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Tiderna förändras. Det ska vi också göra!
Det är en ständig utmaning för vilken förening som helst att på ett bra och
effektivt sätt sköta kommunikationen med och mellan medlemmarna. Det
är en minst lika stor utmaning att nå ut med sina budskap till omvärlden.
Det är i dialog med er medlemmar som vi väljer riktning för förbundet
och vilka frågor vi ska driva. Men för att få ut mesta möjliga av våra resurser
behöver vi hitta nya vägar att nå fram. Vi behöver vässa vårt opinions
bildande arbete. Vi vill stärka vår profession genom att erbjuda plats för
våra forskare att publicera sig och vi vill öka dialogen inom förbundet.
Det är ett förändringsarbete i många steg som ligger framför oss. Den
första märkbara förändringen är att vi nu inlett ett närmare samarbete med
DIKs kansli för att driva de frågor vi fokuserar – äldrefrågor. Vi kommer
bland annat att få stöd i arbetet med att skriva debattartiklar och ta kontakt
med våra politiker och beslutsfattare. En annan tydlig förändring gäller
Logopednytt och vår webb.
För att vi ska ha möjlighet att satsa på opinionsbildning, forsknings
artiklar och ökad dialog kommer Logopednytt ut med fyra nummer på
papper jämt fördelade över året. Redan från och med detta nummer sam
distribueras Logopednytt med DIK forum. I nästa nummer har tidningen
dessutom nytt utseende. Genom en glesare utgivning på papper kan vi
satsa mer på kommunikation via nätet.
En förändring är redan verklighet. Logopedforum har kommit igång! 
I skrivande stund har nätverket 619 medlemmar och diskussionerna är
livliga. Initiativet att sammanföra logopeder för diskussion och menings
utbyte var kårens eget och fungerade under lång tid bra via separata mejl
nätverk. Logopedforum har fört samman de olika mejllistorna under ett
tak. Det ger var och en möjlighet att vara med i så många grupper och
diskussioner man har lust till, utan att fylla sina e-postkonton. Forumet är
nytt och kommer att utvecklas med nya funktioner och finesser. Just nu är
ambitionen att samla kårens diskussioner på en plats, det har vi lyckats med.
Vi har ännu inte riktigt bestämt vilka vägar vi ska ta för att modernisera
vår kommunikation, men vi jobbar på det och du kommer att se föränd
ringarna under året. Vad vi med säkerhet vet är att hemsidan kommer att
uppdateras och förändras. DIK står i begrepp att byta webbplattform och
därmed förändra hemsidan. Vi är en del i DIK och en del i det arbetet.
Det ska bli roligt att se vad som under året växer fram och hur det kan
förbättra kontakten mellan er medlemmar och oss i styrelsen.
Har du bytt adress eller arbetsgivare, kan du anmäla det antingen genom
att logga in på Mina sidor eller genom att mejla till medlemsregistret@dik.se.

Ulrika Guldstrand
Prenumerationspris: 530:-/år
Temanummer:
50:-
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P.S Du har väl uppdaterat dina kontaktuppgifter och gått med i Logoped
forum? D.S
3

Nytt från styrelsen
• S trax efter jul drog styrelsen på nytt
igång sitt arbete efter ett kort juluppe
håll. Vi arbetar nu intensivt med att
sammanställa allt material till förbunds
mötet, samt att ordna de sista praktiska
arrangemangen kring logopedstämman.
• D
 en 20/1 sammanträdde styrelsen per
telefon.
• S ACO-vård sammanträdde den 8/2 hos
Tandläkarförbundet i gamla stan i
Stockholm. En representant för styrelsen
deltog.
• D
 en 11/2 genomfördes för andra gången
en utbildningsdag om Apraxi hos barn
och vuxna i Akademikerhuset i Nacka.
Utbildningen omfattade teori, sjukdoms
tillstånd, skadelokalisation, utvecklings
aspekter, diagnostik, behandlingspro
gram, evidens med mera. Föreläsare var
Anita McAllister från Linköpings uni
versitet, Ellika Schalling från Karolinska
Institutet och Åsa Mogren från
MunHcenter. Eftersom båda de två

kurserna som redan hållits snabbt blev
fullbokade, men efterfrågan fortfarande
är hög, anordnas utbildningen en gång
till under hösten 2011. Håll utkik på
www.logopedforbundet.se.
• D
 elar av styrelsen deltog i ett VU-möte
i Stockholm lördagen den 12/2.
• S tyrelsen sammanträdde i Nacka den
15/2.
• P
 å kvällen den 28/3 16.30 är det åter
dags för förbundsmöte. Vid mötet
kommer förslag från er medlemmar,
men även från den nuvarande styrelsen,
angående förbundets fortsatta arbete
och färdriktning att diskuteras. En ny
styrelse kommer att väljas. Efter mötet
firar vi med buffé, samvaro och under
hållning. Du som är medlem hälsas
härmed hjärtligt välkommen till mötet!
• D
 et är fortfarande inte för sent att
anmäla sig till Logopedstämman i
Linköping den 28–29 mars. Vi har ett

fantastiskt program med välrenommerade
talare och intressanta ämnen. För mer
information och anmälan gå in på
www.logopedforbundet.se.
• Nästa styrelsemöte, som är ett telefon
möte, hålls den 15/3.
Vi ses i Linköping!

För styrelsen
Ulrika Guldstrand

Pris till bästa magisteruppsats inom röstområdet
Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och
sångrösten. Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden beslutat inrätta
ett pris till den/de logopedstuderande som gjort årets bästa magisterarbete inom röstområdet.
Priset innebär:
• ett stipendium på
•	tillfälle att rapportera om magisterarbetet vid Röstfrämjandets nästkommande årsmöte
9–10 april 2011 i Göteborg
• registreringsavgift och resekostnadsbidrag för detta årsmöte

5.000 kronor

Förslag till mottagare av priset insänds av utbildningsansvariga och handledare vid landets logopedutbildningar.
Student kan även nominera egen uppsats.
Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt 2010 – ht 2010.
Uppsatsen insändes senast 2011-03-14 till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH,
100 44 Stockholm, eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se
Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.
Stockholm i januari 2011. För Nämnden för Röstfonden, Johan Sundberg, ordförande och Britta Hammarberg, sekreterare
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Bertil Hults pris 2010
gick till Språkbron på
Örsundsbroskolan

”

Ingrid Wikström
logoped

Catharina Tjernberg
specialpedagog

Juryns motivering var:
Årets Bertil Hults pris går till Örsundsbroskolan för det arbete som
skolan gör för att identifiera barn med läs- och skrivsvårigheter och för
att stödja dem i deras läs- och skrivutveckling. Arbetet sker utifrån ett
vetenskapligt förhållningssätt och utvärderas löpande genom forskning.
Bertil Hults Pris, ett pris på 500 000 kr,
har delats ut varje år sedan 2003 till den
grundskola i Sverige som visat upp bästa
praktiska exempel på hur insatser för
elever med dyslexi integreras i skolans
vardagliga verksamhet.
Vad är Språkbron?
Språkbron på Örsundsbroskolan är en
enhet som bygger på ett nära samarbete
mellan logoped Ingrid Wikström och
specialpedagog Catharina Tjernberg.
Vårt samarbete började våren 2000.
Vi ville båda förändra det traditionella
arbetssätt som fanns på skolan. Det blev
startskottet för en annan typ av verksam
het. Vi gick även KUM-utbildningen
(Karlstad, Umeå, Malmö) ”Språkstörning
ur ett specialpedagogiskt perspektiv” till
sammans. Detta gjorde att vi fick en bra
inblick i varandras kompetenser. Här har
det också visat sig att våra olika kompe
tenser som logoped och specialpedagog
kompletterar varandra och breddar
bedömningar och tester på ett utmärkt
sätt. Kopplingen mellan utredning och
det praktiska arbetet i klassrummet är
av avgörande betydelse. Vi kallade oss
Språkbron, eftersom vårt arbete då hade
en rent språklig inriktning och skolan
heter ju Örsundsbroskolan. Arbetet kom
med tiden att förändras en del för att till
mötesgå lärares och elevers behov och
fokus byttes till att kartlägga och arbeta
med elever som uppvisade läs- och skriv
svårigheter och dyslexi. Språkliga utred
ningar gör vi även fortfarande.
Det praktiska arbetet
I förskoleklasserna utförs en språklig
screening som är avsedd att vara ett verk
tyg för att upptäcka de elever som löper
risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter
Logopednytt 1/11

samt även de, vars språkliga förmåga inte
ligger i nivå med åldern. Screeningen
utförs av förskollärarna under vår ledning.
Förskollärarna introducerar också Praxisalfabetet för alla elever så att det är bekant
för dem när de börjar i åk 1. Det används
sedan under den första skoltiden så länge
som eleverna är i behov av det.
De barn som befinner sig i riskzonen
för att utveckla läs- och skrivsvårigheter
eller visar sig ha en svag språklig förmåga
kartläggs ytterligare och med utgångs
punkt från denna ges de insatser som
barnet behöver. Kontinuerliga uppfölj
ningar görs under barnets skoltid för att
ge den bästa informationen om hur stödet
ska utformas och anpassas efter eleven.
Eleven får både en-till-en undervisning av
Catharina för sina specifika svårigheter,
hjälp av speciallärare och också anpass
ningar i klassrummet av klassläraren.
Diagnos en lättnad
I skolår 4 görs en dyslexiutredning av de
elever som fortfarande, trots massiva stöd
insatser, uppvisar fortsatt stora svårigheter
med läsningen och skrivningen. Vi upp
lever det som viktigt att dyslektiker inte
bara får en utredning utan även en diag
nos, eftersom de får en förklaring och
beskrivning av vad som ingår i problemet
och ger därmed värdefull vägledning för
planering av det fortsatta pedagogiska
arbetet. Diagnosen blir också ofta en lätt
nad för både elev och föräldrar.
Biblioteket spelar också en viktig roll
i arbetet med eleverna. Ett rum har iord
ningställts, där det finns tillgång till dato
rer med olika program som Daisy (tal
böcker), lättlästa böcker, Stjärnsvenska
(böcker med olika svårighetsgrader med
tillhörande CD), storböcker med mera.
Även detta är en satsning för att ge elever

”

som har svårigheter i sitt tillägnande av
skriftspråket extra stöd. Det finns också två
bibliotekarier som servar eleverna med
inlästa läromedel och övrig litteratur.
Väsentligt med teamarbete
Även om Språkbron är en enhet som
framför allt lägger fokus på språkets bety
delse för att eleven ska uppnå ett fram
gångsrikt skolarbete, betyder det inte att
den fungerar som en isolerad enhet på
skolan. Det är alltid viktigt att man ser
saker med så många ögon som möjligt
och här är det väsentligt med teamarbete.
Ett kontinuerligt samarbete sker med alla
yrkeskategorier som på något sätt arbetar
med eller är involverade runt en elev.
Elever och föräldrar är naturligtvis i allra
högsta grad delaktiga i arbetet.
Strålande resultat
De resultat som elever uppvisat efter
Språkbrons insatser har överträffat alla
våra ursprungliga förväntningar, varför vi
är övertygade om att insatserna har varit
helt adekvata. Det språkliga stödet har
varit väl anpassat till elevens specifika
svårigheter och utvecklingsnivå. Kopp
lingen mellan utredning och pedagogiska
insatser har visat sig fungera bra och elever
nas svårigheter har därmed vänts till en
positiv utveckling.
Efter tio års arbete med både med
gång och motgång har vi nu äntligen fått
uppskattning och belöning för vårt arbete.
Bertil Hults pris innebär både ett erkän
nande och också ekonomiska möjligheter
att vidareutveckla den verksamhet som vi
är så övertygade om fungerar utmärkt för
våra elever.
Ingrid Wikström
Catharina Tjernberg
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VALLENTUNA SPRÅKCAFÉ

