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Om knappt fyra månader, den 27 januari 2014, är dags för Svenska Logopedförbundets 
förbundsmöte. Det var då tre år sedan sist. 

Just nu pågår arbetet med att utse delegaterna till mötet ute på arbetsplatser runt 
om i landet. 40 representanter för vårt förbund ska utses. Valberedningen arbetar med 
att ta fram styrelsekandidater. Styrelsen arbetar med att sammanfatta tre års arbete 
och komma med förslag om vad förbundet bör satsa på för de kommande tre åren. 

Genom en motion till förbundsmötet har du som medlem möjlighet att påverka vad 
förbundet ska ägna tiden åt under nästa mandatperiod. Alla motioner är välkomna! 
Lär mer om hur du lämnar en motion inne i tidningen. Här kan du också läsa mer 
om vårt uppsatspris till Gunnar Bjuggrens minne och om Svenska Logopedpriset. 

Vilka ska bli våra vinnare 2014? Skicka in uppsatser 
och nominera kollegor vars prestationer ni tycker 
förtjänar att uppmärksammas.

Vid förbundsmötet 2011 fick vi i styrelsen i uppdrag av 
er medlemmar att arbeta för en vidgad arbetsmarknad 
för logopeder genom ökad opinionsbildning kring våra 
patienters behov och vad vår kompetens kan göra för 
skillnad för patienterna. Vi fick också i uppdrag att 

utarbeta en handbok till stöd för framtagande av kliniska riktlinjer inom logopedi. 
Vi har arbetat med att tillsammans med representanter för våra utbildningsorter och 
logopedchefgruppen ta fram en specialistordning för logopedi. Utöver det har vårdval 
varit en av de frågor som har tagit upp vår tid under mandatperioden.  Arbetet med 
dessa frågor har gett en hel del resultat som presenteras under förbundsmötet och 
som sedan finns tillgängliga för alla våra medlemmar på webben samt publiceras i 
Logopednytt och på Logopedforum.

Nu är det dags att se framåt och tänka på vad vi ska göra under de kommande tre 
åren. Den största och viktigaste frågan vid förbundsmötet kommer naturligtvis att 
vara frågan om vilket fackförbund vi ska tillhöra. Ska logopederna stanna som med-
lemmar i DIK, lägga ner delföreningen Svenska Logopedförbundet  och lämna över 
ansvaret för de logopediska professionsfrågorna till DIKs förbundsstyrelse? Eller ska 
Svenska Logopedförbundet f lytta sin tillhörighet till SRAT, ett fackförbund med en 
delföreningsstruktur, där man redan företräder f lera andra legitimationsyrken och 
sedan länge driver frågor inom hälso- och sjukvårdssektorn? Det är en fråga som 
delegaterna för er räkning kommer att ta ställning till vid förbundsmötet. Ni har 
redan fått frågor kring detta i en medlemsenkät och frågan kommer att ställas igen 
i januari. Tänk efter! Hur vill du ha det? 

Vi i styrelsen vill mer än gärna diskutera frågan med dig! Vi finns att nå per mejl, 
på logopedforum, per telefon. Tveka inte. Ställ dina frågor till oss!

Ulrika Guldstrand
Styrelseordförande 

”Med en  
motion till 
förbundsmötet 
kan du påverka 
våra satsningar”

Dags att se framåt mot
de kommande tre åren
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6 Tema utbildning
 på sidan 6 börjar det här num-

rets tema om utbildning. de sex 
lärosätena med logopedutbildning 
presenterar sin verksamhet.

6 Lund
 utbildningen i Lund har flera profil-

områden. Sedan femton år samver-
kar logopedutbildningen med den 
fyraåriga audiologiutbildningen.

10 Göteborg
 Ämnena logopedi, lingvistik, medi-

cin och psykologi är integrerade 
genom hela utbildningen. 

12 Linköping 
 på Hälsouniversitetet, som är nam-

net på den medicinska fakulteten 
vid Linköpings universitet, används 
problembaserat lärande (pbL).

6

12

22

14 Stockholm 
 olika teman finns integrerade i 

utbildningen i så kallade ”strim-
mor”. de återkommer i flera kurser i 
logopedutbildningen vid Karolinska 
institutet.

22 Uppsala 
 för närvarande är uppsala den 

enda logopedutbildningen som 
har intag på vårterminen. Varje år 
i januari startar en kurs med 30 
studenter. 

24 Umeå 
 I umeå är behandling via telemedi-

cin ett tydligt inslag i undervisning-
en om många diagnoser, både som 
ett sätt att minska kostnaderna och 
öka effektiviteten kring vårdinsat-
sen. 

Innehåll # 3 | 2013

Lika men
ändå olika
Inför det här numret bad vi alla logo-
pedprogram i landet att berätta om sin 
verksamhet. det resulterade i det kanske 
fetaste numret av Logopednytt någonsin. 
Vi kan läsa om hur de olika utbildning-
arna är upplagda, vilken pedagogik som 
används och hur det präglar studenter-
nas väg mot att bli skickliga kliniker och 
kritiska vetenskapare. Mycket är lika. 
Samtidigt har varje utbildningsort sina 
säregna karaktärsdrag. texterna om 
universiteten börjar på s.6. 

utbildningen går givetvis hand i hand 
med forskning. om ni är nyfikna på vilken 
forskning som bedrivs – och vem som 
ligger bakom den – hittar ni presenta-
tioner av massor av aktiva projekt på 
universitetssidorna längre fram. 

förbundsmötet i januari drar raskt 
närmare. Sveriges logopeder står inför 
ett vägskäl: Vi kan fortsätta att tillhöra 
dIK, eller ta beslut om att byta förbund 
till SrAt. Vill man lämna in motioner till 
förbundsmötet och undrar hur man går 
tillväga kan man läsa hur på s. 5. 

Vidare är det hög tid att nominera 
logopeder till Svenska Logopedpriset 
och att föreslå vilket examensarbete som 
ska vinna uppsatspriset till gunnar bjug-
grens minne. Mycket att fundera på med 
andra ord. Allt avgörs i slutet på januari!

I det här numrets vetenskapliga artikel 
kan du läsa om huruvida en persons 
stavningsförmåga påverkar förmågan 
att kunna skriva en text av god kvalitet. 
tillvägagångssätt och resultat finner du 
på s.26. 

Simon Sundström och 
Patrik Åhlund
Redaktörer
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Svenska Logopedförbundet 
delar vart tredje år ut ett upp-
satspris i logopedi om femtusen 
kronor ur Gunnar Bjuggrens 
minnesfond. Syftet är att sti-
mulera och uppmärksamma 
de studenter som genom sina 
magisteruppsatser bidrar till 
professionens utveckling.

Nu börjar det åter bli dags att nominera 
sin egen eller någon annans uppsats. Vid 
stämman den 27-28 januari 2014 i Stock-
holm kommer den tredje utdelningen av 
uppsatspriset att ske.

Uppsatspriset 2009
Vid Logopedstämman i Uppsala 2009 
delade Svenska Logopedförbundet ut 
det allra första uppsatspriset till Gunnar 
Bjuggrens minne. Den vinnande uppsatsen 
hette Kartläggning av logopeders arbete med 
flerspråkiga barn i de tre svenska storstads-
regionerna – Utmaningar och utvecklings-
möjligheter och var skriven av  Veronica 
Bergström och Maria Bäcklin, Karolinska 
Institutet. Priset delades ut av professor 
Britta  Hammarberg, som varit med och 

Uppsatspriset i logopedi 
till Gunnar Bjuggrens minne

Två priser är aktuella i höst: Skicka in uppsats till uppsatspriset. Nominera kandidater till 
logopedpriset.

styrelsen

startat Gunnar Bjuggrens minnesfond. 
Veronica och Maria  vann 5 000 kronor 
och fick presentera sin uppsats inför stäm-
mans alla deltagare.

Uppsatspriset 2011
Inför den förra prisutdelningen, 2011  
lämnades ett f lertal uppsatser in för 
bedömning. Samtliga lästes av Svenska 
Logopedförbundets styrelse. Ur detta 
omfattande material valdes två finalister ut. 

Båda uppsatserna ansågs av styrelsen 
vara av värde för professionen, välskrivna 
och innehöll intressanta resultat. De 
båda uppsatserna skickades vidare till 
av styrelsen utsedda representanter från 

logopedutbildningarna som tillsammans 
med styrelsen utgör prisets jury. Represen-
tanterna från utbildningsorterna ombads 
särskilt bedöma det vetenskapliga innehål-
let och utförandet av uppsatsarbetet. Båda 
uppsatserna bedömdes vara av god kvalitet. 
De avhandlade aktuella ämnen och höll en 
god vetenskaplig nivå. Utifrån de åsikter 
som kom in från utbildningsorterna och 
genom diskussion i styrelsen utsågs till slut 
2011 års uppsatspristagare Emma Barrner 
(numera Schött) och Hanna Evers med 
uppsatsen Kommunikation hos respirator-
vårdade patienter: Upplevelser hos patient 
och vårdpersonal samt analys av samtal med 
och utan röstgenerator.

Vill du vara med och tävla  
om uppsatspriset? 
Skicka in din uppsats till:
ulrika.guldstrand@dik.se 
senast den 27 oktober 2013. Regler 

•  Endast färdigställda och godkända 
magisteruppsatser i ämnet logopedi kan 
delta.

•  Alla författare måste vara medlemmar i 
Svenska Logopedförbundet/dIK för att 
delta i tävlingen.

•  Uppsatsen får max vara tre år gammal vid 
inlämnandet.

•  Uppsatsen får endast delta vid ett tillfälle.
•  Priset utlyses via förbundets kanaler 

tidningen Logopednytt samt förbundets 
hemsida.

•  Uppsatsen ska ha inkommit för bedöm-
ning senast tre månader före utdelandet 
av priset.

•  Det står Svenska Logopedförbundet fritt 
att avstå från att dela ut stipendium.

•  Juryn består av Svenska Logopedför-
bundets styrelse samt av denna utsedda 
representanter från logopedutbildning-
arna. 

•  Styrelsen kan vid behov till sig knyta 
externa experter.

•  Juryns beslut kan ej överklagas.

Bedömningskriterier 
• Uppsatsens relevans för professionen.
•  Uppsatsämnets aktualitet.
•  Avgränsningarnas ändamålsenlighet och 

tydlighet.
•  Relevans i metodval och teoretiska reso-

nemang. 

