tar ett helhetsgrepp, inte specifika ADHD- eller
autismteam. Logopeder behövs i de
här teamen, säger Lisen Kjellmer.
Kjellmer, L., Fernell, E., Gillberg, C., & Norrelgen,
F. (2018). Speech and language profiles in 4- to
6-year-old children with early diagnosis of autism
spectrum disorder without intellectual disability. Neuropsychiatric disease and treatment, 14,
2415-2427.

Julia Andersson
( En tidigare version av artikeln har
publicerats på Logopedforum )

TILL SVERIGES ALLA
LOGOPEDSTUDENTER!

Den 11-13 oktober är det dags för årets Logopedstudentdagar
som i år kommer äga rum i Umeå. Under denna helg kommer
ni ha möjlighet att lyssna på spännande föreläsningar, delta
i Sloss årsmöte samt gå på sittning och knyta nya kontakter
inom er framtida yrkeskår. Anmälan öppnar inom kort: Kika
in på www.info-sloss.com för mer information och för att
anmäla er till årets helg. Hoppas vi ses i Umeå i höst!

Studentaktiviteter på Europeiska logopedidagen
Den 6 mars uppmärksammades Europeiska logopedidagen över hela Sverige och
det ville självklart landets
logopedstudenter också
göra.
Fika och informationsspridning i Lund
På Lunds universitet bjöd studenterna på kaffe och spred information
om logopedi och berättade vad logopeder kan göra för att underlätta för
personer med autism.

Föreläsningseftermiddag i
Uppsala
I Uppsala arrangerades en hel eftermiddag med öppna föreläsningar av

bland annat en logoped, en lärare och
en person med autism. Studenterna
delade även ut kassar och godis från
Slof och SRAT och bjöd på fika samtidigt som de spred information om
dagen.

Sloss i sociala medier
Givetvis uppmärksammade även vi
i Sloss styrelse dagen på våra sociala
medier. Om du är intresserad av att
följa oss heter vi Sloss_styrelse på
Instagram och på Facebook heter vår
sida SLOSS - Svenska Logopedförbundets Studentsektion.

Gabriella Heidenberg
Sjögren
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Avsändare:
Svenska logopedförbundet/ SRAT
Box 1419
SE-111 84 Stockholm
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