Språkcafé – ett sätt att tidigt hitta
barn med bristande språkutveckling
Kerstin Olofsson, dåvarande logoped på Talkliniken Danderyds Sjukhus AB, och Vallentuna Språkförskolas nuvarande logoped Lena Mattsson, satt under ett möte på logopedmottagningen i
Vallentuna och diskuterade olika problemfrågeställningar. Kerstin upplevde att föräldrarna under
de senaste åren hade svårare att acceptera att deras barn behövde ha extra stöd och behandling.
Föräldrarna var ofta sämre förberedda på
att något kunde vara avvikande i barnets
språkutveckling. Flera av barnen med grav
språkstörning uteblev ofta från behand
lingen och motivationsarbetet med för
äldrarna tog längre tid. Detta var inte
något nytt, men en hypotes vi kom fram
till var att skillnaden bestod i att Kerstin
tidigare om åren hade besökt barnen på
förskolorna, delgett information, gett hand
ledning och indirekt behandling via bar
nets ansvarspedagog. Detta var inte längre
möjligt inom de ekonomiska ramarna
och kontakten med förskolorna hade
under de sista åren minskat betydligt.
Språkcafé – en idé väcks
Inför antagningarna till språkförskolan
märkte vi att pedagogerna hade stora
brister angående barns typiska språk
utveckling och att det fanns mycket varie
rande kunskaper hos de vi mötte. Pedago
gerna visste att något var fel men de hade
svårt att veta om det var allvarligt eller
inte. Vi funderade på hur vi skulle göra
för att förändra den här negativa trenden.
Hur skulle man kunna öka kunskapen
hos pedagogerna angående typisk och
avvikande språkutveckling? Vad kunde vi
göra och på vilket sätt skulle vi kunna nå
föräldrarna?
Lena fick kontakt med en special
pedagog i Enköping som berättade för
henne om en modell de hade. Den gick ut
på att förskolekonsulenter bjöd in pedago
ger från förskolorna till ett forum, där
man diskuterade olika frågeställningar i
mindre grupper. Aktuella föreläsare bjöds
in till bestämda teman, och pedagogerna
fick en pärm med material som skulle
finnas tillgänglig ute på förskolorna. Lena
presenterade ”Enköpingsmodellen” för
Kerstin och formen tilltalade oss båda. Vi
började skissa på en egen modell ur ett
logopediskt – pedagogiskt perspektiv, och
beslöt att kalla till ett forum som vi kallade
Språkcafé. Anledningen till namnet var
att pedagogerna kom direkt efter vilan på
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förskolan. Vi antog att de säkert skulle ha
svårt att sitta still och lyssna direkt efter
lunchen. De behövde nog kaffe också,
och så fick det bli.
Syftet med Språkcaféet
Syftet med Språkcaféet var att informera
förskolepersonalen i kommunen om hur
typisk språkutveckling ser ut, och hur en
försenad eller avvikande språkutveckling
tar sig i uttryck. Syftet var också att infor
mera förskolepersonalen om var de kan
söka information om barns typiska språk
utveckling och var de kan söka hjälp när
språkutvecklingen brister. Varje förskola i
kommunen skulle representeras av en ur
personalstyrkan, ett så kallat språkom
bud. Lena och Kerstin önskade att den
logopediska utredningen skulle ske tidi
gare, för att barn med brister i språkut
vecklingen skulle få behandling så tidigt
som möjligt.
Det första Språkcaféet i Vallentuna
År 2006 skickade Lena och Kerstin ut en
inbjudan till alla förskolor i Vallentuna
för att se om det fanns intresse för ett
forum i den här formen. Resurspedago
gen på kommunens Resurscentrum och
förskoleläraren i kommunens språkklasser
inbjöds också att deltaga. Vi blev faktiskt
förvånade när det kom så många som 38
ombud från totalt 42 förskolor. Språk
caféet var fullsatt och vi såg att det fanns
ett stort intresse. Därefter fortsatte Språk
caféet med två träffar per termin och efter
två år utvärderades formen.
Språkcafé då och nu
Utvärderingen visade att formen på
Språkcaféet var bra, förutom att några av
pedagogerna ville ha fler träffar. Vecko
dagen, tidpunkten och längden på forumet
var också bra. Alla pedagoger ville att
Språkcaféerna skulle fortsätta på samma
sätt som tidigare. År 2009 gick Kerstin i
pension och logoped Paulina Smith har
axlat Kerstins mantel.

Idag finns det 45 språkombud, det är
endast två förskolor i Vallentuna kom
mun som inte har något ombud. Språk
pärmen har till större delen byggts upp
genom föreläsningar inom olika områden.
Pedagogerna har även haft med sig språk
material som de har presenterat för forumet
i form av workshops, vilket också har
dokumenterats i pärmen. Pedagogerna
har också fått träna praktiskt genom roll
spel. De har fått öva på hur de ska gå vidare
i det svåra samtalet, hur de ska motivera
och förmedla till föräldrarna att deras
barn har språkliga svårigheter.
Språkombudets uppgift
Varje förskola har ett språkombud. Om-
budets huvuduppgift är att samla in och
organisera material och information som
vi logopeder sänder ut. Allt material
skickas ut via e-post. Språkombuden
ansvarar för att materialet skrivs ut och
sorteras in i en pärm som ska finnas på
varje förskola: ”Språkpärmen.” De ser till
att pärmen hålls uppdaterad och att den
finns tillgänglig för all personal på för
skolan. De ska också informera sina kolle
gor om språkpärmen och dess funktion.
Språkombuden får en kompetens
höjning som de kan föra vidare till de
andra i arbetslaget, genom att diskutera
frågeställningar kring tal, språk och kom
munikation på arbetsplatsen. Det som
diskuteras i arbetslaget kan språkom
budet sedan föra fram på nästa språkcafé.
Språkpärmen
Språkpärmen har tjugo flikar med infor
mation om barns tal- och språkutveck
ling. Pärmen inleds med adresser till alla
språkombud i kommunen och information
om förskolans uppdrag. Därefter följer ett
avsnitt om BVC:s språkscreeningar, fyra
flikar med information om språkutveck
ling – både typisk och avvikande, mun
motorik, stamning och flerspråkighet. I
pärmen kan pedagogerna hitta material
för språkträning, litteraturtips, internet
Logopednytt 1/11

adresser, samt information om vart per
sonal och föräldrar kan vända sig när ett
barn uppvisar språkliga brister. Den sista
fliken i pärmen handlar om TAKK, tecken
som alternativ och/eller kompletterande
kommunikation.
Vad har Språkcaféet givit
oss som logopeder?
Forumet har gett oss logopeder ett mer
avslappnat förhållningssätt till pedago
gerna. Som logoped mår man bra av att se
att pedagogerna uppskattar det vi gör.
Självförtroendet ökar när vi ser att det vi
gör ger resultat. Vi har lärt oss att tänka
mycket på formen, hur vi uttrycker oss.
Innehållet i programmet måste vara tyd
ligt, det ska inte bli några missförstånd.
Det är svårt, men viktigt att kunna formu
lera sig i en lättläst form. Språkpärmen
ska kunna läsas av alla på förskolan, även
personal utan utbildning.
Pedagogerna känner igen oss när vi
kommer ut till förskolorna eller när de
ringer till kliniken och ber om råd. De vet

vilka vi är och är inte ”rädda” för att ta
kontakt med oss. Vi ska hjälpas åt för att
det ska bli så bra som möjligt för barnen.
Det underlättar mycket att ha ett ansikte
på den man talar med, framför allt när
samtalet handlar om svåra saker.
Sedan starten med Språkcaféerna år
2006 har språkförskolan fått in fler remis
ser på barn under fyra år och föräldrarna
är nästan alltid förberedda när de kom
mer till logopeden på kliniken. De säger
ofta att förskolepersonalen har initierat
kontakt med logoped! Föräldrarnas accep
tans för barnets svårigheter underlättar
behandlingen och eventuell vidareremitte
ring till språkförskola, BUP eller Öppen
vårdspsykolog. Barnet har fått tillgång till
en tidigare intervention.

förhållande till oss logopeder, de vågar
fråga. Några upplever att det har blivit
lättare att diskutera frågeställningar i
arbetslaget när de har språkpärmen som
stöd. De vet när och var de ska söka infor
mation om barns språkutveckling.
Språkpärmen är dessutom ett mycket
bra stöd vid föräldrasamtal, då pedago
gerna kan hänvisa till hur typisk språkut
veckling ser ut och vilka varningssignaler
man ska vara uppmärksam på. De blir
säkrare i sin yrkesroll och vågar prata
med föräldrarna om barnets språkliga
svårigheter. Pedagogerna kan även ge tips
på hur föräldrarna kan stimulera sitt barns
språkutveckling, samt visa vad de själva
kommer att arbeta med på förskolan för
att stärka barnets språkutveckling.

Vad har Språkcaféet givit
förskolepersonalen?
I samtal med pedagogerna berättar de om
en ökad kunskap om barns tal- och språk
utveckling, och på grund av detta ett större
självförtroende. De har fått ett avslappnat

TEXT: Lena Mattsson, Leg. logoped
Vallentuna Språkförskola,
Resurscentrum, Vallentuna kommun
lena.mattsson@skolor.vallentuna.se
Paulina Smith, Leg. Logoped
Talkliniken, Danderyds sjukhus AB
paulina.smith@ds.se