•  Struktur och stilistisk utformning.
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Svenska 
Logopedpriset
Svenska logopedpriset delas 
ut vart tredje år. Juryn, som 
består av Svenska logoped-
förbundets styrelse, gör sitt 
val utifrån de nomineringar 
som kommer in från hela lan-
det. Vem ska få priset 2014?  

Svenska Logopedpriset delades ut 
första gången 1992. Sedan dess har 
det blivit nio prisutdelningar med två 
års mellanrum och 2011 delas priset ut 
för tionde gången. Pristagaren belönas, 
utöver äran, med ett konst- och/eller 
designföremål.

Monica Westerlund, logoped på Aka-
demiska sjukhuset, tilldelades Svenska 
logopedpriset 2011. Monica är en pionjär 
inom den svenska forskningen kring 
evidensbaserade språkscreeningar. 
Hon har bland annat utvecklat en 
treårsscreening som används inom 
barnhälsovården i Uppsala län och ett 
f lertal andra landsting.

Nomineringar till 
Svenska Logopedpriset 2014 
skickas till
ulrika.guldstrand@dik.se 
senast den 30/11 2013.

Kriterier
I sin bedömning följer juryn följande 
fem kriterier:
* pristagaren ska ha utvecklat/tillfört/

bidragit till professionens utveckling.
* pristagaren ska vara en god förebild 

för kåren.
* pristagaren ska ha bidragit till att göra 

yrket känt.
* pristagaren ska vara generös med sin 

kunskap och delar med sig av den.
* pristagaren ska ha varit verksam en 

längre tid och representera det ”var-
aktigt slitet” inom logopedkåren.

En mindre stämma
Svenska Logopedförbundet planerar 
för en mindre stämma under 27-28 
januari 2014 i samband med för-
bundsmötet.

Föreläsningar kommer att hållas 
måndag och tisdag förmiddag fram 
till lunch.

Förbundsmötet hålls på eftermid-
dagen dag ett, det vill säga måndag 
27 januari med efterföljande middag.

Mer information kommer inom kort 
i nyhetsbrev samt på Logopedforum.

Så lämnar man motioner 
till förbundsmötet
Svenska Logopedförbundets 
förbundsmöte sammankallas 
vart tredje år. Nästa gång blir 27 
januari 2014 i Stockholm.

På förbundsmötet väljs ordförande och 
styrelse. Förbundsmötet granskar sty-
relsens verksamhet under den gångna 
mandatperioden samt fattar beslut om vad 
styrelsen ska arbeta med under kommande 
mandatperiod. Inför förbundsmötet har 
medlemmarna möjlighet att inkomma med 
motioner och styrelsen med propositioner. 
Dessa tas upp till  behandling och beslut av 
mötet. Du som önskar lämna in en motion 
till 2014 års förbundsmöte kan kontakta 
Logopedförbundets styrelse. Motioner 
ska lämnas senast den 15 november 2013.  
Alla medlemmar är välkomna att delta i 
förbundsmötet, dock är endast de valda 
delegaterna röstberättigade. 

Vinn en biljett till ASHA 2014!
Vid mötet i januari kommer två biljetter 
till ASHA-kongressen att  lottas ut bland 
de medlemmar som är närvarande under 
mötet. ASHA-kongressen, det amerikan-
ska logopedförbundets årliga  kongress, 

är sannolikt världens största arrangemang 
för logopeder. Flera dagar späckade med 
åtskilliga seminarier och föreläsningar, en 
överväldigande utställning, möjlighet att 
ta del av  posters och att möta kollegor från 
hela världen – kort sagt, en logopedhap-
pening som bara måste upplevas!

Vi ses i Stockholm
Styrelsen

Du som vill lämna in en motion till 2014 års förbundsmöte kan kontakta Logopedförbundets 
styrelse. Motioner ska lämnas senast den 15 november 2013.
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Lund

De flesta av våra studenter 
skulle säkert svara att man ska 
läsa i Lund just för Lunds skull. 
Lund är en spännande och aktiv 
studentstad, fylld med såväl tra-
ditioner som utveckling och ett 
gott och hälsosamt respektlöst 
förhållande till den akademiska 
historien. 

Avdelningen för logopedi, foniatri och 
audiologi som huserar Logopedutbild-
ningen finns inne på sjukhusområdet men 
placerat i gränsen mot det akademiska 
Lund med Universitetsbiblioteket tvärs 
över gatan. På ett stenkasts avstånd lig-
ger Språk- och Litteraturcentrum där 
studenterna läser kurserna i lingvistik och 
fonetik. Kastar man istället stenen ned mot 
stadens centrum hamnar den vid ”Eden” 
där studenterna läser kurserna i psykologi. 

Men riktigt så enkelt som att det bara 
är för Studentlunds skull är det nog inte. 
Utbildningen i Lund har f lera profilområ-
den inom såväl utbildning som forskning. 
Några specifika områden presenteras i 
det följande. 

Audiologi och logopedi
Sedan femton år samverkar logopedutbild-
ningen med den fyraåriga audiologiutbild-
ningen både på grundutbildningsnivå och 
i det gemensamma masterprogrammet. På 
grundnivå innebär samverkan att studen-
terna läser gemensamt under hela första 
året, under introduktionsveckorna och i 
kurserna i anatomi, lingvistik, fonetik och 
psykologi. Vissa moment är under den tiden 
inriktade på de specifika programmen, 
men grunden är alltid gemensam samtidigt 
som studenterna får en översiktlig inblick 
i det andra programmets områden. Under 
resten av utbildningstiden inleds varje 
hösttermin med gemensamma kurser i 
medicin och vetenskapsmetodik. Mas-
terprogrammet består till stora delar av 
gemensamma kurser. I år ges till exempel 

Varför ska man läsa 
till logoped just i Lund?

en internationell teorikurs i ämnet kogni-
tiv hörselvetenskap med Suzanne Purdy 
från Nya Zeeland som gästande lärare. 
Vinsterna med samverkan är många. 
Studenterna får en tvärvetenskaplig och 
bred bas, och integrerar tydligt kunskaper 
i audiologi i logopediska fält och omvänt. 
Forskningssamverkan är god inom framför 
allt områden som ljudmiljö och kognitiv 
hörselforskning. 

Kommunikation och ledarskap 
Flera av utbildningsplanens lokala mål 
handlar om studenternas kommunikativa 

kompetens. En kommunikationsstrimma 
löper under hela utbildningen och sätter 
med olika moment fokus på studenternas 
egen kommunikation i tal och skrift. Mo-
menten omfattar arbete i hel- eller delgrupp 
och innehåller exempelvis samtalsträning; 
att ge och ta återkoppling; forumspel för 
att träna ”skarpa lägen” samt ledarskap. 
Ett ytterligare inslag som också tränar 
studenternas kommunikation är arbetet 
med problembaserat lärande (PBL). 
Lunds universitet har en lång tradition 
av engagemang i högskolepedagogisk 
utveckling och forskning vilket även har 

Utsikt från föreläsningssalen ...



Logopedutbildningen här i Lund är 
upplagd på ett mycket bra sätt då det 
i början av utbildningen fokuseras på 
barn och senare under utbildningen läggs 
tyngden istället på framför allt vuxna. 
Vi uppskattar växlingen mellan teori 
och praktik under utbildningens gång. 

Föreläsningar och praktik komplet-
teras av problembaserat lärande och 
professionella patienter som vi studenter 
får bemöta och ”behandla”, vilket är 
väldigt lärorikt. 

Många av våra föreläsare är även 
kliniskt verksamma vilket känns sti-
mulerande och ger en god inblick i våra 
kommande yrkesroller.

Lund är en väldigt mysig stad att 
studera i. Det är nära till allt och stu-
dentlivet här erbjuder något för alla. 

Frida, Mimmi och Stina
Logopedstudenter T5

Vi uppskattar 
växlingen 
mellan teori 
och praktik

Tre logoped studenter som gillar Lund: 
Stina Christoffersson, Frida Andersson och 
Mimmi Jakobsson

omfattat logopedutbildningen. Strax innan 
utbildningen blev fyraårig började utbild-
ningen i Lund med PBL. Omläggningen 
till PBL kom att bli en milstolpe. Två 
tydliga förändringar genomfördes: dels 
implementeringen av PBL vilket minskade 
antalet föreläsningar och medförde ett, då 
nytt, synsätt på studenternas lärande, dels 
en omläggning av hela programmet till att 
bli mer integrerat. Studenterna har sedan 
dess alltid praktik inom det område som 
de läser inom och där PBL-arbetet blir 
bryggan mellan teori och praktik. PBL är 
en relativt kostsam undervisningsmetod 
men den för med sig så många fördelar 
så att vi ändå väljer att behålla modellen. 
Bland annat ger PBL, utöver det faktiska 
kunskapsinhämtandet, också träning i 
ledarskap, gruppkompetens och av den 
egna kommunikationen. PBL tillämpas 
under samtliga kliniska terminer (T3-T7) 
men under de senare terminerna arbetar 
studenterna även med Casemetodik. 
Studenterna introduceras till PBL redan 
T1 i syfte att också sätta fokus på den 
vetenskapliga grunden för lärande och 
studierna i stort. 

Med något undantag har alla lärare 
genomgått högskolepedagogisk utbild-
ning. Ett antal projektarbeten inom de 
högskolepedagogiska kurserna har bidragit 
till det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

VFU i utveckling och förändring
Studenterna gör alltså sin praktik paral-
lellt med de teoretiska studierna i form 
av föreläsningar och PBL. Detta ställer 
givetvis speciella krav på var praktiken kan 
genomföras eftersom studenterna måste 
kunna ta sig till Lund för föreläsningar 
och PBL-sessioner. Som på de andra 
utbildningsorterna är det inte heller helt 
lätt att hitta klinikplatser till studenterna, 
även om vi har ett kompetent och enga-
gerat gäng kliniker som tar hand om så 
många av våra studenter som de kan. Vi 
har därför genomfört en del förändringar 
även i de teoretiska kurserna för att förbe-

reda, stärka och fördjupa de möjligheter 
studenterna får för sin VFU. Särskilt svårt 
att tillgodose är behovet av neuroklinisk 
VFU. Ett moment har nyss utvecklats 
av Christina Dravins (leg. logoped och 
universitetsadjunkt) och Sten Erici (leg. 
logoped, skådespelare och pedagogisk 
utvecklare vid fakulteten). Syftet är att 
utveckla studenternas bemötandefärdighet. 
I korta drag: Professionella skådespelare 
gestaltar standardiserade patienter med 
sex symptombilder. Studenterna möter 
patienterna gruppvis, medan resten av 
studentgruppen observerar genom ”one 
way screen”. Under patientmötet turas 
gruppmedlemmarna om att vara samtals-
ledare.  Studenterna kan under sessionen 
säga frys! och den standardiserade patienten 
blir då inaktiv. Gruppen kan då konferera 
om nästa steg eller byta samtalsledare. 
Studenterna kan sedan återuppta aktivite-
ten med patienten. Mötet varar i cirka 20 
minuter, varefter studenterna diskuterar 
bemötandeaspekten med skådespelaren 
under cirka tio minuter. Momentet är 
utvärderat av studenter och kliniska 
handledare med mycket positivt resultat. 
Ett andra verktyg som är under utveckling 
är en färdighets- och lärandeportfölj, 
ett elektroniskt verktyg där studenterna 
fortlöpande under utbildningen gör spe-
cifika ref lektioner kring kliniken, sina 
egna kliniska mål och kopplingen mellan 
teori och praktik. 