Lena Mattsson och Paulina Smith
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Sammanfattning
I samband med behandlingsuppföljningar och antagningarna till språk
förskolan, uppmärksammade vi att
kunskap om barns språkutveckling
varierade avsevärt ute på förskolorna.
Pedagogerna uppgav att de kände sig
osäkra när det gällde barn med språkliga och kommunikativa brister. Varje
förskola i Vallentuna kommun bjöds
då in till att med en representant, ett
språkombud, medverka i fortbildning
kring barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling. Detta utmynnade i ett
pedagogiskt forum som sker i sam
verkan mellan kommun och landsting,
genom seminarier, workshops, mini
föreläsningar, diskussionsgrupper och
grupparbeten. Två gånger per termin
träffas språkombuden i forumet som vi
kallar Språkcafé. Varje förskola har
också en språkpärm med information
om barns tal- och språkutveckling.
Språkombuden ansvarar för pärmen
och ser till att den finns tillgänglig för
alla pedagoger på förskolan. Ett av
forumets syften är att pedagogerna ska
veta var de kan söka information när
språkutvecklingen brister, och att de
tidigt ska kunna upptäcka barn i riskzon för språkliga svårigheter. Pedagogerna har stärkts i sin yrkesroll, de kan
använda sina kunskaper i samtal med
föräldrar vars barn brister i sin språk
liga utveckling. De kan också förmå
föräldrarna att tidigt ta kontakt med
BVC för att få en remiss till logoped.
Sedan språkcaféet startade, 2006, har
fler remisser inkommit till språkför
skolan gällande barn under fyra år.
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OM LENA MATTSSON
Vem är du, årets pristagare?
Jag är logopeden som egentligen ville bli
polis men som inte kom in på Polishög
skolan på grund av min längd (160 cm).
Några år senare tog livet ännu en vänd
ning och jag utbildade mig inom pedago
gik och autism. I team med bland annat
personal från habiliteringen höll jag för
äldrautbildningar utifrån ett pedagogiskt
arbetssätt anpassat till personer med
autism.
Idag arbetar jag med att behandla
och språkträna barn på Vallentuna språk
förskola i Vallentuna, två mil norr om
Stockholm. Det är en kommunal special
förskola för barn med grav språkstörning.
Jag har även förmånen att bo där. Det
finns oerhört mycket kompetent personal
i kommunen och det finns en positiv fram
tidstro – något som jag tror är viktiga fak
torer för personer med funktionsned
sättningar. Det finns en speciell kultur i
Vallentuna som sträcker sig långt tillbaka
i tiden, man tar hand om de sina och för
söker verkligen göra det bästa för perso
ner med funktionsnedsättningar och deras
familjer.
Hur kommer det sig att du blev
logoped?
För snart 20 år sedan träffade jag en logo
ped som heter Ulrika Aspeflo på en före
läsning som handlade om kommunika
tion. Hon arbetade i Östersund med ett
barn som hade autism och visade en film
om hur hon behandlade pojken. Hennes
sätt att arbeta med barn tilltalade mig
mycket. Jag minns att jag tänkte ”Det här
vill jag också göra, det är så här en logo
ped ska vara”.

Prisad logoped
berättar
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi (SFFL)
hade temat Eleven i fokus för sin kongress 2010.
Föreningen delade då ut Tal- och språkpriset till
logoped Lena Mattsson, som berättade om
Språkcaféet i Vallentuna på föregående uppslag.
Följande intervju har tidigare publicerats i föreningens
tidskrift Tal och Språk (2010:4).
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Varifrån får du din energi?
Ja, det är svårt att förklara hur och var
man får sin påfyllning. Det är skönt att
alla är olika.
Jag tror att jag ofta brinner för det jag
gör. Att se framstegen varje dag hos
barnen på språkförskolan ger massor av
energi och när allt bara flyter på med
mina egna barn ger det också kraft. Jag
får energi när jag har drivit i land olika
projekt, då blir jag pigg efteråt. Men i stäl
let för att njuta och bara ta det lugnt ett
tag, brukar mitt huvud vara fullt av nya
idéer. Jag blir liksom inte mätt, jag behöver
nog handledning, ha, ha. Hämtar kraft
gör jag nog vid havet, min familj har ett
sommarhus i Skåne. Havet är viktigt för
mig, det infinner sig ett lugn i själen som
jag känner att jag behöver då och då.
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OM ARBETET
Berätta om ditt arbete!
Jag har ett oerhört intressant arbete. Vi
arbetar efter en egen utarbetad metod,
TINS.
Jag och specialutbildade förskollärare
arbetar i team och behandlingen omfattar
även föräldrarna. Jag känner mig verkli
gen privilegierad. Jag får arbeta med en
liten grupp barn och deras föräldrar
under en längre tid.
Den språkförskola som jag jobbar på
är en specialavdelning integrerad med en
vanlig förskola. Alla barn får individuell
behandling och de leker tillsammans i
olika mindre gruppkonstellationer. Jag
upplever att barnen känner sig delaktiga i
en grupp med kompisar som ger dem tid
och som oftast förstår vad de säger. Hos
oss går barn som har grav språkstörning,
det är mycket som ska läras och tiden går
fort. Vi ser tydligt hur barnets språkliga
utveckling tar fart samt att samspelet
fungerar bättre när de börjar hos oss. Jag
tror också att det är viktigt för ”våra” barn
att de träffar barn som de kan umgås med
på jämlika villkor. De är delaktiga i ett
sammanhang där ingen är utesluten.
Vad är mest positivt i ditt arbete?
Den stora behållningen är föräldrarnas
glädje över barnens framsteg, det finns
inget bättre förutom att se barnen utveck
las ... Jag vill också kunna se Kalle i ögo
nen när han är vuxen och kunna säga:
”Jag gjorde allt jag kunde, hoppas att du
blev nöjd!”
Det är verkligen en förmån att få
vara med om ett barns utveckling och att
varje dag få se hur barnet tar sig an olika
utmaningar. Det är ett spännande arbete
men det är också krävande. Du måste all
tid prestera på topp. Trots det eller, som
jag brukar säga, på grund av det, tycker
jag och mina kollegor att det är fantastiskt
roligt att arbeta med barn som har grav
språkstörning. Pedagogiskt är det klurigt,
man måste tänka och diskutera ganska
mycket. Det är så lätt att man snöar in på
formen i stället för syftet. Jag är glad över
att jag omges av duktiga medarbetare
som också har barnets bästa i fokus. De
har ingen prestige angående våra olika
roller och de har överseende med att jag
är ett kontrollfreak. Det tycker jag är oer
hört skönt!
Vilka svårigheter möter du?
Jag tycker alltid att det är svårt att hitta rätt
nivå för varje enskilt barn. Man vill ju hela
tiden ligga på ”dragarnivån” eller, som
Vygotskij säger, ” i den proximala utveck
lingszonen”. Det är viktigt att hitta en bra
balans mellan övning och inlärning.
Logopednytt 1/11

Det är alltid tråkigt när barnen kommer
till oss sent upp i åldrarna för då menar
jag att tiden på språkförskolan blir för
kort. Ett års intensivträning är oftast för
lite. Vi behöver två år för att vi ska nå de
bästa resultaten. Jag kan inte låta bli att bli
upprörd när jag hör föräldrarna berätta
vid nästan varje inskrivningssamtal, att
BVC-sköterskan hade sagt att de skulle
”vänta och se” innan de fick kontakt med
en logoped. Jag vänjer mig aldrig vid de
orden ...
Det som jag tycker kan vara svårt att
ta till sig är att det finns BVC-sköterskor
och pedagoger som inte förstår att man
måste öva när man har svårigheter, fram
för allt när man har en avvikande språk
utveckling. Det är ingenting som bara
ordnar sig med tiden.
Glappet till kompisarna ökar dag för
dag, tid är det som vi INTE har. Det är
ingen som ifrågasätter att man måste öva
mycket när man ska lära sig cykla, simma
eller lära sig åka skridskor ...
Det som också gör mig ledsen – tack
och lov har det bara hänt mig ett par
gånger – är när föräldrar tackar nej till en
placering på språkförskolan. Då har vi
verkligen misslyckats. Jag har funderat
mycket över vad det var som gjorde att
föräldrarna tog ett sådant beslut. Ofta
kommer barnet till språkklasserna flera
år senare med stora svårigheter som följd.
Det är så tråkigt och känns inte alls bra.
Berätta om TINS!
Ja, TINS är en förkortning av Tidig Inten
siv Naturlig Språkbehandling. Det är en
speciell behandlingsmetod för förskole
barn med grav språkstörning. Jag brukar
säga att TINS har vuxit fram i det dagliga
samarbetet mellan logoped och förskol
lärare. Språket utvecklas bland annat av att
vi jobbar med teman i naturliga och ska
pade sammanhang under hela dagen, i
alla aktiviteter. Den logopediska behand
lingen sker parallellt och på samma sätt.
Barnet måste uppleva att det är roligt att
lära sig och det sociala samspelet är en
viktig del. Arbetssättet anpassas hela tiden
till barnets dagsform och barngruppens
sammansättning. Som logoped har jag en
central roll i verksamheten och jag deltar
i vissa aktiviteter med barnen. Därmed
har jag möjlighet att observera barnets
språk vid andra tillfällen än bara vid
enskild träning och behandling.
Jag har utvärderat TINS i en studie
och de övervägande goda resultaten visar
att behandlingen påverkar språket, själv
känslan och den social förmågan positivt.
Barnen i studien har alla haft olika svårig
heter inom de språkliga områdena. De
har vid sidan om temana sinsemellan fått
olika behandlingar, individuellt och i grupp.

Resultaten visar att TINS skapar förutsätt
ning för en fortsatt god språkutveckling.
Det är många som undrar hur vi
arbetar och vilken kunskap man behöver
ha för att jobba hos oss. Därför fick jag idén
att skriva för olika målgrupper. En logo
pedkollega tipsade mig om att jag kunde
hänvisa till en mer fyllig teoridel i rap
porten, flera forskare har börjat göra det i
sina studier och det passade mig jättebra.
Jag har skrivit texterna i tre delar: en
lättläst del, en rapport och en mer fyllig
teori- och metoddel. Metoddelen är mera
som en bok för dem som är intresserade
av att veta lite mer om hur vi arbetar. Jag
är väldigt glad över att jag tog mig tid att
skriva flera delar när jag ändå höll på.
Den svåraste delen var den lättlästa, som
skulle skrivas enligt lättlästkonstens alla
regler. Men jag känner mig nöjd, det
känns skönt att rapporterna äntligen är
klara, även om det tog lite tid!
Var kan vi hitta rapporterna?
Alla tre delarna finns tillgängliga under:
www.vallentuna.se > Barnomsorg och ut-
bildning > Barn 0–5 år > Stöd i förskolan
> Läs- och skrivmöjligheter > TINS.
Ett tips är att man skriver ut TINSMetod, med cirka 20 sidor i taget. Annars
kan det bli för stor belastning gällande
minnet på skrivaren. Så avslutar Lena
svaren på mina frågor, typiskt nog med
ett praktiskt och gott råd!
Det var en glädje att som ordförande
få dela ut priset, och Lena var också en
glad och stolt pristagare när hon tog emot
diplom och blommor på scenen.
TEXT: Astrid Frylmark
BILD: Kersti Vikström
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Tillgång till det skrivna
Elever med
språket – en demokratifråga läshandikapp
diskrimineras
”
i grundskolan
I Skollagen kap 2 står det ”I utbildning skall hänsyn tas till elever med
särskilda behov” och i kap 3 ”Särskilt stöd skall ges till elever som har
svårigheter i skolarbetet”.

Man kan konstatera att flertalet av Sveriges skolor bryter mot Skollagen
då de inte tillhandahåller inlästa läroböcker och annan assisterande
teknik till dyslektiker.

”

Orden är Ulla Föhrers, logoped och med
dr hc och Helena Bross, debattartikeln
”Elever med läshandikapp diskrimineras
i grundskolan” som publicerades på DN:s
debattsida den 8/1 i år.
Efter år av arbete med bokskrivande
om och forskning kring dyslexi vet Ulla
Föhrer vad som gäller: för att få genom
slag behövs att man går ut i media. Under
hösten tog hon kontakt med Helena
Bross, en av de personer som intervjuats i
boken ”Dyslexi: förbannelse eller möjlig
het?” för att gå ihop om att skriva en
debattartikel.
– Man kan avfärda en logoped, säger
Ulla, men inte en dyslektiker som dess
utom är lärare och författare.
I skolans värld har man traditionellt
arbetat med dyslexi genom att utgå från
det som är svårast, i stället för att bygga
på det som är starkt. I debattartikeln
berättar de om olika problem som elever
med dyslexi stöter på, och hur man med
idag ganska enkla medel kan underlätta
skolgången.
Samarbete krävs
För Ulla är det självklart att logopeder
inte bara ska sätta diagnos, utan även
åtgärda, till exempel genom hjälpmedels
förskrivning, och följa upp. Men hur elev
en beter sig hos oss, under de goda förut
sättningar vi har i vår testning, och hur
han eller hon fungerar i skolan kan ju
skilja sig enormt.

Här följer Ulla Fröhlers och
Helena Bross debattartikel.
Den går också att söka på
www.DN.se, där man även
kan se svar och kommentarer som den gett upphov till.
– Pedagoger besitter kunskap som vi inte
har och vi har kunskap som de saknar.
Därför är det också självklart att utredning
och åtgärdsprogram måste ske i samarbete
med skolan, där till exempel skollogopeder
fyller en så viktig plats. Risken blir annars
att vi var och en ”beskriver olika delar av
elefanten”. Det är i samarbetet som de
ingående delarna blir större än helheten!
Direkt effekt
Som en direkt följd av debattartikeln
skickades information ut till alla grund
skolor i Stockholm om ”Uppdragsavdel
ningen”. Där kan Stockholms pedagoger
få kunskap och handledning i bland annat
de hjälpmedel och program som nämns i
artikeln. Liknande instanser och andra
goda samarbetsexempel finns på flera
håll i landet. (Se notisen om V
 ingåker.)
Nästa steg för Ulla Föhrer och Helena
Bross blir ett möte med en politiskt
sakkunnig på utbildningsdepartementet.
Upp till kamp!
Intervju: Malin Sixt Börjesson

110204 kom ett pressmeddelande till Logopednytts brevlåda: ”Alla elever i
Vingåkers kommun får kostnadsfritt IT-baserade lärverktyg till sin hemdator”.
Det ser ut som en tanke, men processen har varit längre än sedan debattartikeln
i DN. För ett år sedan startade Vingåkers kommun ett skoldatatek där elever
med läs- och skrivsvårigheter får extra stöd i form av IT-baserad undervisning
och egna hjälpmedel, till exempel Daisy-spelare. Nu utvecklas stödet. Talsyntes
och rättstavningsprogram på svenska och engelska har funnits tillgängliga för
alla elever på skoltid sedan länge, men beslutet att satsa på en licens så att de
också går att använda hemma togs i november. Från och med vårterminen
2011 är det verklighet.
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Kryp uppför trappan!
Du får en rullstol när du kommer upp.
Så skulle ingen säga till elever med rörelse
hinder. Men för den som har ett läshandi
kapp är det ingen självklarhet att få hjälp
medel i grundskolan. Dyslexi/läs- och skriv
svårigheter är en funktionsnedsättning, men
många elever får tillgång till hjälpmedel
först på gymnasiet eller universitetet.
Det är inte ovanligt att elever knäcks
innan hjälpen kommer och många begå
vade ungdomar med läsproblem når aldrig
högre studier.
Det är en katastrof för den enskilda
eleven att inte få rätt förutsättningar att
utvecklas. Men det är också ett samhälls
ekonomiskt slöseri att låta barn och ung
domar misslyckas i skolan. För gruppen
med läs- och skrivsvårigheter finns mycket
att göra. Att inte använda den kunskap
och den långt utvecklade assisterande
teknik som finns, är diskriminering.
Vi vill här peka på några sätt att
”handikappanpassa” i skolan så att elever
med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter får
en vettig chans.
Barn som börjar skolan i dag har
redan erfarenhet av datorer. Bokstavs
inlärningen och den första skrivningen
kan ske med hjälp av datorer. Då slipper
barnen det krångliga momentet med att
forma bokstäverna och kan helt koncen
trera sig på hur bokstäverna ser ut och
hur de låter. Texten blir klar och tydlig
och med hjälp av talsyntes kan eleverna
också lyssna på texten de skrivit.
Det här arbetssättet stimulerar alla barn,
men är till särskilt stor hjälp för elever
Logopednytt 1/11

Dyslexi
Ordet dyslexi kommer från engelskans dyslexia. Det engelska ordet
kommer från grekiskans dys som betyder svårt och lexia som i sin tur betyder
att man har svårt med ord och bokstäver.
Man kan vara mycket begåvad men ändå stava och läsa dåligt. Antalet personer
som har dyslexi är lite svårt att beräkna eftersom det är svårt att veta var man
ska dra gränsen men cirka 6 procent av befolkningen har tydlig dyslexi och
ytterligare cirka 4 procent visar vissa tecken på dyslexi.
Källa: www.dyslexi.info

med läs- och skrivsvårigheter. Att det är
bra att lära sig använda ett tangentbord
och rätt fingersättning visste man redan
på 60-talet. Eve Malmqvist, professor
emeritus i pedagogik, gjorde då försök
där elever med dyslexi fick använda
skrivmaskin. De förbättrade sin stavning
och blev mer intresserade av att skriva.
Efter några år i skolan förväntas alla
elever kunna ta till sig ny kunskap genom
att läsa. Många elever med dyslexi drabbas
av så stora textmängder att det blir över
mäktigt. Det är inte ovanligt att elever
som fortfarande har stort behov av läs
träning samtidigt förväntas klara av att
läsa samma faktatexter som sina klass
kamrater. De hamnar i ett moment 22 där
de varken klarar texten eller har en chans
att inhämta kunskaperna de behöver.
För dem som vägrar ge upp kan
läxläsningen uppta större delen av fritiden. Det finns elever med dyslexi som
under tonårstiden avstår från normalt
kompisumgänge för att i stället sitta
instängda med skolböckerna.
Trots att vi i dag kan gå in i varje
bokhandel och köpa ljudböcker och trots
att många vandrar omkring med mp3spelare fulla med ljudfiler, är det fortfa
rande ovanligt att elever får sina läro
böcker i inläst form.
I Skollagen kap 2 står det ”I utbild
ning skall hänsyn tas till elever med sär
skilda behov” och i kap 3 ”Särskilt stöd
skall ges till elever som har svårigheter i
skolarbetet.”
Man kan konstatera att flertalet av
Sveriges skolor bryter mot Skollagen då
de inte tillhandahåller inlästa läroböcker
och annan assisterande teknik till dyslek
tiker.
Skolan är fortfarande full av skriftliga
prov. Eleverna ska läsa frågor och produ
cera skriftliga svar med hjälp av papper
och penna. Det är en situation som starkt
missgynnar den som har svårt med läs
ning och skrivning. Det eleven får ner på
papperet motsvarar inte alls de faktiska
Logopednytt 1/11

kunskaperna. Proven blir i stället en
mätare av läs- och skrivsvårigheterna.
Läraren tror att eleven inte kan något och
den ungas självförtroende knäcks.
Redan för hundra år sedan beskrev
den engelske ögonläkaren Pringle Morgan
i British Medical Journal en 14-årig pojke
som inte ansågs underlägsen sina jämn
åriga i något annat avseende än i läs- och
skrivförmåga. Hans lärare menade till
och med att om all undervisning och
kunskapsredovisning vore muntlig skulle
pojken vara bäst i klassen.
Vi har tydligen inte kommit mycket
längre i dag. Trots all modern teknik är
det ännu inte självklart att elever med
läs- och skrivsvårigheter får det stöd de
behöver.
I dag finns stora möjligheter att ge
prov i annan form. Om provet finns i
datorn kan eleven lyssna på frågorna med
hjälp av talsyntes. Svaren skrivs sedan på
datorn och eleven kan själv kontrollera
stavningen med hjälp av stavningspro
gram avsedda för dyslektiker.
En elev med läsproblem får ofta svårt
att visa vad den kan i matematik. Inför ett
matteprov med både lästal och andra
uppgifter väljer en elev med dyslexi ofta
bort de tal som har mycket text. Tiden
räcker inte till att både läsa allt och sedan
lösa uppgifterna. Det är naturligtvis
mycket frustrerande att inte få visa sina
verkliga kunskaper. Men det går ju lätt att
lösa om det är möjligt att lyssna på texten
och om provtiden kan förlängas.
Att föra anteckningar blir mer och
mer aktuellt ju högre upp i skolåldern
man kommer. Men för den som har läsoch skrivsvårigheter är det praktiskt taget
en omöjlighet. Skriva och lyssna samti
digt är helt uteslutet.
Att skriva av från tavlan är inte heller
enkelt. Det ska gå fort och många ger
upp, eftersom de bara hinner skriva frag
mentariskt. Att till exempel behöva skriva
av veckans engelska glosor från tavlan är
helt förkastligt. Då kanske eleven med

dyslexi stavar fel redan från början och
sedan pluggar in ett felstavat ord.
Lärare som förstår problematiken
kan se till att elever med läs- och skriv
problem får tillgång till viktiga ord från
tavlan. De kan mejlas eller överlämnas till
eleven på usb-minne. Nu har en del sko
lor digitala skrivtavlor där det som
antecknats kan sparas och återanvändas
på olika sätt.
I Läroplanen, Lpo 94, s 6, står det:
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever
som av olika anledningar har svårigheter
att nå målen för utbildningen. Därför kan
utbildningen aldrig göras lika för alla.”
På Skolverkets hemsida kan man
läsa om skolans skyldighet att anpassa
undervisningen till elever med funktionshinder.
”För en elev med dyslexi kan använd
ningen av hjälpmedel som ordbehandlare,
talsyntes, taligenkänningsprogram eller
digital talbok vara ett sätt att anpassa
undervisningen. För en elev som är rull
stolsburen kan undervisningen i till exem
pel idrott och hälsa behöva anpassas.” Det
senare anses nog i de flesta skolor vara en
självklarhet, men anpassningen för barn
och ungdomar med läshandikapp funge
rar fortfarande dåligt.
Elever med dyslexi/läs- och skrivsvå
righeter tvingas i dag slösa bort värdefull
tid i skolan. Många sitter av sin skoltid
under psykiskt lidande, eftersom de inte
ges de rätta förutsättningarna för inlärning.
I en modern skola borde assisterande tek
nik vara en självklarhet. Både individen
och samhället tjänar på att ge alla förut
sättningar för utbildning.
Att ha tillgång till det skrivna språket
är en demokratifråga.
TEXT: Helena Bross, lågstadielärare och
författare med dyslexi
Ulla Föhrer, leg logoped, med dr hc
BILD: Malin Sixt Börjesson
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Samarbete kring barn – t e m a

i logopednytt

Språk- och talutveckling hos hörselskadade svenska barn vid 4–6 års ålder
Presentation av studier
Ett gott omhändertagande av barn med hörselnedsättning ställer krav på tvärprofessionell
samverkan. Samverkan mellan hörsel- och talvård har också utvecklats en hel del under
senare år, inte minst inom cochleaimplantat-teamen. Erfarenheterna därifrån belyser på ett
tydligt sätt samverkans betydelse för barnens bästa. Den tekniska utvecklingen har också
ställt ökade krav på goda mätmetoder för att klargöra indikationer och skapa möjligheter
för utvärderingar av olika åtgärder.
Två omfattande studier med fokus på
hörselskadade barns språk- och talut
veckling, HSS-projekten (HörselSkadade
barns Språkutveckling), har genomförts
i samarbete mellan USÖ, KTH och
Stockholms Universitet. Syftet har varit
att stärka den tvärprofessionella samver
kan, samt att skapa kvantitativa underlag
för bedömningar, utvärderingar och sam
tal med föräldrar.

i tester och därmed hur andra språkstör
ningar skall särskiljas i ett avvikande test
resultat. Bristen på normerade tester för
hörselskadade barn har varit ett hinder i
utredning och behandling av denna barn
grupp. För att komma ett steg vidare till
skapades HSS-fördjupningstest som består
av en serie både etablerade och nyutveck
lade tester. Det har normerats för hörsel
skadade barn 4–6 år med nedsättningar
ned till 80 dB HL på bästa örat.
Förutom 70 barn i en pilotundersök
ning deltog totalt 156 hörselskadade barn
i fördjupningsstudien. Barnen kom från
hela Sverige och alla hade talad svenska
som sitt starkaste språk. Dessutom under
söktes 97 barn med normal hörsel.