Habilitering och AKK
Ett ytterligare område som lyfts av ut-
bildningsplanen är en fördjupning av 
förmågan att kommunicera med och förstå 
patienter med f lerfunktionsnedsättning. 
Genom ett nära samarbete med regio-
nens habiliteringar har studenterna goda 
möjligheter till VFU. Studenterna tränas 
tidigt i alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) och även tecken 
som AKK (TAKK), vilket gör dem väl 

Fortsättning …
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Susanna Whitling, doktorand

Jag tog examen och blev leg. logoped 2010. 
Efter arbete med olika patientgrupper, 
främst inom röst och dyslexi, blev jag 
antagen som doktorand i klinisk medicin 
med inriktning på logopedi vid medicin-
ska fakulteten i Lund den 1 oktober 2012  
Antagningen skedde till ett stort projekt 
med finansiellt stöd av AFA försäkringar 
och som genomförs tillsammans med 
Danmarks Tekniska Universitet, DTU.

Projektet i stort syftar till att kartlägga 
röstens läke- och återhämtningsproces-
ser. Vi behöver veta mer om hur olika 
personer, med olika förutsättningar för 
röstproduktion, klarar av att belasta sin 
röst. Inom ramen för projektet innefattar 
röstbelastning att kunna göra sig hörd 
genom bakgrundsbuller under en stunds 
högläsning. Allt från röstfriska personer 
till patienter som ska genomgå röstkirurgi 
kommer att undersökas och ett av målen 
är att ta fram ett röstbelastningstest som 
kan användas av logopeder och foniatrer 
i klinik. Roland Rydell, överläkare och 
foniater på SUS i Lund är huvudhandle-
dare och bihandledare är Viveka Lyberg 
Åhlander, leg. logoped och DMSc. Bland 
ett fåtal andra har dessa två drivit Lunds 
universitets röstforskning framåt under 
de senaste 15 åren.

förberedda för sin VFU inom området 
och i relation till utbildningsmålet. 

Internationell  
kommunikationskompetens
Den internationella aktiviteten är omfat-
tande. Sedan ett antal år har utbildningen 
ett utbyte med New York University och ett 
40-tal studenter har under åren tillbringat 
sin valbara kurs där under T8. Även San 
Fransisco State University är populärt. 
En handfull studenter har också skrivit 
sitt magisterarbete under vistelser vid 
bland annat San Diego University och 
universitetet i Edinburgh. 

I syfte att stötta studenterna i deras 
förståelse för vetenskapliga studier och 
vetenskaplig text har sedan ett par år en 
vetenskaplig strimma införts under ledning 
av doktoranderna Olof Sandgren och Ketty 

Skådespelare gestaltar standardiserade patienter

… fortsättning 

Lund

De flesta av forskarna, såväl 
doktorander som seniora fors-
kare, vid vår avdelning är knutna 
till Linnémiljön Kognition, 
Kommunikation och Lärande 
– Tänka i Tid (CCL) vid Lunds 
universitet. 

Birgitta Sahlén var av de fem professorer 
som år 2008 tillsammans fick ett tioårigt 
forskningsanslag om 75 miljoner för att 
bedriva tvärvetenskaplig forskning. 

Birgitta är för närvarande vice koor-
dinator och kommer år 2014 att ta över 
som huvudkoordinator för organisationen 
med nästan 40 forskare från fyra fakul-
teter vid LU och många internationella 
samarbetspartner.

Har fördjupat forskningen
Den tvärvetenskapliga miljön har både 
breddat och fördjupat logopedisk forsk-
ning i Lund, inte bara teoretiskt utan 
även tekniskt och metodologiskt, inte 

minst genom CCL:s nära anknytning till 
Humanistlaboratoriet. 

Genom Humanistlaboratoriet kan vi 
nu studera den tidsmässiga integrationen 
mellan verbala och icke-verbala aspekter 
av kommunikation, till exempel hur 
barns språkförståelse varierar med talares 
ögonrörelser, gester, röstkvalitet och den 
omgivande ljudmiljön. Linnéanslaget har 
också förstärkt vår avdelning på tjänstesi-
dan. Vi har exempelvis kunnat anta tre nya 
doktorander och utlysa en post-doc-tjänst. 

Birgitta Sahlén var också en av de sö-
kande till ett av de stora Linnéanslag som 
ligger vid Linköpings universitet, det så 
kallade HEAD (Hearing and Deafness). 
Genom HEAD och det nära samarbetet 
med Björn Lyxells grupp där har Birgittas 
forskargrupp i Lund under de senaste tio 
åren studerat kommunikativ och språklig 
utveckling hos barn med hörselskador 
med CI och hörapparat. Denna forskning 
har fått stor betydelse för utvecklingen av 
området kognitiv hörselvetenskap i Norden. 

40 forskare från fyra fakulteter

Holmström. I en föreläsningsserie som 
startar redan under utbildningens första 
dagar tränas studenterna i vetenskaplig 
metod, statistik och skrivande för att kunna 
göra övergången från konsument till pro-
ducent av vetenskap smidig. Förmågorna 
sätts på prov under T4 där studenterna 
utformar en vetenskaplig studie och där 
tvingas ta hänsyn till etiska aspekter vid 
datainsamling, statistiska överväganden 
och att kritiskt väga fördelarna med en 
metod mot eventuella risker för forsk-
ningspersoner eller resultatens validitet. 
Till uppsatskursen T8 har studenterna 
tillägnat sig generiska färdigheter som 
också kan användas under master- eller 
forskarutbildning. Logopedstudenterna 
rustas genom strimman också för de krav 
på vetenskaplighet som ställs i kliniskt 
arbete, exempelvis att kunna värdera evi-
densgraden för olika behandlingsalternativ.
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Emily Grenner, doktorand

Jag tar fram och prövar en interventions-
metod för skriftlig narrativ förmåga. Den 
är riktad till barn med hörselnedsättning, 
som ofta har svårigheter med läs- och 
skrivutvecklingen. Metoden bygger på 
kamratlärande, i det här fallet att man blir 
en bättre skribent av att se och reflektera 
över hur jämnåriga arbetar med texter. 
Före och efter intervention gör barnen 
skrivuppgifter i tangentbordsloggnings-
program. Utvärdering görs genom analys 
av färdiga texter och av skrivprocessen. 
Utvecklingen relateras till kognitiva och 
språkliga förmågor. 

Jag är doktorand sedan mars 2013 och 
sedan dess har projektgruppen, som består 
av logopeder och språkvetare, förberett och 
spelat in de filmer som ska användas i in-
terventionen, där elever i skolår 4-6 skriver 
och pratar om skrivande. Under hösten 
genomförs intervention och datainsamling 
i fyra femteklasser med normalhörande 
barn och på vårterminen gör vi samma sak 
i hörselklasser. Om metoden är effektiv 
kommer lärare att utbildas för att själva 
kunna använda den.

Handledare är Birgitta Sahlén och 
Viktoria Johansson.

Ketty Holmström, doktorand

Forskningen om språkstörning har under 
lång tid fokuserat på fonologiska och 
grammatiska aspekter, och framför allt 
hos enspråkiga barn. I den svenska skolan 
har emellertid idag cirka en femtedel av 
eleverna ett annat modersmål än svenska, 
och kunskapen om denna grupp är brist-
fällig. Vidare har lexikala förmågor visat 
sig vara mest avgörande för textförståelse, 
en nödvändig förmåga för att klara skol-
arbetet. I tre delarbeten undersöks därför 
utvecklingen av ordförrådets storlek (antal 
ord) och organisation (barnets djupare 
kunskap om ord och deras relation till 
andra ord) hos f lerspråkiga barn med och 
utan språkstörning. Barnen testas avseende 
kognition, generell språkförmåga och lexi-
kal storlek och organisation och testas på 
nytt efter ett år för en långtidsuppföljning. 
Resultaten visar att skillnader i ordför-
rådsstorlek mellan f lerspråkiga barn 
med och utan språkstörning kvarstår 
över tid, och att signifikanta skillnader 
även gällande ordförrådets organisation 
märks vid uppföljningen. Preliminära 
resultat tyder på att ordförrådsstorlek vid 
testtillfälle 1 predicerar organisationen av 
ordförrådet vid testtillfälle 2.

Handledare är Ulrika Nettelbladt och 
Annika Dahlgren Sandberg.

Olof Sandgren, doktorand

I min avhandling, som försvaras 18 ok-
tober, undersöks språkliga konsekvenser 
av mild-till-måttlig hörselnedsättning 
hos barn och ungdomar, en grupp som 
i högre utsträckning än normalhörande 
har svårt att nå skolans mål, och där 
följdverkningar på den språkliga förmågan 
ofta går obehandlade. 

I fyra delarbeten undersöks den kom-
munikativa förmågan hos 10-15-åringar 
i samtal, både avseende verbal (exv. 
fråge- och svarsstrategier) och icke-verbal 
(blickbeteende) kommunikation. Av 
resultaten framkommer att barnen med 
hörselnedsättning i högre utsträck-
ning tittar på samtalspartnern, och att 
fonologisk förmåga bidrar till blickbe-
teendet. De barn med hörselnedsättning 
som även har svårt med nonordsrepetition 
(ett mått på fonologiskt korttidsminne) 
uppvisar fördubblad sannolikhet för blick 
på samtalspartnern. Resultaten visar hur 
verbala och icke-verbala kommunikativa 
signaler integreras i samtal, och framhål-
ler vikten av grundlig kartläggning av 
fonologisk förmåga för diagnostik och 
behandling av barn och ungdomar med 
hörselnedsättning.