HSS-projekten
I HSS-projekten (HSS-screening och HSSfördjupning) gjordes riksomfattande under
sökningar av tal- och språkutvecklingen
hos över 800 barn i åldrarna 4–6 år med
allt från normal hörsel till 80 dB HL hör
selnedsättning (tonmedelvärde vid 500,
1000 och 2000 Hz på bästa örat). En serie,
inom logopedin delvis traditionella och
en del nyutvecklade, språk- och taltester
normerades på dessa barn. HSS-screening
används nu i hörselvården, framför allt av
hörselpedagoger, för att identifiera barn i
behov av särskilda insatser. Riktade utbild
ningar har erbjudits till hörselvården och
screeningbatteriet används nu på flera
platser runt om i landet. Den senaste kur
sen hölls i Örebro helt nyligen med del
tagare från skilda regioner i Sverige och
från svensktalande områden i Finland.

Hörselhabilitering
I Sverige föds cirka ett barn per tusen
med grav hörselnedsättning eller total
dövhet. Med neonatal screeningsmetod
(OAE, otoakustiska emissioner) identi
fieras dessa barn mycket tidigt och aktua
liseras för habilitering med cochlea
implantat, hörapparat och/eller tecken
språk. Dessutom drabbas ett antal barn
under de första levnadsåren av svår, mått
lig eller lätt hörselnedsättning, som
antingen har ärftliga orsaker eller har
uppstått på grund av sjukdomar eller ska
dor. Om den inte åtgärdas under tidiga år
påverkar den språkutvecklingen. Hur
språk- och talutvecklingen förlöper hos
barn med hörselskada har tills helt nyli
gen inte studerats systematiskt.

Testmetoder
Tonaudiogram (med lekaudiometri) erhölls
på alla hörselskadade barn från hörsel
vården. Alla språktester genomfördes av
logopeder. De hörselskadade barnen tes
tades med de hörapparater de normalt
använde. Vissa anpassningar gjordes, med
författarnas tillåtelser, i testmetoderna. Efter
dialog med Dunn & Dunn (PPVT-III)
valde vi till exempel att räkna antalet kor
rekta svar på ord 1–85 istället för att

HSS-fördjupning
När barn med hörselnedsättning identi
fierats ha behov av insatser utöver vad
hörselvården kan erbjuda kan remiss till
logoped bli aktuell. Inom barnlogopedin
har det saknats vetenskapligt underlag för
att avgöra, både kvantitativt och kvalitativt,
hur hörselnedsättningen påverkar utfallet

Resultat för på språktesterna för 6-åringar
med sensorineural hörselnedsättning 21– 40 dB HL

Normalhörande barn, ålderskategori = 6 år
OrdGrammatik- Satsfokus
förståelse
förståelse

Fonemdiskrimination

Skapa
rim

Matcha
rim

OrdGrammatikförståelse förståelse

Satsfokus

Fonemdiskrimination

Matcha
rim

25%

100,0

100,0

82,3

87,0

67,0

83,0

25%

92,0

91,5

80,3

88,0

Median

100,0

100,0

87,5

92,0

78,0

100,0

Median

96,0*

100,0

83,5*

91,0

89,0

75%

100,0

100,0

92,0

95,8

94,0

100,0

75%

100,0

100,0

87,3

97,0

100,0

Antal

32

32

32

28

31

32

Antal

18

17

18

15

15

Benämning

Grammatikproduktion

Munmotorik

25%

67,3

75,8

85,0

25%

83,0

Median

78,5

80,5

90,0

Median

75%

86,0

83,5

95,0

75%

Antal

30

30

32

Antal

12

Skapa
rim

Benämning Grammatik
produktion

78,0

Munmotorik

*: p < 0,05

53,0

69,0

72,5

**: p < 0,01

100,0

66,0**

80,0

90,0

***: p < 0,001

100,0

69,5

85,0

95,0

16

17

16

17
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använda originalmetoden då svårighets
graden inte bibehålls som avsett när
materialet översatts.
Totalt användes nio tester för att belysa
olika aspekter av språklig förmåga: affe
renta sensoriska processer, språkförståelse
processer och talproduktionsprocesser.
Följande tester användes: Fonemdisk
rimination (nyutvecklad), Rimmatchning
(Lagergren & Larsson), Ordförståelse
(PPVT III), Grammatikförståelse (TROG),
Frasprosodi (nyutvecklat), Rimkonstruk
tion (nyutvecklat), Ordproduktion (Word
Finding Vocabulary Test), Grammatik
produktion (Action Picture Test), Oral
motorik (nyutvecklat).

Nyligen hölls HSS-screeningkurs i Örebro. Hörselpedagoger från Sverige och Finland deltog. Från vänster:
Annika Lindén, Östersund, Eivor Larpes, Waasa, Ann-Kristin Ekqvist, Jönköping, Lena Nyström, Helsingfors,
Ulla Björk och Liselott Liljeström, Umeå samt professor Erik Borg, kursledare.

respektive åldersklass och grad av hörsel
nedsättning som referens.

Kvantitativa resultat
Resultaten räknades om i procent av
maximalt möjliga antal rätt. På så sätt
erhölls medianvärden för de olika ålders
grupperna och olika grader och typer av
hörselnedsättning (ledningshinder och
sensorineural nedsättning).
Förutom att materialet ger underlag
för att bedöma vad som är ”normalt” för
olika grad och typ av hörselnedsättning vid
olika åldrar, ger det kunskap om det all
männa förloppet av språkutvecklingen hos
barn med hörselskador. Resultatet av
genomförda tester visar bland annat att
fonemdiskriminationen är signifikant svå
rare för de hörselskadade barnen än nor
malhörande barn vid större hörselnedsätt
ning, till exempel 4-åringar sensorineural
hörselnedsättning mellan 41–60 och 61–80
dB HL, femåringar 61–80 dB HL och 6-
åringar 41–60 dB HL. Ordförståelsen var
något sämre för 4-åringar, 61–80 dB HL,
5-åringar och likaså 6-åringar, 41–60 dB
HL. Ordproduktion hade sämre resultat för
4-åringar, 41–60 dB HL, för 5-åringar redan
vid nedsättning 21-40 dB samt 61–80 dB
och för 6-åringar både mellan 41–60 och
61–80 dB HL. Alla jämförelser härovan är
gjorda med normalhörande barn i samma
ålder. Vid bedömning av nya hörselska
dade barn används medianvärdena för

Kvalitativa observationer
För gruppen hörselskadade barn var det
vissa fonempar speciellt svåra att särskilja,
till exempel bur och mur, buss och puss,
mask och mast, vev och brev, ko och sko,
kjol och sol.
När det gällde produktion av ord,
som visade sig vara ett särskilt känsligt
test med hänsyn till påverkan av hörsel
nedsättning, framgick att antalet stavelser
i ordet hade stor betydelse. En- och två
staviga ord återgavs med stor precision,
90 respektive 94 procent rätt. De tresta
viga orden var svårast för såväl normal
hörande som hörselskadade barn, men
särskilt svåra för barnen med hörselned
sättning. Ordens betoningsmönster hade
också betydelse och barn med hörselned
sättning visade sig ha svårare än normal
hörande barn för ljudstrukturen i ord
med sen betoning.
Diskussion
Hörselskadade barn har svårare att utveckla
ordförrådet än normalhörande barn men
spridningen är stor. Ordproduktion var
sammantaget det som visade sig vara sär
skilt känsligt för påverkan vid hörselned
sättning och detta redan vid måttliga ned
sättningar.

Resultat för på språktesterna för 6-åringar
med sensorineural hörselnedsättning 41– 60 dB HL

Barn med hörselnedsättningar har tydli
gare svårigheter än normalhörande att
producera flerstaviga ord jämfört med
en- och tvåstaviga. Barn med svåra hör
selskador har markant mycket svårare
med flerstaviga ord.
Ålder för diagnos visade inte tydligt
samband med resultaten på de olika testen
men sambanden är komplexa. När testerna
gjordes var OAE endast infört i liten om
fattning och av föräldraenkäter framgick
att barns sena talutveckling ofta var det som
gjort att hörselnedsättning misstänkts.
Förekomsten av andra funktionsned
sättningar är större bland gruppen barn
med hörselnedsättning än bland normal
hörande barn. Vi kunde se en tydlig svans
i resultatfördelningen i alla tester som
pekar på att många barn med hörselskada
behöver ytterligare insatser. Det är en stor
utmaning som bygger på samarbete mellan
olika professioner.
HSS-studierna har presenterats i en serie
rapporter från Ahlséns Forskningsinstitut
(AFI-rapport 2A-D och 9A-C, samt två
publikationer i internationella vetenskapliga
tidskrifter Borg et al 2002 och 2007).
Text: Gertrud Edquist, Anna-Clara Reinholdson,
Arne Risberg, Bob McAllister och Erik Borg
Bild: Gertrud Edquist
Kontakt: gertrud.edquist@ltdalarna.se

Antal barn i de 10 olika kategorierna av hörselskada

Fonemdiskrimination

Matcha
rim

Ordförståelse

Grammatikförståelse

Satsfokus

50

25%

88,0

100,0

79,0

83,3

47,0

40

Median

94,0***

100,0

84,0

87,0*

72,0

75%

97,0

100,0

89,0

95,0

89,0

Antal

22

23

23

20

21

Antal

30

20

Skapa
rim

Benämning

Grammatik
produktion

Munmotorik

25%

83,0

52,3

68,8

83,8

Median

83,0

58,0***

79,0

92,5

75%

100,0

78,5

83,0

95,0

Antal

23

24

22

22
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Barn – i

logopednytt

Berätta mer!
Rapport från en fallstudie
Sommaren 2009 gjorde vi en fallstudie med syftet att pröva en interventionsmodell för
att stödja utvecklingen av berättarförmåga hos barn med språkliga och kommunikativa
funktionshinder. I studien deltog en 10-årig flicka med språkstörning som hade stora
svårigheter med berättande och lexikon. Vi ville se om en individanpassad interventionsmodell gav e ffekter på barnets muntliga och skriftliga berättarförmåga och i så fall vilka.
Bakgrund
Språksvaga barn har ofta svårt att berätta
i tal och skrift. Jämförelser visar att barn
med språkstörning och/eller hörselskada
skiljer sig från barn med typisk språkut
veckling vad gäller till exempel gramma
tisk komplexitet, lexikal variation och
densitet i berättelser, och att detta varie
rar mellan olika genrer. Språksvaga barn
hamnar lätt i en negativ spiral eftersom
de ofta utvecklar strategier för att undvika
situationer som kräver god språklig för
måga (Bruce, 2006). Dessutom får språk
svaga barn ofta bristande språklig stimu
lans från omgivningen av till exempel
förenklad grammatik. Att träna berättar
förmågan kan vända den negativa utveck
lingen, stärka deras självförtroende och
väcka lust till att tillägna sig språk, läs
ning och skrivning.
Innehåll i träning
Träningen individanpassades efter en
noggrann kartläggning av barnets starka
och svaga förmågor, särskild fokus lades
på att nivåerna i träning rörde sig inom
barnets så kallade proximala utvecklings
zon. En viktig princip var att berättelserna
skulle ”samskapas” av logoped och barn,
den vuxne skapade bland annat tillsam
mans med barnet visuellt stöd i form av
en bildserie eller ”storymap”. Muntligt
och skriftligt berättande varvades i ett
cykliskt förlopp för ömsesidigt stöttande
(ad modum Rijlaarsdam et al, 2008).
Barnet fick även utforska sitt skrivande i
realtid genom gemensam analys av samt
uppspelning av tangentbordsaktiviteterna
i ScriptLog.
Under träningen använde sig logope
den av en verktygslåda fylld med elicite
ringsstrategier, öppna frågor, stödfrågor
(scaffolding)
verbala
uppmaningar
(prompts) och imitation (modelling).
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Barnets pragmatiska förmåga, som till
exempel att avläsa lyssnarens/läsarens reak
tioner, tränades kontinuerligt i gemen
sam analys. Träningen avslutades med
berättande från böcker, film och TV, då
barnet fick lära sig känna igen olika slags
berättelser (genremedvetenhet) och förstå
hur de är organiserade och formulerade.
Vi diskuterade också hur en berättelse
kan vara uppbyggd, till exempel hur den
kan börja och sluta och vad som känne
tecknar en god berättelse (Joffe, 2009).
Den lexikala träningens huvudsyfte
var att stärka ordförrådet (lexikal densitet
och diversitet) genom att bygga lexikala
nätverk kring svåra ord i berättelserna.
Detta gjordes genom skapandet av en ord
bank: ett förråd av ord centrala för berättel
sernas innehåll.
Viktiga principer
för träningsmodellen:
• Individbaserad. Träningen baseras på
en noggrann kartläggning av barnets
starka och svaga förmågor.
• ”Ett steg i taget”. Ansatserna ska röra
sig inom barnets proximala utveck
lingszon.
• Samskapande. Berättelserna ”sam
skapas” av logoped och barn
• Muntligt berättande stöder skriftligt
och vice versa (jfr Rijlaarsdam et al,
2008).
• Barnet får utforska skrivande i realtid
med hjälp av ScriptLog (jfr Joffe, 2009).
• Strikt struktur varje träningstillfälle.
Före och efter intervention
– analys och resultat
För att kunna jämföra berättandet före och
intervention analyserades berättelserna
på olika nivåer. I vår makroanalys av
berättelserna använde vi storygrammar
(Stein & Glenn, 1979) för att poäng

bedöma deras innehåll och organisation.
I mikroanalysen bedömde vi sådant som
berättelsernas textlängd, syntaktiska kom
plexitet och lexikala densitet. Även antal
stödfrågor togs med i analysen eftersom
behovet av verbalt stöd kan visa hur själv
ständigt barnet berättar.
Efter intervention halverades antalet
stödfrågor vilket är ett tecken på att bar
nets muntliga berättande blev mer själv
ständigt. Barnets berättelser fick något fler
storygrammarpoäng, det vill säga de var
mer kompletta med fler episoder. Dock
syntes inga påtagliga lexikala effekter.
TEXT: Birgitta Sahlén och Viktoria Åkerlund,
Avdelningen för logopedi, foniatri och
audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper
Victoria Johansson,
Språk- och litteraturcentrum,
Lunds universitet
Kontakt: birgitta.sahlen@med.lu.se

REFERENSER
Bruce, B. (2006). Språkliga svårigheter hos
skolbarn. I Bjar, L. Det hänger på språket.
Lund, Studentlitteratur.
Joffe, V. (2009). Enhancing language and
communication in secondary school children
with specific language impairment through
two intervention programmes: narrative and
vocabulary enrichment. MSC projects: City
University, London. (Pågående projekt)
Rijlaarsdam, G. Braaksma, M. Couzin, M.,
Jansen, T., Raedts, M., Van Steendam, E.,
Toorenaar, A, & Van der Bergh, H. (2008).
Observation of Peers in Learning to Write:
Practice and Research. Journal of Writing
Research 1 (1), 53-83.
Stein, N. L. & Glenn, C. G. (1979).
An analysis of story comprehension in
elementary school children. R. O. Freedle
(Red.) New directions in discourse processing.
(s 53-120). New York: Academic Press.
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Intervention för utveckling av
muntligt och skriftligt
berättande hos skolbarn med
språkliga och
kommunikativa funktionshind
er – En fallstudie

Syfte

Birgitta Sahlén*, Viktoria Åkerlund* och
Victoria Johansson**	

*Avdelningen för logopedi, foniatri och
audiologi, Institutionen för kliniska vete
nskaper,
**Språk- och litteraturcentrum, Lunds univ
ersitet	

Kontakt: birgitta.sahlen@med.lu.se	


Str uktur!

Att utveckla och pröva en interventionsmo
dell för att
stödja utvecklingen av berättarförmåga hos
barn med
språkliga funktionshinder

	


Frågeställning

Muntligt berättande (ca 20 min)	


Har en individanpassad interventionsmo
dell effekter på
barnets muntliga och skriftliga berättande
– och i så fall
vilka?	


Bildberättande (frog stories)	

Personlig berättelse (dagboksanteckningar
,
foton)	

Samskapande av storymap/bildserie.

Bakgrund

Språksvaga barn har ofta svårt att berätta
i tal och skrift.
Jämförelser visar att barn med språkstörn
ing och/eller
hörselskada skiljer sig från barn
med typisk
språkutveckling
vad
gäller
t.ex.
grammatisk
komplexitet, lexikal variation och densi
tet i berättelser,
och att detta varierar mellan olika genre
r. 	

Principer för träningsmodellen 	

• Individbaserad	

• Strikt struktur vid varje träningstillfälle	

• Ett steg i taget	

• Samskapande i Logoped (L) – Barn (B)-d
yader	

• Muntligt berättande stöder skriftligt och
vice versa
(jfr. Rijlaarsdam et al., 2008)	

• Utforska skrivande i realtid (m.h.a. Scrip
tLog) (jfr.
Joffe, 2009)	


Analys

Makroanalys 	

Storygrammar poängbedömer berättelser
nas innehåll och
organisation (8 enheter)	


Ordstunden (ca 5 min)	

Ordbanken (skrivhäfte): ett nytt svårt
ord ur berättelsen elaboreras med hjälp av
semantiska nätverk.

Skrivstunden (ca 20 min)	

1. Gemensam revidering. L är sekreterare
och skriver ner vad B säger. 	

2. B skriver den reviderade berättelsen (på
dator/ScriptLog)

Språkstörd ﬂicka,	

10 år

Retrospektiver (ca 5 min) 	

Uppspelning av texten och samtal om proce

ssen.

Logopedens stödfrågor	


Frågor som Nåt mera?, Och sen? visar
hur självständigt
barnet berättar	


Mikroanalys	


Sagostunden (ca 10 min) 	

Lättsamt avslut. Läsa och lyssna på sagor
.
Reﬂektera kring organisation i berättelser
från tv,
ﬁlm och böcker.

• Textlängd (antal ord)	

• T-units (ungefär meningar)	

• Syntaktisk komplexitet (samordningar
per t-unit)	

• Grad av underordning (satser per t-unit
)	

• Lexikal densitet (innehållsord/totalt antal
ord)	


Resultat – efter
interventionen

• Antalet stödfrågor halverades – ett tecke
n
på att barnets muntliga berättande blev mer
självständigt.
• Fler storygrammarpoäng – barnets
berättelser innehöll fler episoder.
• Inga påtagliga lexikala effekter.	
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Pågående studie

Modellen prövas nu på grupper av typisk
t utvecklade
barn.
L arbetar med barndyader och kamratobs
ervation.
Modellärande åt båda håll.

Tack till

Linnéprojektet Cognition, Communication
and
Learning, VR-349-2007-8695.	

Sunnerdahls Handikappfond.	
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Från vänster: Margareta Gonzales Lindh, Joan C. Arvedson och Margareta Jennische.

Funderingar kring dysfagi och kursen i Uppsala
11–12 november 2010
”Bara jag inte behöver jobba med
dysfagi så blir nog allt bra ...”
Det var antagligen fler än jag som tänkte så
under utbildningen på logopedprogram
met. Dysfagi. Usch! Peta andra i munnen
och avgöra om de sväljer u.a. eller inte.
Aspiration eller inte? Tyst aspiration??
Huvaligen! Vuxna som inte kan äta. Eller
barn som inte vill äta. Så mycket ansvar.
Under alla andra kliniska kurser på
utbildningen så kände jag mig ganska
trygg med att jag åtminstone inte kunde
ha ihjäl patienten om jag gjorde något fel.
Men dysfagi – hjälp – här gällde det att
veta exakt vad jag gjorde för nu kunde ju
patienten sätta i halsen och aspirera vilket
ju faktiskt skulle kunna leda till lung
inflammation eller bråd död om man har
otur ... Jag ville ju bli logoped för att hålla
på med språk och kommunikation i
någon form. Hade jag velat peta folk i
munnen och testa sväljning, tuggning,
dregling, aspiration etc. så hade jag ju
kunnat bli ÖNH-läkare eller om möjligt
fått mitt lystmäte som tandläkare.
Sedan ett år tillbaka arbetar jag som
logoped på Oralmotoriskt centrum på
Talkliniken, Danderyds sjukhus. Jag har
mest behandlat barn med artikulations
svårigheter som har fått eller ska få hjälp
av en gomplatta. Sedan oktober har jag
börjat göra sedvanliga oralmotoriska
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utredningar. Och nu kommer vi till para
doxen i det hela. Jag ska börja göra svälj
bedömningar. Hjälp! En kurs för att stärka
självförtroendet och friska upp minnet
måste ju vara det ultimata sättet att inleda
detta nya skede i min logopediska karriär.
Så jag anmälde mig till ett tvådagarssemi
narium om dysfagi hos barn.
Dysfaginörd
Den 11 och 12 november åkte jag och res
ten av Oralmotoriska teamet på Talklini
ken till Uppsala för att delta vid semina
riet om dysfagi hos barn, ”Pediatric-
Swallowing and Feeding – Assessment and
Intervention”. Föreläsare var professor
Joan C. Arvedson, en äkta dysfaginörd.
Hon går, står, andas och sover dysfagi. Och
hon är genuint passionerad vad gäller allt
som har det minsta lilla med ät- och svälj
svårigheter att göra. Två hela dagar ägna
des åt att gå igenom ät- och sväljproble
matiken ur olika vinklar; etiska aspekter
på beslutsfattandet kring dessa patienter,
neurologiska orsaker, dreglingsproblema
tik, neonatalvård, gastroesofagalarefluxer,
kräkningar och kväljningar, instrumentella
bedömningsmetoder som videoflouro
skopi, fiberskopi, syremättnad, PEG eller
inte PEG, mata med PEG, avvänjning
från PEG till per os, hur tonsiller och ade
noider kan påverka sväljningen, barn som
inte vill äta etc. Många timmar ägnades åt

att titta på videofilm och diskutera olika
patienter. Joan inbjöd auditoriet till dis
kussion och många frågor väcktes under
dessa två dagar varför inga tidpunkter i
schemat höll. Joan Arvedson är en fantas
tisk personlighet, professionell som få,
påläst och strukturerad, ödmjuk inför alla
deltagare och deras kompetens. Ja, vilken
inspiration! Efter två dagar med Joan i
Uppsala är jag inte längre livrädd för tan
ken på att utreda patienter med ät- och
sväljsvårigheter. Jag har stor respekt men
är inte livrädd. Det är en väsentlig skillnad.
Gabriella Cohen, logoped