Handledare är Birgitta Sahlén och 
Kristina Hansson.
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Enheten för logopedi i Göte-
borg ligger organisatoriskt 
under Sektionen för klinisk neu-
rovetenskap och rehabilitering 
på Institutionen för neurove-
tenskap och fysiologi vid Sahl-
grenska akademin. Vid enheten 
bedrivs logopedprogrammet, 
forskarutbildning i logopedi, 
fristående kurser i logopedi och 
forskning.

Ämnena logopedi, lingvistik, medicin 
och psykologi är integrerade genom hela 
utbildningen, och läses utifrån den aktuella 
terminens inriktning. Till exempel har 
termin 2 barn – språk som inriktning 
och ett barns språkstörning belyses lo-
gopediskt (i kursen Språkstörningar hos 
barn), medicinskt (i kursen Barnmedicin), 
lingvistiskt (i kursen Språkutveckling hos 
barn och ungdomar) och psykologiskt (i 
kursen Utvecklingspsykologi). 

Programmet innehåller f lera så kallade 
strimmor: en vetenskaplig, en klinisk 
och en som är inriktad på professionellt 
förhållningssätt. Dessa påbörjas tidigt 
och löper sedan genom hela utbildningen. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
börjar under termin två och tre med 
auskultationsdagar. Under termin fem, 
sex och sju är studenten ute på sam-
manlagt fem praktikperioder om fyra 
veckor vardera, där de sammanhängande 
fyra veckorna är inom ett och samma 
verksamhetsområde. VFU under termin 
5 och 6 schemaläggs men inför den sista 
perioden väljer studenten själv område. 
Huvuddelen av studenterna genomför sin 
praktik Västra Götalandsregionen, med 
det förekommer att praktikplatser måste 
sökas utanför regionen. Det är även brist 
på platser i kommunal verksamhet.

Forskning
Åtta forskare, Lena Hartelius, Christina 
Persson, Carmela Miniscalco, Ingrid 

Göteborg

I Göteborg har logopeder  
utbildats sedan 1980

Behrns, Charlotta Saldert, Katja Laakso, 
Francesca Longoni och Jakob Åsberg, är 
aktiva inom enheten och bedriver forsk-
ning i samarbete nationellt och utom 
internationellt. 

ITA – Intelligibility Timing and Aricula-
tion. Projektet är femårigt (2011-2015) och 
involverar för närvarande sex forskare: 
Lena Hartelius, Katja Laakso, Christina 
Persson, Jonas Lindh samt doktoranderna 
Tove Johannisson och Maria Sundqvist. 
I projektet kommer cirka 300 personer 
att testas och deras tal spelas in digitalt 
medan deras förståelighet och talhastig-
hetsvariationer bedöms. Det inspelade 
talet används sedan för undersökning 
av tydlighet med hjälp av program och 
rutiner för akustisk analys. 

Projektet kommer att ge värdefull 
information om hur talets förståelighet 
är relaterad till hur snabbt man talar och 
hur tydligt talet blir. Testen kommer att 
kunna användas på personer med alla typer 
av talstörningar och för att utvärdera alla 
typer av behandling. Resultaten när det 
gäller hur de olika grupperna presterar 
kan direkt användas när man planerar 
behandlingsinsatser och träningspro-
gram för personer med talstörningar och 
projektet kommer också att ge värdefull 
information om normal talproduktion och 
hur fenomenen förståelighet, talhastighet 

och artikulatorisk precision hör samman.

Språk och kommunikationsstörningar hos 
barn: samtidig förekomst av neuropsy-
kiatriska svårigheter. Forskningen syftar 
till att beskriva språk- och kommunika-
tionsförmåga, utveckling och funktion hos 
barn med neuropsykiatriska svårigheter 
såsom autismspektrumstörning (ASD) 
och attention-deficit hyperactivity disorder 
(ADHD). Bedömningsinstrument och 
effekten av behandling utvärderas och 
utvecklas, och ett mål är att utveckla för-
bättrade behandlingsmetoder för problem 
med tal, språk och kommunikation i dessa 
grupper. Huvudsakligt forskningsansvarig 
är Carmela Miniscalco.

Samtalsinteraktion vid stroke och progre-
dierande sjukdomar. Vid hjärnskador som 
resulterar i svårigheter att kontrollera 
talmuskulaturen, eller att hitta, använda 
och förstå orden i språket, det vill säga 
vid dysartri och afasi, och vid demens-
utveckling, förändras förutsättningarna 
för både den hjärnskadade personen och 
hans eller hennes samtalspartners. I detta 
projekt studerar Charlotta Saldert och 
Lena Hartelius samtalsinteraktionen 
vid neurogena tal- och språkstörningar 
som uppstår vid olika typer av sjukdomar 
som stroke, Huntingtons sjukdom och 
Parkinsons sjukdom.

rTMS i behandling av personer med afasi 
till följd av stroke. Repetitiv Transkraniell 
Magnetstimulering (rTMS) för att för-
bättra aspekter av den språkliga förmågan 
hos personer med afasi till följd av stroke har 
använts och utvärderats mycket sparsamt. 
De studier som publicerats undersöker 
effekter av lågfrekvent stimulering (1 Hz) 
riktad mot den intakta hemisfären, i syfte 
att hämma kompensatoriska aktiviteter 
och omfattar få patienter. Samtliga studier 
visar på varierande, men oftast positiva 
effekter, ibland även f lera månader efter 
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behandlingen. Projektet syftar till att 
besvara frågan om rTMS kan förbättra 
benämningsförmågan hos personer med 
afasi till följd av stroke.

Tal och kommunikationsstörningar hos barn 
med avvikande gomfunktion. De talproblem 
som kan uppstå vid avvikande gomfunk-
tion (t ex gomspalt) är av två slag, dels 
artikulationsavvikelser, det vill säga att 
ljuden produceras på fel plats i munnen, 
dels otillräcklig gomfunktion som leder till 
nasalt, otydligt tal. Dessa avvikelser kan 
leda till att talet får reducerad förståelighet, 
vilket gör att personen har svårt att göra 
sig förstådd. Syftet är med forskningen 
är bland annat att beskriva artikulations-
förmåga, gomfunktion, förståelighet och 
subjektiv uppfattning och kommunikativ 
delaktighet i vardagslivet hos unga vuxna 
med gomspalt och 22q11-deletionssyndrom.

Afasi och skrift. För de allra f lesta innebär 
afasi också en svårighet att läsa och skriva. 
Men symtomen varierar mellan olika 
individer, från att inte alls kunna läsa och 

skriva till att enbart ha lätta svårigheter 
med det skrivna språket. I projekten Afasi 
och syntaktisk struktur och Upplevelser av 
läsning och skrivning vid afasi undersöks 
konsekvenserna av afasi på syntaktisk 
bearbetning vid skriftlig produktion, samt 
upplevelsen av hur läs- och skrivförmågan 
har påverkats i samband med afasi och vilka 
strategier som används för att kompensera 
för svårigheterna.
Utveckling av instrument för bedömning av 
förändring i samtalsinteraktion. Förmågan 
att interagera med andra människor i 
samtal är viktig för människan både när 
det gäller att kunna utbyta information 
om fakta och för att etablera och be-
fästa olika former av sociala relationer. I 
samtal använder man sig av sin tal- och 
språkförmåga i kombination med andra 
kognitiva och motoriska system. Dessutom 
samarbetar deltagarna med varandra, till 
exempel genom olika turtagningsmönster 
och återkoppling, för att samtalet ska 
vara så funktionellt som möjligt. Det gör 
att samtal är ett komplext fenomen att 
studera. Förmågan att uttrycka sig och 

förstå kan påverkas negativt av sjukdomar 
som ger tal- och språkstörningar och den 
behandling man ger syftar i allmänhet 
till att förbättra förutsättningarna för att 
kunna delta i samtal. För att kunna studera 
effekten av sjukdom och olika typer av 
intervention på en persons förmåga att 
samtala behövs instrument som är både 
känsliga och reliabla. Syftet med projektet 
är att utveckla instrument med ekologisk 
validitet som är möjliga att använda såväl 
inom forskning som i kliniskt arbete 
för att utvärdera behandlingseffekt hos 
f lera olika patientgrupper med tal- och 
språkstörningar och deras samtalspartners.

Forskarutbildning
Forskarutbildning i logopedi ges vid 
Göteborgs universitet sedan 1985 och 
hittills har tio logopeder disputerat här. 
De doktorander som just nu finns vid 
Enheten för logopedi är Ann Nordberg, 
Karin Eriksson, Tove Lagerberg, Maria 
Sundqvist, Emma Forsgren och Malin 
Antonsson.

Logopedutbildningen i Göteborg bedrivs vid Sahlgrenska akademin.
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Alla landets logopedutbildning-
ar har samma nationella utbild-
ningsmål att förhålla sig till. 
Studenterna förväntas ta exa-
men med likvärdiga kunskaper 
och färdigheter i bagaget, men 
vägen dit ser olika ut. På Häl-
souniversitetet, som är namnet 
på den medicinska fakulteten 
vid Linköpings universitet, an-
vänds problembaserat lärande 
(PBL). 

Studierna är studentcentrerade för att 
främja självständighet i lärandet både 
före och efter examen. Stor vikt fästs 
vid att man arbetar och lär tillsammans, 
även med studenter på andra program. 
Logopedprogrammet har f lera inslag av 
interprofessionellt lärande för att förbe-
reda studenterna på framtida samarbe-
ten över yrkesgränserna. Redan under 
första terminen samläser studenter från 
olika utbildningsprogram (arbetstera-
peut, biomedicinsk analytiker, logoped, 
läkare, sjukgymnast, sjuksköterska) en 
grundläggande kurs om hälsa, etik och 
lärande. Det interprofessionella lärandet 
fördjupas ytterligare under den femte 
terminen, då studenter från de olika pro-
grammen genomför ett förbättringsarbete 
tillsammans. Logopedstudenterna har 
även studiemoment ihop med studenter 
på arbetsterapeut- och sjuksköterskepro-
grammen.

För att tydliggöra progressionen i utbild-
ningen ges kurser inom de stora logopediska 
ämnesområdena tal- och språkstörning hos 
barn, neurologopedi och röststörningar 
både på grundnivå och på avancerad nivå. 
Kursen på avancerad nivå inom respektive 
område innebär såväl en breddning som 
fördjupning av innehållet på den grundläg-
gande nivån. Studenterna författar även 
två större vetenskapliga arbeten, vilket 
är unikt för Linköpingsutbildningen. 
Dels skrivs en kandidatuppsats (15 hp) på 

grundnivå, dels en magisteruppsats (30 hp) 
på avancerad nivå. Genom utbildningen 
löper också några övergripande moment, 
så kallade strimmor. De innefattar teori 
och färdighetsträning inom områdena 
etik och juridik, eget tal och egen röst, 
samt vetenskaplig metod och informa-
tionskompetens. Studenterna får även 
regelbundet dokumentera och ref lektera 
över sitt lärande i en så kallad portfolio.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
ingår i termin två till sju, och omfattar 
nitton veckor. Färdighetsträning sker även 
på temadagar, workshops och laborationer 
inom de olika områdena. Kliniska place-
ringar under handledning av logoped görs 
på termin tre (barnlogopedi del 1), fyra 
(neurologopedi del 1 och barnhabilitering), 
fem (röstlogopedi), sex (barnlogopedi del 
2) och sju (neurologopedi del 2 och vuxen-
habilitering). Logopeder som handleder 
studenter är synnerligen viktiga för att 
utbildningen ska hålla hög kvalitet. Tyvärr 
är ett stort, återkommande bekymmer att 
hitta tillräckligt många handledare. Att 
hitta platser kräver stora arbetsinsatser, 
med förfrågningar till mottagningar i hela 
landet. Placeringarna blir ofta klara i sista 
stund inför VFU-perioderna, vilket är ett 
stressmoment för studenterna.

Masterprogram 
Vid Linköpings universitet finns också 
möjligheten att bygga på sin utbildning 
och ta en masterexamen i logopedi inom 
ramen för ett integrerat masterprogram. 
Studenterna vid programmet har olika 
yrkes- och utbildningsbakgrund. In-
tegration sker på gemensamma kurser, 
till exempel Ledarskap inom hälso- och 
sjukvård. Utöver dessa finns också specifika 
logopedkurser, och examensarbetet skrivs 
i ämnet logopedi.

Forskning
Cross-linguistic study on phnological 
development och Scandcleft. Enheten är 

delaktig i större multinationellt  projekte 
inom vilket fonologiska svårigheter hos 
barn med olika språkbakgrund studeras. 
Som ett led i detta arbete har ett nytt 
svenskt fonologiskt testmaterial utformats. 
Vi räknar med att under våren 2014 vara 
klara med normeringen och kommer 
att dela med oss av manual, testbilder 
och blanketter för en liten administrativ 
avgift. Ansvarig i utformningen av det 
svenska materialet samt prövning av 
detsamma är Inger Lundeborg. Inger är 
också sedan många år tillbaka delaktig i 
Scandcleft-projektet, som är en stor pro-
spektiv, randomiserad multicenterstudie, 
av effekten av olika typer av gomkirurgi 
vid enkelsidig total LKG-spalt, bland 
annat på talet. Datainsamling har pågått 
under många år, analyser har gjorts och 
nu återstår arbetet med att skriva ihop 
resultaten.

Interaktion och intervention. Personer 
med kommunikativa funktionshinder i 
vardagliga och kliniska samtal. Projektet är 
ett gemensamt projekt mellan avdelningen 
för logopedi, IKE, avdelningen för språk 
och kultur, IKK, Linköpings universitet 
samt enheten för logopedi, foniatri och 
audiologi, Lunds universitet. Projektle-
dare är professor Jan Anward och övriga 
medarbetare är Christina Samuelsson och 
Charlotta Plejert. Syftet med projektet är 
att utifrån analyser av vardagliga samtal 
och samtal vid logopedisk behandling 
för personer med kommunikativa funk-
tionshinder undersöka relationen mellan 
patientens kommunikativa behov och de 
mål som den logopediska behandlingen har. 
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Demens: Aktörskap, identitet och varda-
gen. Forskningsprogrammet är ett stort 
samarbetsprojekt mellan flera institutioner 
vid Linköpingsuniversitet och leds av pro-
fessor Lars-Christer Hydén. Programmets 
övergripande syfte är att bidra till och 
bygga upp en svensk och internationell 
grundforskning kring området att leva 

Linköping

Linköping vill lära studenterna
samarbete över yrkegränserna
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med demenssjukdom. Christina Samuels-
son arbetar huvudsakligen i ett delprojekt 
om interaktion och identitet tillsammans 
med Charlotta Plejert och Jan Anward. 
Forskningsprogrammet är finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond.

Forskarutbildning
I slutet av maj disputerade Laura Enflo i 
logopedi. Handledare var Anita McAllister 
och professor Johan Sundberg på KTH. 
Hennes avhandling behandlar använd-
ningen av måttet kollisionströskeltryck för 
att mäta röstfunktion efter röstuppvärming, 
sångröstövningar och rörfonation i vatten. 
Laura har en bakgrund som civilingenjör.

För tillfället finns två aktiva doktorander 
på enheten för logopedi. 

Karin Myrberg (tidigare Hammarström) 
tog logopedexamen i Linköping 2009, 
masterexamen i logopedi i Linköping 
2012 och är doktorand på halvtid sedan 
maj 2013. Hon arbetar sedan 2009 på 
logopedmottagningen i Gävle med afasi 
och språk-, läs- och skrivutredningar. 
Syftet med hennes avhandlingsarbete är 
att genom språklig testning och detaljerade 
samtalsstudier få ökade kunskaper om 

vilka språksvårigheter som föreligger vid 
demenssjukdomar jämfört med vid afasi, 
och att undersöka vilken inverkan dessa 
har på den faktiska interaktionen hos de 
två patientgrupperna. Ett ytterligare syfte 
är att genom interaktionsanalys särskilt 
studera aspekter som har en påverkan på 
identitet och social positionering i vardag-
liga samtal och testsamtal. Är det möjligt 
för logopeder att erbjuda samma typer av 
konsultativa insatser till personer med 
demenssjukdomar och deras omgivning 
på samma sätt som det är dokumenterat 
effektivt vid afasi? Handledare är docent 
Christina Samuelsson och professor Lars-
Christer Hydén. Forskningen finaniseras 
med lönemedel från Centrum för forsk-
ning och utbildning, Uppsala universitet/
Landstinget Gävleborg (CFUG).

Simon Sundström är logoped och an-
togs som doktorand i februari 2013. Hans 
avhandlingsprojekt har titeln Prosodisk 
och fonologisk förmåga hos barn med 
språkstörning och barn med hörselnedsätt-
ning: relationen till utveckling av kognitiva 
färdigheter. Målet med projektet är att nå 
ökad kunskap om hur utvecklingen av 
prosodi och fonologi förhåller sig till olika 

kognitiva förmågor, särskilt arbetsminne, 
och uppgiften att repetera ord och nonord 
kommer vara i fokus. Deltagargrupperna 
är fyra- till sexåringar, som antingen har 
en språkstörningsdiagnos eller använder 
hörselhjälpmedel (CI eller hörapparat). 
Ett syfte är att jämföra fonologisk och 
prosodisk förmåga i grupperna, och 
förhoppningen är att det ska leda till 
förbättrad diagnostik av och intervention 
för fonologiska, prosodiska och kognitiva 
svårigheter. Handledare är Christina 
Samuelsson tillsammans med Björn Lyxell, 
professor i psykologi.

Personal
Drygt femton personer är inblandade i 
driften av logopedprogrammet. Just nu 
pågår även rekryteringen av en professor 
samt en lektor, och tjänsterna förväntas 
tillsättas kring årsskiftet. 

Inger Lundeborg Hammarström, lektor, 
leg. logoped, programansvarig
Christina Samuelsson, docent,  
leg. logoped, ämnesansvarig
Janna Aanstoot, lektor, leg. logoped, för 
närvarande på äventyr i Kenya
Anne Karlsson, adjunkt/klinisk adjunkt, 
leg. logoped
Inga-Lena Johansson, adjunkt, leg. 
logoped
Maja Karrberg, adjunkt, leg. logoped
Cecilia Nelli, adjunkt, leg. logoped
Simon Sundström, adjunkt/doktorand, 
leg. logoped
Cecilia Blumenthal, forskningsassistent, 
leg. logoped
Hanna Walsö, adjunkt, leg. logoped, för 
tillfället föräldraledig
Gunnel Förhammar, adjunkt, leg. logo-
ped
Christina Danbolt, leg. logoped
Robert Eklund, docent
Karin Myrberg, doktorand, leg. logoped
Elisabet Wiklund, administratör
Johanna Olofsson, administratör

På Hälsouniversitetet, som är namnet på den medicinska fakulteten vid Linköpings 
universitet, används problembaserat lärande
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Vid enheten för logopedi, Insti-
tutionen för klinisk vetenskap, 
intervention och teknik, CLIN-
TEC, bedrivs grundutbildning 
med ansvar för samtliga kurser 
på logopedprogrammet, vida-
reutbildning på avancerad nivå, 
forskarutbildning samt forsk-
ning och spridning av informa-
tion om verksamheten och 
forskningsresultat, det vill säga 
den tredje uppgiften.

Varje höst antas 28 studenter till logo-
pedprogrammet vid KI. Utbildningen 
innehåller utöver teoretiska kurser sam-
manlagt drygt en termin praktisk utbild-
ning. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
har under de senaste åren bedrivits i en 
referensgrupp med avnämare, alumni, 
studenter, lärare och forskare från psykologi 
och lingvistik samt företrädare för olika 
logopediska områden. Utbildningsplanen 
och fördelning av kursernas omfattning 
har anpassats till arbetsmarknadens krav. 

Logopedprogrammet har i dagsläget i 
stora drag följande uppläggning. Termin 
1-3 ägnas huvudsakligen åt studier i psy-
kologi, lingvistik och medicinska ämnen, 
men med inslag om professionella frågor 
och etik och auskultationer hos logoped. 
Termin 4 samordnas kurser i statistik 
och forskningsmetodik samt genomförs 
ett mindre projektarbete. Här ges även 
de första logopedikurserna i teori och 
praktik.  Termin 5 ges kurser i logopedi 
samt närliggande medicinska områden med 
fokus på barn och ungdomar och termin 
6 med fokus på vuxna och äldre. Termin 
7, som är på avancerad nivå ges kurser 
i Läs- och skrivsvårigheter, Röst- och 
talstörningar 2 och inom vetenskapliga 
seminarier arbete med projektplan för 
examensarbetet. Termin 8 ägnas åt just 
examensarbetet. Praktisk utbildning ges 
inom separata kurser termin 4-7 med 
successiv fördjupning av lärandemålen 

Stockholm

Karolinskas utbildning  
har teman och ”strimmor”

relaterade till både praktiska kunskaper 
och färdigheter samt värderingar och 
förhållningssätt. 