Joan C. Arvedson, är programkoordinator vid
Children’s Hospital of Wisconsin i Milwaukee
med inriktning mot ät- och sväljsvårigheter.
Hon undervisar också på Medical College
of Wisconsin. Hon studerade och forskade på
University of Wisconsin i Madison och har
publicerat två böcker; Pediatric Swallowing
and Feeding: Assessment and Management
(tillsammans med L. Brodsky) och Pediatric
Videofluoroscopic Swallow Studies: A professional Manual with Caregiver guidelines
(tillsammans med M. Lefton-Greif).
Hon ger workshops och seminarier inom
ämnet ät- och sväljstörningar hos barn över
hela världen.
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Recension

Afasi och samtal
– Goda råd vid kommunikation
Boken ”Afasi och samtal” är skriven av fyra
logopeder, Margit Corneliussen, Line
Haaland-Johansen, Monica I. K. Knoph,
Marianne Lind och en samtalsforskare,
Eli Quelid, vid Bredtvet kunskapscenter i
Oslo. Boken vänder sig i första hand till
närstående, och volontärer men förstås
också till personal inom vård/omsorg
som kommer i kontakt med personer
som har afasi.
Det första kapitlet av tio definierar
och förklarar begreppet afasi. Följande två
kapitel handlar om språk, kommunika
tion och samtal i vidare bemärkelse. Olika
språkliga begrepp som innehållsord, funktionsord, budskap-svar-återkoppling och
turtagning tas upp och författarna gör
jämförelser med hur språket påverkas vid
afasi. Bland annat görs en slående och
pedagogiskt kraftfull liknelse mellan
afatiskt språk och upplevelsen av hur svårt
det är att förstå och uttrycka sig när man
vistas utomlands och kämpar med ett

okänt språk och hur tröttande det är att
försöka samtala när man inte har tillgång
till den språkliga koden. De efterföljande
kapitlen ägnas åt att belysa samtalet ur
olika synvinklar: samtalsmiljöns betydelse,
olika typer av pauser, timing och mer
etiska aspekter på kommunikation som
ömsesidig likvärdighet och uppriktighet.
Vidare avhandlas hur kroppsspråket
används när vi människor kommunicerar
och hur läsning, skrivning och enkla
teckningar kan komplettera eller erbjuda
alternativ till muntlig kommunikation.
Varje avsnitt avslutas med goda råd
hur man på bästa sätt ska samtala med
personer som har afasi. Språket är ickeakademiskt enkelt och boken är tydligt
skriven för att läsas av ”icke-professio
nella”. Till exempel termen stereotypier
förklaras begripligt, likaså med afasi asso
cierade symptom som apraxi. Det finns
dock tyvärr en litet olycklig formulering i
det sjunde kapitlet om afasi och läsförmåga

där innebörden kan tolkas som att en
majoritet av personer med afasi har rela
tivt god läsförmåga, vilket ju inte är fallet.
En randanmärkning är också att vissa över
sättningsproblem från norskan anas, till
exempel används uttrycket huvudskador i
stället för det mer vedertagna skallskador
(jämför norskans hodeskader).
Jag uppskattar att det i mitt tycke allt
för stämplande och begränsande begreppet
afatiker inte används i texten utan det mer
neutrala och självstärkande person med
afasi. På flera ställen i texten slås också
med rätta fast att samtal är samtal även
med personer som har afasi och inte en
undervisnings- eller behandlingssituation.
Boken avslutas med kapitelindelad
referenslista, samt aktuella litteratur- och
webbtips.
Eric Lindström, logoped
Rehabiliteringsmedicinska
universitetskliniken,
Danderyds sjukhus

Notis

Palett är rätt! Rapport från röstkurs
Fler än vi två har haft möjlighet att delta i den återkommande
röstkursen i Feldenkrais och VIM, som har anordnats på Öland
av leg logoped Ann-Christine Ohlsson.
I Blekinge vill vi kunna erbjuda denna
behandlingsmodell till våra patienter, och
då både vi och andra kollegor varit nöjda
med kursens innehåll, valde vi att som
enhet att bjuda in Ann-Christine Ohlsson
till Blekinge 8–9 september 2010 för en
tvådagarskurs i VIM (= verbal instruk
tionsmodell/verbal guidning) för samtliga
logopeder verksamma på Logopedmot
tagningen/ÖNH-kliniken.
Imitation kontra instruktion
Traditionellt använder nog många av oss
IM (imitationsmodell) i logopedisk röst
behandling. Den innebär att logopeden
demonstrerar hur rösten produceras och
skall låta och patienten imiterar logopeden
i röstövningarna. Med IM kan logopeden
dock riskera att ”stå i vägen” för patientens
egen röst. Då man arbetar ad modum VIM,
Logopednytt 1/11

ger logopeden istället genomgående ver
bala instruktioner och guidar patienten
som utgår från sig själv och ”härmar” sig
själv. Patienten hittar ”sin egen” röst, utan
att bli färgad av logopedens röstkvalitet
(direkt) och målsättningen är också att
patienten ska kunna börja använda röst
tekniken i vardagen från första behand
lingstillfället. Behandlingsgång, innehåll
och material skiljer sig däremot inte från
IM. Man kan sammanfatta skillnaderna
mellan de olika teknikerna med att IM
utgår från logopeden, som visar före/är
modell och att patienten härmar logope
den, medan VIM (verbal guidning) utgår
från patienten.
Efter en kort teoretisk genomgång
ägnades resten av tiden åt att praktiskt
tillämpa VIM på varandra. Ann-Christine
gick runt och guidade oss i att guida var

andra och det var mycket givande att prova
på att både vara den som gav instruktioner
och att vara den som blev guidad.
Övningarna avslutades också med tid för
gemensam reflektion, vilket alltid är lika
givande!
Användbart i flera diagnoser
Samtliga kolleger fann denna riktade kurs
givande och vi är flera som nu använder
metoden i behandling av personer med röst
besvär, men också inom andra diagnoser.
Avslutningsvis lånar vi följande från
Ann-Christine: Palett är rätt! Ju fler verktyg i verktygslådan desto större frihet i
behandling av olika röstpatienter.
Åsa From, leg logoped
Petra Hagstrand Westrin, leg logoped
Logopedmottagningen/ÖNH-kliniken
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Blekinge
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Studentuellt

Hur gör man ett examensarbete?
Sista terminen på Logopedprogrammet utgörs av ett examensarbete på
30 högskolepoäng inom ett logopediskt område. Jag som nu går termin
4 på Logopedprogrammet har börjat fundera på hur man går tillväga när
man ska göra ett examensarbete och ställer mig flera frågor kring detta.
För att ta reda på mer om vad som väntar
mig och alla andra yngrekursare bestämde
jag i början på december förra året träff
med Emma Bergström och Idah LubowaMubiru som nu går termin 8 på Logoped
programmet vid Karolinska Institutet i
Stockholm.
Tjejerna berättar:
För det första kom vi fram till att vi ville
skriva med varandra och började sedan
”bolla idéer”. Vi var båda överens om att
vi ville göra ett examensarbete om något
som skulle bidra till den kliniska verk
samheten i logopedin. Ämnet man vill
behandla ska man helst ha valt i slutet av
termin 6. Potentiella handledare fick lämna
in förslag på områden där det behövs mer
forskning. Antingen kunde man välja
något av dem eller så fick man komma
med egna förslag på ämnen och hand
ledare. De flesta har en eller två hand
ledare och en del har fler. Vi valde ett redan
föreslaget ämne och har två handledare.
En introduktion till examensarbetet
med all teoretisk information som behövs
för att kunna skriva fick vi under början
av termin 7. Efter det fick vi en repetition
av statistiken som lästs under de tidigare

åren, hur man samlar data, söker artiklar
osv. Var och en lade sedan upp en pro
jektplan för sitt examensarbete som bland
annat innehöll en tidsplan, bakgrund,
metod som exempelvis tog upp vilka och
hur många försökspersoner man behövde,
syfte, frågeställning och ens egna förvänt
ningar av arbetet. Innan den skulle pre
senteras framför klassen fick man byta
projektplan med någon annan och oppo
nera på denna.
Vårat examensarbete har rubriken:
”Lexiko-semantisk förmåga hos barn
med autismspektrumstörning och gene
rell språkstörning”. Den frågeställning vi
först hade byggde vi sedan om men då vi
märkte att vi började ”sväva ut” från
själva ämnet gick vi tillbaka till den
ursprungliga frågeställningen. Under
loppets gång har det blivit klarare för oss
vad vi ska undersöka och skriva om.
Projektplanen kan ändras under tiden
man jobbar med examensarbetet men det
är viktigt att man hela tiden går efter sin
frågeställning och kollar av med sin
handledare om de ändringar man gör är
okej så att de passar in i själva ramen för
vad man vill undersöka.
Det är en stor spridning bland val av

ämnen i klassen. Det görs examensarbe
ten som behandlar många olika logope
diska områden, bland annat neurologo
pedi, röst, AKK (alternativ- och komplet
terande kommunikation), LKG (läppkäk- och gomspalt) och flerspråkighet.
Sedan jag intervjuade tjejerna i december
har de ringt runt till olika logopedmot
tagningar för att på så vis bli förmedlade
till föräldrar som har barn med de diag
noser som deras uppsats ska omfatta. De
har även läst artiklar och böcker och skri
vit på bakgrundsdelen. Nu väntar de på
att den sista etiska ansökan ska få ett god
kännande så att de kan börja kontakta
föräldrar.
Jag tackar Emma och Idah för att jag
nu vet mer om vad som väntar oss yngre
kursare och önskar alla som är i full gång
med sina examensarbeten stort lycka till!
Det ska bli jätteintressant att få ta del av
dem när de är klara!
Text och bild: Cecilia Halvarsson,
studentrepresentant,
Logopedprogrammet, termin 4,
Karolinska Institutet, Stockholm

Från och med ht-10 är utbildningsplanen på Karolinska Institutets
logopedutbildning omlagd vilket
även innebär förändringar gällande
examensarbetet. Bland annat får en
del av förberedelserna mer utrymme
och ges i form av egna kurser.
Kurs 29 kommer bli de första att
göra examensarbetet enligt den nya
utbildningsplanen.
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Fristående KUrser på LinKÖpinGs UniVersitet Ht 2011

Implementering och evidensbaserad praktik i logopedi

Kursen syftar till fördjupad förståelse för implementering. Centralt i kursen är teorier, modeller och empirisk kunskap
kring att införa metoder och interventioner i såväl förebyggande som behandlande syfte inom logopedisk verksamhet.
Studenten skall efter avslutad kurs kunna planera och utvärdera implementeringsprocesser inom logopedi utifrån
relevanta teorier och modeller samt ha kunskap om evidensbaserat arbete inom logopedi.
•

Kursstart: Ht 11, v35-v45, Studieform: helfart/halvfart

•

Ort: Linköping

•

Urval: 24/Lottning , Nivå: A

Kursansvarig institution: IKE/logopedi.
Kontaktperson: Christina Samuelsson, 013-28 67 95, christina.samuelsson@liu.se
Särskilda förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 100p/150hp godkända på logopedprogrammet eller
motsvarande inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv fördjupningsarbete).