Programstrimmor och terminstemata
Ett par olika teman finns integrerade i 
utbildningen i s k strimmor och återkom-
mer i f lera kurser under programmets fyra 
år. Den vetenskapliga strimman innehåller 
kurser som sammanlagt omfattar mer än 
två terminer (63 högskolepoäng). Strim-
man är integrerad genom hela programmet 
via särskilda moment i litteratursökning 
och granskning, kurser i statistik och 
forskningsmetod, experimentalfonetik 
samt projektarbete under de fyra första 
terminerna, senare följt av vetenskapliga 
seminarier under termin 6 och 7 för att 
avslutas med examensarbetet termin 8. 
Det genomförs 15-20 examensarbeten (30 
hp) varje år. Stor vikt läggs vid träning 
i kritisk granskning och vetenskapligt 
förhållningssätt också i programmets 
övriga kurser. Målet är att tillgodose 
forskningsanknuten undervisning på alla 
kurser genom att lärare vid programmet i 
högsta möjliga utsträckning själva ska vara 
forskarutbildade och forskningsaktiva. 

En annan strimma är professionella 
frågor och etik som inleds med en intro-
duktionskurs termin 1 och följs av ytter-
ligare en kurs termin 5. Frågor relaterade 
till yrkesutövningen såsom juridik, etik, 
lika villkor, professionellt förhållningssätt 

och samtalsmetodik ges utrymme i dessa 
kurser, men återkommer också i många 
relevanta sammanhang i andra kurser 
genom programmet. 

Barnobservationer är en strimma som 
löper genom programmet från termin 
2-7. Studenterna följer ett litet barns 
utveckling från ett par veckors ålder till 
ca 2,5 års ålder genom observationer vid 
regelbundna hembesök. Observationerna 
följs upp och diskuteras vid seminarier 
som leds av logoped och psykolog vid två 
tillfällen varje termin. Syftet är att belysa 
typisk utveckling hos det lilla barnet genom 
konkreta erfarenheter som kopplas till 
teori samt också att öva färdigheter i att 
göra systematiska observationer.

Ytterligare en strimma är AKK-strim-
man som utarbetats under de senaste åren 
i samarbete med kolleger verksamma inom 
habilitering och hälsa. Denna strimma 
löper också genom hela programmet i syfte 
att tillgodose att AKK ingår i relevanta 
kurser och att det finns en tydlig progres-
sion och samordning mellan dessa inslag. 

Interprofessionellt lärande har också 
utvecklats till en strimma under senaste 
året, framför allt inom kurserna i praktisk 
logopedi genom att redan befintliga läran-
demål har identifierats och nya utformats. 

Utöver programstrimmor finns ter-
minstemata (se tabell). Dessa introducerar 
och sätter mer generella färdigheter och 
områden i fokus och bidrar till att uppfylla 
lokala mål i utbildningsplanen.

Termin Terminstema
1 ………… Informationshantering
2 ………… Kritisk granskning
3 ………… Likabehandling
4 ………… Vetenskaplighet
5 ………… Teamarbete/yrkesroll
6 ………… Ledarskap/organisation
7-8 ……… Omvärldshantering

Internationalisering
Ökad kännedom och erfarenhet om 
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hälso- och sjukvård och logopedi i andra 
delar av världen är allt viktigare och vi 
arbetar aktivt för att studenter vid lo-
gopedprogrammet på KI ska ha ökade 
möjligheter till internationella erfarenheter 
både genom utbytesstudier och genom 
att möta inresande gästlärare. Avtal för 
student- och lärarutbyte har upprättats 
med universitet i Norden, England och 
Uganda och förbereds för närvarande 
också med University of Illinois, USA.  
Därutöver deltar årligen 4-6 studenter från 
logopedprogrammet vid KI tillsammans 
med 80-100 studenter från andra länder i 
en sommarkurs i logopedi som ges under 
en vecka i augusti. Kursen arrangeras i 
samarbete mellan lärare i ett Europeiskt 
nätverk där lärare från 18 universitet i 13 
länder ingår och värdskapet för kursen 
roterar inom nätverket. Några studenter 

deltar årligen i den programöverskridande 
kursen Global Hälsa där en två veckor 
lång resa till ett utvecklingsland ingår, vid 
senaste kurstillfället gick resan till Indien. 
Varje år brukar några studenter genomföra 
kursen valbar praktik utomlands. Från nästa 
år kommer två kurser vid programmet (och 
en programöverskridande valbar kurs) om 
totalt 17,5 hp, att ges på engelska för att 
underlätta för mottagande av inresande 
studenter från andra universitet. 

Kvalitetsutveckling
Det fortsatta kvalitetsarbetet inom grund-
utbildningen fokuserar framför allt på tre 
områden:
•	 Forskningsanknytning	av	den	verksam-

hetsförlagda undervisningen. Genom 
särskilda FoUU-satsningar ökas kunskap 
om och möjligheter till evidensbasering 

av verksamheter som tar emot logoped-
studenter. 

•	 Interprofessionellt	lärande.
•	 Förlängning	av	logopedutbildningen	

till 5 år.

Vidareutbildning på avancerad nivå
Vid enheten för logopedi kan man även 
bedriva vidareutbildning på avancerad 
nivå och forskarnivå. På avancerad nivå 
erbjuds vanligtvis 1-2 fristående kurser per 
år och 2013 är det kurserna ”Evidens inom 
logopedisk och audiologisk verksamhet” 
och ”Tidig utveckling av tal och kom-
munikation vid hörselnedsättning eller 
andra ogynnsamma förutsättningar”. 
Därtill finns varje år fyra platser på kur-
sen Examensarbete för masterexamen i 
logopedi, med tillträde efter avklarade 30 
hp på avancerad nivå och logopedexamen 

Varje höst antas 28 studenter till logopedprogrammet vid KI. Foto: Camilla Svensk.
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240 hp, varefter man kan ansöka om 
masterexamen i logopedi. 

Forskarutbildning
Det är för närvarande åtta doktorander som 
genomför forskarutbildning vid enheten 
för logopedi (se separata beskrivningar). 
Viss del av utbildningen genomförs inom 
forskarutbildningsprogrammet HÖST 
(Hörsel-Öron-Språk-Tal) som koordine-
ras från enheten. Det finns numera även 
möjlighet att antas som doktorand inom 
”Clinical Scientist Training Program” 
vid KI för logopedstudenter som klarat 
av termin 6 på logopedprogrammet men 
ännu inte avlagt examen. Ht -13 har för 
första gången en ansökan lämnats in från 
enheten för logopedi och vi hoppas kunna 
anta en logopedstudent från vt -14.

Stockholm

Forskning

Vid enheten för logopedi bedrivs forskning 
inom en rad olika logopediska områden 
(se separata beskrivningar). Övergripande 
forskningsfrågor är:
•	Hur	utvecklas	tal,	språk	och	kommuni-
kation vid ogynnsamma förutsättningar 
och kan man tidigt predicera en avvikande 
utveckling?
•	Vilken	inverkan	på	talet	har	kirurgisk	
metod och erfarenhet av operation av 
gomspalt?
•	Vilka	är	effekterna	av	röstbelastning	
och kan bärbar utrustning bidra till att 
optimera röstbeteende?
•	Hur	påverkas	tal,	språk	och	kommu-
nikation vid progredierande neurologisk 

Håll koll på ”ordets” 
hemsida! Det lönar sig!!
Språkstimulerande produkter från 
”ordet”

Välkommen in på vår hemsida, www.
framtid.net,   
och ta del av aktuella erbjudanden.

Minst två produkter till 50 procents 
rabatt.

sjukdom och hur kan man utveckla test och 
skattningsskalor för att belysa problemen?
•	Vilken	effekt	har	olika	behandlingsin-
satser för tal, kommunikation och ätande?

Inkluderande: progredierande neuro-
logiska sjukdomar, demens och andra 
geriatriska kognitiva störningar, hörsel-
nedsättning, läpp-käk-gomspalt, cerebral 
pares, utvecklingsavvikelser, autism-
spektrumstörning, huvud-halstumörer, 
arbetsrelaterad röststörning, transsexuellas 
röstfunktion, stroke och traumatiska 
hjärnskador. 

Enhetens arbete med att säkra kvali-
teten inom forskningen 
Arbetet utgörs av att följa aktuella re-
gelverk (etiklagen, PUL och arkivlagen), 
genomföra regelbunden genomlysning av 
aktuella projekt samt erbjuda regelbundet 
återkommande fora för information och 
diskussion såsom verksamhetsmöte för 
forskarutbildningen för doktorander och 
handledare, forskarmöten för seniora 
forskare samt forskningsseminarier för 
forskare, doktorander och masterstudenter 
samt alla övriga intresserade 8-10 gånger 
per år för presentation och diskussion av 
pågående projekt. Enheten deltar också i 
det nationella forskningsstrategiska nät-
verket (NaFS), som bland annat arbetar 
med ett forskningsstrategiskt dokument 
för logopedisk forskning i Sverige.

Anette Lohmander, Enhetschef  
Ellika Schalling, Programdirektor



Forskningsprojekt vid  Karolinska
Tidig tal-, språk- och hörselutveck-
ling hos barn med hörselnedsätt-
ningar

TracI Flynn, med dr, post-doc  
(traci.flynn@ki.se) 

genom hörselscreening av nyfödda, kan 
barn som har en hörselnedsättning tidigt 
i livet identifieras och åtgärder vidtas för 
att ge möjlighet till utveckling av åldersan-
passat tal och språk. forskningen hittills 
har fokuserat på barn med måttlig till grav 
senso-neural hörselnedsättning. barn med 
konduktiv hörselnedsättning utveckling 
måste också inkluderas. det finns hittills 
endast två studier som har dokumenterat 
tal- och språkutveckling hos barn med 
tidigt hörapparatbehandlad konduktiv 
hörselnedsättning. Mer underlag krävs för 
att fastställa bästa kliniska praxis för dessa 
barn.

Målsättningen är att:
utveckla och utvärdera ett protokoll för 

bedömning av tal, språk och hörselför-
mågor hos barn i åldern 0-3 år med en 
hörselnedsättning.

utveckla en klinisk rutin för hörappara-
tanvändning som intervention för barn med 
medfödd eller långvarig konduktiv hörsel-
nedsättning utifrån underlag som samlats 
under projektet.

Talutveckling och talstörning vid 
läpp-käk-gomspalt och andra 
ogynnsamma förutsättningar

aneTTe lohMander, professor 
(anette.lohmander@ki.se) 

talutveckling från joller till tal vid olika 
spalttyper och hos barn utan spalt stude-
ras longitudinellt för att finna prediktorer 
i joller för utveckling av talavvikelser samt 
utvecklingsmässiga aspekter på tal- och 
språkutveckling. effekten av typ av metod 
och tidpunkt för operation av gomspal-
ten (Scandcleft samt timing of primary 
Surgery in cleft palate, topS) hos barn 
med gomspalt samt tidig utveckling av tal 
och Hörsel (tutH) hos barn med sekre-
torisk otit födda med eller utan gomspalt 
studeras. 

Målsättningen är att:
– beskriva talutveckling och talstörningar 
från joller till tal hos barn födda med 
gomspalt.
– utforska tidiga prediktorer och möjlig-
heter till förebyggande åtgärder för att för-
hindra uppkomsten av senare talstörningar 
hos personer med gomspalt (kirurgiskt, 
audiologisk).
– prova ut screeningprocedur för tidig upp-
täckt av riskfaktorer för senare talproblem 
hos barn med gomspalt, hörselnedsättning 
eller cerebral pares. 

Tal- och röstfunktion hos barn och 
vuxna relaterat till miljö samt oral-
motorisk bedömning

anITa McallISTer, docent, universi-
tetslektor (anita.mcallister@ki.se) 

buller påverkar rösten. I samverkan med 
docent Leena rantala och lektor Valdís 
Jónsdóttir genomförs ett projekt där barn 
och förskollärare intervjuas om kommunika-
tion och ljudmiljö. Arbetet leds av Valdís 
Jónsdóttir och finansieras av Nordplus 
Horizon. behandlingsstudier är viktiga för 
evidensutvecklingen. I samverkan med 
professor Susanna Simberg, Åbo Aka-
demi, och Landstinget i östergötland har 
en randomiserad studie av effekterna av 
röstbehandling genomförts. 

tal påverkas av språkliga och motoriska 
svårigheter. etiologin påverkar interven-
tionen. det är därför viktigt att utveckla 
bedömningsmetoder för differentialdiag-
nostik. I samarbete med Kristina Hansson, 
Lunds universitet och Susanne rex,  logo-
ped, region Skåne bedrivs ett projekt för 
att utveckla ett Svenskt dynamiskt bedöm-
ningsinstrument i samverkan med docent 
e. Strand, Mayo Clinic, uSA. projektet 
finansieras av Sunnerdahls handikapps-
fond och lokala fou-medel.

röst- och talrehabilitering av  
huvud-/halstumörpatienter

elISabeT lundSTröM, med dr  
(elisabet.lundstrom@karolinska.se) 

personer som behandlats för tumör-
sjukdom i huvud-/halsområdet kan få 
en bestående förändring av röst och tal. 
Strålbehandling påverkar ofta slemhinnorna 
i munhåla, svalg och struphuvud nega-
tivt. operativa ingrepp kan innebära att 
hela eller delar av struphuvud, tunga eller 
munbotten tas bort, med nedsättningar av 
röst-, tal- och andningsfunktion som följd.  
framtida projekt syftar till fortsatt och ökad 
kunskap om huvud-/halstumörpatienters 
problem med röst och tal före, under och 
efter tumörbehandling. tal- och röststör-
ningen kommer att kartläggas akustiskt och 
audioperceptuellt, och validerande enkäter 
kommer att användas för undersökning av 
patienternas upplevelse av aktivitetsnivå 
och delaktighet trots bestående funktions-
påverkan. Studierna syftar också till att 
utvärdera logopediska behandlingsinsatser 
och hur dessa kan bidra till förbättrad funk-
tion och minskad handikappgrad.

lexiko-semantisk funktion och 
kognition

Ing-MarI Tallberg, docent  
(Ing-Mari.tallberg@ki.se) 

forskningen är inriktad på semantisk-prag-
matiska funktioner och dessas samband 
med sjukdom, kognition och interaktion. ett 
viktigt forskningsområde är studier av kom-
munikation under situationer då en kognitivt 
störd person behöver fatta beslut om sin 
egen framtid eller hälsa. för att kunna 
fatta beslut som är viktiga för den egna 
framtiden krävs förmåga att tillägna sig 
relevant information, kunna resonera och 
uttrycka sina åsikter och dessa aspekter 
är i grunden beroende av den språkliga 
och kommunikativa kapaciteten. frågan 
kan vara etiskt komplicerad men är av stor 
betydelse för många människor. genom 
att utgå från ett semantiskt-pragmatiskt 
perspektiv kan viktiga aspekter när det 
kognitivt störda personers förmåga till 
resonemang klargöras.

 

utveckling av mätmetoder för  
utvärdering av röstfunktion

eva holMberg, fil dr, emerita  
(eva.holmberg@ki.se) 

Vid bedömning av röstrelaterade pro-
blem ingår objektiva mätningar av röstens 
funktion, dvs andning, aerodynamiska para-
metrar, stämbandens svängningar och det 
akustika resultatet. dessa kalibrerade mått 
relateras till perceptuella bedömningar av 
röstens kvalité och patienternas egenskatt-
ningar. projekten syftar till utveckling av 
mätmetoderna för förbättrad diagnos, 
utvecklad röstterapi, långtidsmätningar 
utanför kliniken, samt för anpassning till nya 
patientgrupper.
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Tal, röst och språk vid progredieran-
de neurologisk sjukdom

ellIka SchallIng, med dr, universitets-
lektor (ellika.schalling@ki.se) 

tal- och röststörningar hos personer med 
spinocerebellär ataxi undersöks med 
akustiska och perceptuella metoder samt 
studeras longitudinellt. Även språkliga och 
kognitiva funktioner undersöks. röstan-
vändning i vardagssituationer, överens-
stämmelse mellan inspelningar i studiomiljö 
och vardagssituationer samt effekter av 
feedback gällande röststyrka studeras med 
en ny bärbar röstackumulator (VoxLog) hos 
personer med parkinsons sjukdom (pS). 
I samarbete med forskare vid göteborgs 
och umeå universitet pågår datainsamling 
för att studera effekter av s.k. deep brain 
Stimulation, dbS vad gäller röst- och 
talfunktion samt kommunikativ funktion hos 
personer med pS. övriga projekt omfattar 
beskrivning av röst- och talfunktion samt 
kommunikativ funktion hos personer med 
multipel scleros eller höga ryggmärgs-
skador samt utvärdering av behandlingsef-
fekter. utprovning av material för bedöm-
ning av kommunikativ delaktighet pågår 
också, likaså genomförs enkätstudier om 
självupplevda kommunikationssvårigheter 
samt erhållna logopediska insatser vid olika 
neurologiska sjukdomar.

Stockholm

Talet hos barn födda med gomspalt 
opererad i en seans: aspekter på 
funktion och omgivningsfaktorer

JIll nyberg, doktorand  
(jill.nyberg@karolinska.se)

Huvudhandledare: Anette Lohmander, 
bihandledare: Christina Havstam 

Läpp-käk-gomspalt (LKg) är den vanli-
gaste medfödda ansiktsmissbildningen. 
då den kirurgiska behandlingen av barn 
med LKg varierar är syftet med projektet är 
att bidra till underlaget för val av kirurgisk 
behandlingsmetod genom att utvärdera hur 
talet utvecklas. Cirka 180 barn födda med 
LKg-spalt som alla opererats med slutning 
av spalten i gommen i ett steg vid ca 12 
månaders ålder kommer att inkluderas i två 
retrospektiva longitudinella delprojekt och 
en experimentell studie. till grund ligger 
en redan publicerad studie av 5-åriga barn 
med isolerad gomspalt. dessa följs till 10 
års ålder. en kohort barn födda med en-
kelsidig LKg utvärderas vid samma åldrar. 
förutom tränade lyssnare, kommer oträ-
nade, vuxna lyssnare och jämnåriga barn 
att bedöma talet och kommunikationen hos 
10-åringar med talavvikelser relaterade till 
LKg. resultatet av studierna kommer att 
påverka valet av såväl logopediska som 
kirurgiska behandlingsinsatser.

Socio- kognitiv och socio-emo-
tionell utveckling hos barn med 
språkstörning 

PaIvIkkI aarne, doktorand  
(paivikki.Aarne@ki.se)

Huvudhandledare: Ing-Mari Tallberg, 
bihandledare: Ove Almkvist, Pia Risholm 
Mothander

doktorandprojektet undersöker socio-
kognitiva och socio-emotionella utveck-
lingsaspekter vid språkstörning hos barn. 
delstudie 1 som fokuserade på icke-
verbal kommunikation framkom att barn 
med språkstörning använde icke-verbal 
kommunikation betydligt mindre och mer 
oprecist än barn med typisk utveckling. 
I delstudie 2 som undersökte relationen 
mellan socio-emotionell och kommunikativ/ 
språklig utveckling hos barn med och utan 
språkstörning visade att barn med språk-
störning fungerade socio-emotionellt på en 
nivå betydligt under sin ålder.  den tredje 
delstudien som undersökte förmågan till 
mentalisering hos barn med språkstörning 
i tidig skolålder framkom påtagliga svårig-
heter med uppgifter inriktade på mentali-
sering. föräldrarnas upplevelser av stress 
samt samspelsmönster i barn-förälder-dy-
ader i familjer med barn med språkstörning 
står i fokus i den sista delstudien.

utvärdering av talet vid  
velofarynxinsufficiens och oral-
motorisk dysfunktion.

gunIlla hennIngSSon, docent, eme-
rita (gunilla.henningsson@ki.se) 

bristande gomfunktion, som kan vara både 
strukturellt (t ex gomspalt) och funktionellt 
(neurologisk sjukdom/skada) betingad, 
resulterar i tal- och klangavvikelser med 
luftläckage upp till näsan, dvs stora kom-
munikationsproblem. eftersom sekundär 
operation (svalglambåplastik) vanligen inte 
rekommenderas hos denna grupp av pa-
tienter kan behandling med gomlyftare vara 
en möjlighet. behandlingseffekten med 
individuellt utformad gomlyftare hos vuxna 
med neurologiska skador ska utvärderas. 