Analys av professionell interaktion

Kursen syftar till att de studerande skall uppnå fördjupade kunskaper om professionell interaktion. Kursen innehåller
följande delar: teoretiska perspektiv på samtalsanalys, olika former av analys av interaktion, transkription, områden i
sjukvården där samtalsanalys är användbart samt samtalsanalys vid funktionshinder. Undervisningen består av
föreläsningar, datasessioner, seminarier och litteraturstudier. Kursen examineras med en uppsats där egen empiri och
analys skall ingå.
•

Kursstart: Ht 11, v40-v45, Studieform: helfart/halvfart

•

Ort: Linköping

•

Urval: 24/Lottning, Nivå: A

Kursansvarig institution: IKE/logopedi
Kontaktpersoner: Christina Samuelsson, 013-28 67 95, christina.samuelsson@liu.se; Charlotta Plejert, 013-28 28 12,
charlotta.plejert@liu.se Särskilda förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs minst 100p/150hp godkända på logopedprogrammet eller motsvarande inklusive självständigt examensarbete om 15 hp (c-uppsats eller motsv
fördjupningsarbete).

Examensarbete − masterexamen/logopedi, avancerad nivå, 15hp resp 30hp

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för masterexamen inom logopedi om studenten redan har ett
självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom sitt huvudområde.
Examensarbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori− och metodkunskaper med medicinsk inriktning och
ska ge färdigheter i att relatera empiri och teori till varandra. Syftet med examensarbetet i huvudområdet är att
studenten når en fördjupning i såväl ämnet som vetenskapliga metoder och forskningsetiska aspekter. Dessutom ska
examensarbetet ge färdighet och kunskap i att under handledning genomföra en avgränsad studie.
•

Kursstart: Ht 11, Studieform: helfart/halvfart

•

Ort: Linköping

•

Urval: Platsgaranti, Nivå: A

Kursansvarig institution: IKE/logopedi
Kontaktperson: Christina Samuelsson, 013-28 67 95
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Kurskalendariet
Examination and treatment in Phoniatrics – today and tomorrow
XXVIth Congress of Union of European Phoniatricians (UEP)
and the annual meeting of Swedish Phoniatric Society (SFF),
Lund, Sweden, May 12–14, 2011.
För utförligare information var god se
http://www.kongresslund.se/uep2011

Karolinska Institutet, Enheten för logopedi, Institutionen
för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC
Fiberskopi i logopedisk praktik (7,5 hp)
Kursen är på avancerad nivå och ger grundläggande teoretisk
kunskap och praktisk färdighet i fiberskopisk undersökning
inom logopedisk klinisk verksamhet.
Kurstid: prel. v. 42 och v. 48 2011
Anmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.
Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte
har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Utbildning på gång, se www.teckenp

arlor.se
Intresserad av kurser på DART? Se
www.dart-gbg.org

Fristående kurser, Uppsala Universitet vt 2011:
Tidiga insatser för barn med funktionsnedsättning, 7,5 hp
– kursansvarig C. Strydom, Stellenbosch University,
anm-kod G938, v. 17–21.
Kontakta Anki Gustafsson, logopedprogrammet@neuro.uu.se.
Communication in culturally diverse populations, 7,5 hp
– kursansvarig Berna Gerbu, Stellenbosch University.
Dyskalkyli, 7,5 hp, Blisskurser, både 4,5 och 7,5 hp samt
flera olika Klin handledning II-kurser.
Information finns tillgänglig snart, när katalogen och
webbkatalogen är klara.

Kurser på avancerad nivå vid Lunds universitet hösten 2011
Masterprogram i audiologi/logopedi och kurs i Cochleaimplantat
(7,5 hp) och Röstergonomi (7,5 hp).
Information, utbildnings- och kursplaner samt kontaktuppgifter
finns på http://www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi
För samtliga högskolekurser gäller sista anmälningsdag:
15 april 2011. Anmäl dig på www.studera.nu

Mer information inga-lill.haraldson@ki.se,
tfn: 08-585 874 07, eller sök på http://ki.se/

Logopeder med lokalfackligt förtroendeuppdrag
Län / Region

Namn

Blekinge	Petra Hagstrand-Westrin
Dalarna
Åsa Rundström
Gotland
Kerstin Andersson
Gävleborg
Madeleine Holmqvist
Halland
Johanna Kristensson
Halland
Kerstin Andersson
Jämtland	Eva Arvidsson
Jönköping	Ann Falck
Kalmar	Inger Larsson
Kronoberg
Mirja Troberg
Norrbotten
Kicki Norberg
Skåne	Anne Zimmerman
Skåne	Agneta Ivanov
Skåne
Cecilia Lundström
Skåne
Katrin Dahl
Skåne	Eva Alenbratt
Skåne	Agneta Jogby
Skåne
Margita Bengtsson
Skåne
Hanna Hansson
Stockholm	Annika Hildén
Stockholm	Lisbeth Grimlund
Stockholm
Åsa Hallgren
Stockholm
Signe Tonér
Stockholm	Gisela Liljeqvist
Stockholm
Stephan Munkert
Uppsala	Eva Sonered
Uppsala
Maria Törnhage
Värmland	Ann-Christine Ivarsson
Västerbotten
Barbara Eberhart
Västernorrland
Susanne Westerbring
Västernorrland
Mia Kristoffersson
Västmanland
Mona Barkensjö
Västra Götaland	Elisabet Wiedel
Västra Götaland	Anneli Åkerberg
Västra Götaland
Hedvig Holm
Örebro
Helena Wilkås
		
Stockholm	Anna Björling, tjänstledig!
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E-postadress

Huvudarbetsgivare namn

petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se
Blekinge Läns Landsting
asa.rundstrom@ltdalarna.se	Landstinget Dalarna
kerstin.andersson@gotland.se	Gotlands kommun
madeleine.holmqvist@lg.se	Gävleborgs Läns Landsting
johanna.kristensson@utb.halmstad.se
Halmstad kommun
Kerstin.E.Andersson@lthalland.se
Hallands Läns Landsting
eva.arvidsson@jll.se
Jämtlands Läns Landsting
ann.falck@lj.se
Jönköpings Läns Landsting
ingerlar@ltkalmar.se	Landstinget i Kalmar län
mirja.troberg@ltkronoberg.se
Kronobergs läns landsting
christina.e.norberg@nll.se	Länslogopedin Norrbottens Läns Landsting, Gällivare
anne.zimmermann@eslov.se	Eslövs Kommun
agneta.ivanov@skane.se
Region Skåne, Lund
cecilia.lundstrom@skane.se
Region Skåne, Helsingborgs Lasarett
katrin.dahl@skane.se
Region Skåne, Helsingborgs Lasarett
eva.alenbratt@skane.se
Region Skåne, Hjälpmedel DAHJM, Lund
agneta.e.jogby@skane.se
Region Skåne, Kristianstad
margita.bengtsson@skane.se
Region Skåne, Vuxenhabiliteringen
hanna.hansson@eslov.se 	Eslövs kommun
annika.hilden@sll.se
Stockholms läns landsting, Habilitering
lisbeth.grimlund@ds.se
Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus
asa.hallgren@ds.se
Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus
signe.toner@ds.se
Stockholms läns landsting, Danderyds sjukhus
gisela.liljeqvist@sll.se
Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Rosenlund
stephan.munkert@sll.se
Stockholms läns landsting, Stroketeamet Sigtuna
eva.sonered@akademiska.se	Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala
maria.tornhage@akademiska.se
Folke Bernadotte regionhabilitering
ann-christine.ivarsson@liv.se
Värmlands Läns Landsting
barbara.eberhart@vll.se
Västerbottens Läns Landsting
susanne.westerbring@lvn.se	Landstinget Västernorrland
mia.kristoffersson@lvn.se	Landstinget Västernorrland
mona.barkensjo@ltv.se
Västmanlands Läns Landsting
elisabet.wiedel@vgregion.se
Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett
anneli.akerberg@vgregion.se
Västra Götalandsregionen
hedvig.holm@vgregion.se
Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska sjukhuset
helena.wilkas@orebroll.se
Universitetssjukhuset, Örebro Läns Landsting
anna.bjorling@sll.se

Stockholms läns landsting, logopedmottagningen Stadshagen
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Från åskådare till deltagare
Lightwriter SL40
”Med Lightwriter SL40 har jag fått tillbaka min mänskliga
röst. Om det är möjligt använder jag min Lightwriter
ännu mer än tidigare. Idag har jag inga problem att tala
med människor som inte vet att jag har ett talhandikapp
i telefon, det gäller både på jobbet och privat. Det har
blivit roligare att prata helt enkelt. Att den dessutom är
snabbare, har en bra ordlista, är modernare och förenklar
min vardag är ytterligare plus.”
LightWriter SL40 är en bärbar samtalsapparat som ger
personer med kommunikationssvårigheter möjlighet att
kommunicera med text och tal.
Vill du veta mer? Se vår hemsida eller ring oss för
mer information.

Abilia AB | Tel 08-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se | www.facebook.com/AbiliaSverige
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POSTTIDNING

B

Logopednytt

Avsändare: Logopednytt, box 760, 131 24 Nacka.

Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnummer (se adressetiketten ovan)
Lösenord: Ditt personnummer utan bindestreck (ååmmddnnnn)

I nästa nummer

➽ D
 et nummer av Logopednytt som du nu håller
i din hand blir det sista av sin art. En era är slut
och en ny tar sin början ... Håll alltså utkik efter

NYA LOGOPEDNYTT
(på riktigt den här gången)		
Kommer med DIK-forum den 13/5!

Vetenskaplig
artikel på gång?
Flera hugade författare har hört av sig angående gången när det gäller vetenskaplig artikel/lar till LN.
Utöver den information som ges i författaranvisningarna som finns på hemsidan bör man tänka på
följande: Ordinarie manusstopp (nästa gång den 13 april) gäller slutversionen av manuset, det vill
säga den reviderade versionen efter obligatorisk granskning (se anvisningar). Granskare behöver en
månad för sitt uppdrag och författaren ytterligare en månad för revision. Ytterligare cirka två till fyra
veckor behövs för handläggning. Man behöver alltså planera för att skicka in sin artikel till den vetenskapliga redaktören cirka tre månader före manusstopp.
Välkomna med bidrag!
Anette Lohmander
Vetenskaplig redaktör
logopednyttva@dik.se