ett bedömningsinstrument gällande 
diagnostik av oralmotoriska svårigheter och 
som används kliniskt (StorM) är under 
utveckling och validering

Språkliga profiler hos barn med 
autismspektrumstörningar

lISen kJellMer, fil dr  
(liselotte.kjellmer@karolinska.se) 

I ett interdiciplinärt projekt följer vi språk-
utvecklingen i en representativ grupp om  
208 förskolebarn (176 pojkar, 32 flickor) 
med autismspektrumtillstånd i Stockholms 
län. projektet omfattar flera delstudier som 
undersöker språklig förmåga i relation till 
andra utvecklingsparametrar. en delstudie 
beskrev den generella språkliga försening 
och stora språkliga variation som ses i po-
pulationen, en annan undersökte  hur kog-
nition, grad av autismsymtom och adaptiv 
förmåga bidrog till variationer i impressiv, 
expressiv samt icke-verbal kommunikativ 
förmåga. Vidare har vi undersökt språkför-
ståelse hos de barn som vid 4-6 års ålder 
inte uppvisade utvecklingsstörning och 
andelen barn i hela gruppen som vid 4 års 
ålder inte hade utvecklat ett funktionellt tal. 
Härnäst kommer bl. a. språkliga profiler 
och pragmatisk förmåga vid 4-6 års ålder 
hos barnen utan utvecklingsstörning att 
undersökas och denna grupp planeras 
också följas upp när de är 12 år gamla. 
delprojekten utförs i samarbete med 
logoped, Med. dr. fritjof norrelgen samt 
gillbergcentrum, göteborgs universitet.

effekter av förhöjda halter av 
manliga könshormoner på röst hos 
kvinnor med kongenital binjurehy-
perplasi och transsexuella kvinnor-
till-män

ulrIka nygren, doktorand  
(ulrika.nygren@karolinska.se)

Huvudhandledare: Maria Södersten, 
bihandledare: Agneta Nordensköld, Stefan 
Arver

Kvinnor med kongenital binjurehyper-
plasi (CAH) har en enzymdefekt som leder 
till överskott av androgener och riskerar 
en virilisering av rösten . transsexuella 
kvinnor-till-män (KtM) däremot eftersträvar 
en virilisering. doktorandprojektet syftar till 
att undersöka hur ökade halter av androge-
ner påverkar kvinnors röster. talfonetogram 
och maximalt fonetogram analyseras akus-
tiskt och rösterna analyseras perceptuellt. 
rösthandikappindex används. Magnetisk 
resonanstomografi genomförs för att 
undersöka strukturerna i struphuvudet. 
Kliniska data inhämtas avseende testoste-
ronnivåer samt typ testosteronbehandling 
för transsexuella KtM. resultaten har visat 
att kvinnor med CAH har signifikant lägre 
grundtonsfrekvens jämfört med en kontroll-
grupp, att virilisering av rösten berodde på 
långa perioder av underbehandling med 
kortison samt att subjektiva röstproblem 
kan uppstå. resultaten förväntas förbättra 
det medicinska omhändertagandet och 
behandlingen av kvinnor med CAH samt 
transsexuella KtM.
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röstanvändning vid Parkinsons 
sjukdom studerat med röst-
ackumulator

JoakIM guSTaFSSon, doktorand  
(joakim.gustafsson@ki.se)

Huvudhandledare: Ellika Schalling, 
bihandledare: Maria Södersten, Sten 
Ternström

Vid parkinsons sjukdom drabbas mel-
lan 70-90% av en påverkan på tal- och 
röstfunktionen där svag röststyrka ofta är 
mest framträdande. Målet med det aktuella 
forskningsprojektet är att med hjälp av en 
röstackumulator inhämta objektiv informa-
tion om röstanvändning i vardagssituationer 
för individer med parkinsons sjukdom samt 
att utveckla och utvärdera en metod för att 
ge direkt taktil återkoppling på röstanvänd-
ning i terapeutiskt syfte. Sådan information 
kan användas som underlag inför planering 
av både terapeutiska och förebyggande 
åtgärder samt för att ytterligare utvärdera 
effekten av behandlingsinsatser. Möjlighe-
ten att ge direkt återkoppling på röstanvän-
dande i vardagen är ny och vidareutveck-
landet av sådana metoder kan leda till mer 
effektiva insatser i framtiden då det kan 
underlätta överförandet av behandlingsef-
fekt från behandlingsrum till verkligheten, 
vilket är den stora utmaningen med all 
beteendemodifierande terapi.

röst och tal vid multipel skleros  
och höga ryggmärgsskador: kart-
läggning och effekter av  
andningsträning

kerSTIn JohanSSon, doktorand  
(Kerstin.Johansson@ki.se) 

Huvudhandledare: Ellika Schalling, bi-
handledare: Lena Hartelius, Sten Fredrik-
son

neurologisk skada som drabbar styrningen 
av andningsmuskulaturen (t ex hög rygg-
märgsskada och multipel skleros, MS) ger 
nedsatt andningsfunktion och talpåverkan 
i form av ffa förkortad fraslängd, svag och 
instabil röst. 

förbättrad andningsfunktion är därför 
ofta ett centralt mål i logopedisk behand-
ling av dysartri, men få metoder är sys-
tematiskt utvärderade. Studier har visat 
på signifikant förbättrad andning efter 
andningsträning, men effekten av denna 
träning på tal, röst och kommunikation vid 
neurologiska tillstånd är ännu inte fullt un-
dersökt och analyserad.  Syftet är därför att 
ge en fördjupad beskrivning av röst, tal och 
kommunikation vid hög ryggmärgsskada, 
och att undersöka effekter av två metoder 
för andningsträning, glossofaryngeal and-
ning vid hög ryggmärgsskada och vid MS, 
och träning av exspiratorisk muskelstyrka 
vid MS. projektet förväntas ha betydelse 
för logopedisk bedömning och behandling 
av röst, tal och kommunikation vid neuro-
motorisk påverkan på andningsfunktionen. 

utveckling av expressivt språk och 
tal hos svensk-språkiga barn födda 
med läpp-käk-gomspalt

krISTIna klInTö, doktorand  
(kristina.klinto@ki.se)

Huvudhandledare: Anette Lohmander, bi-
handledare: Henry Svensson, Eva-Kristina 
Salameh

Målsättningen är att finna reliabla metoder 
för talutvärdering vid läpp-käk-gomspalt 
(LKg) och att kartlägga utvecklingen av 
tal och expressivt språk. resultaten hittills 
visar att vid undersökning av de bästa 
talprestationerna hos barn med LKg är 
ordbenämning det mest reliabla materialet. 
Vid undersökning av sammanhängande tal 
är meningsrepetition ett reliabelt material 
med god validitet. 3-åringar med LKg har 
signifikant avvikande tal och fonologi jäm-
fört med jämnåriga utan LKg. om barnen 
får gommen sluten senast vid ett års ålder, 
saknar det betydelse för konsonantpro-
duktionen och fonologin om gommen sluts 
i ett eller två steg. Mått på konsonantpro-
duktionen vid 18 månaders ålder verkar 
kunna förutsäga hur tal och fonologi är vid 
3 års ålder. I den sista delstudien kommer 
den verbala förmågan vid återberättande 
hos 5-åringar med LKg att jämföras med 
den hos barn utan LKg. Samband med 
utvecklingen av tal och fonologi vid 3 och 
5 års ålder samt hörsel kommer också att 
studeras. geriatriska svälj- och kommuni-

kationsstörningar: diagnostik och 
intervention

Per öSTberg, docent, universitetslektor 
(per.ostberg@ki.se) 

Alzheimers och liknande demenssjukdomar 
drabbar minnet och kommunikationsför-
mågan hårt. en äldre studie indikerade 
att graden av kognitiv nedsättning skulle 
kunna bestämmas utifrån meningsbygg-
naden hos det som patienten uttrycker 
vid en rutinundersökning. resultaten har 
inte anammats i praktiken och behöver 
bekräftas. ett mål är därför att pröva och 
validera nya syntaktiska komplexitetsmått 
för demensutredningar. 
   dysfagi är mycket vanligt efter slagan-

fall med svåra följder som lunginflamma-
tion, uttorkning och undernäring. ofta får 
patienterna förtjockad dryck. nackdelen är 
att patienterna riskerar att få i sig för litet 
vätska. Samtidigt är det något oklart hur 
förmågan att svälja vatten påverkas av nor-
malt åldrande. projektet syftar till att dels 
fastställa normer för sekvensvattensvälj-
ning som en funktion av kön och ålder, dels 
(med logoped Sanna Holstein Jansson, 
Logopedkliniken, Karolinska universitets-
sjukhuset) utvärdera ett protokoll för fritt 
vatten till patienter med dysfagi.

utprovning och klinisk tillämpning 
av datorbaserad röstanalys och ut-
veckling av ett interaktivt tränings-
program för röstbedömning

brITTa haMMarberg, prof emerita 
(britta.hammarberg@ki.se) 

forskningen inriktas på datorbaserad 
akustisk röstanalys och särskilt analys av 
långtidsmedelvärdesspektrum (LtAS), som 
i tidigare studier visat sig användbar för att 
objektivt påvisa hörbara skillnader före och 
efter behandling (fonokirurgisk och/eller 
logopedisk) vid stämbandsförlamning. den 
kliniska nyttan av metoden utprovas nu på 
olika organiska och funktionella röststör-
ningar. 

Med utgångspunkt från the  Stockholm 
Voice evaluation Approach  (SVeA) för 
auditivt perceptuell röstanalys i kombina-
tion med akustiska och fysiologiska data 
tas ett träningsprogram fram för utveckling 
av logopeders och studenters färdighet att 
bedöma röster. ett mål är ökad konsensus 
vid kliniska röstbedömningar.
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Jubileumssymposium 

den 14 juni 2014 arrangerar enheten  
för logopedi vid Karolinska Institutet 

ett vetenskapligt symposium för att fira 
att det är 50 år sedan den första 

logopedutbildningen i Sverige startade.  
Inbjuden talare: professor Christine 

dollaghan. presentationer av ”state-of-
the-art” inom logopedi. paneldiskussion 
om betydelse och nytta av logopedisk 

verksamhet.
på kvällen fortsätter högtidligheterna 
med en 50-årsbankett i Stockholms 

stadshus.
Symposiet arrangeras direkt efter den 
15:e ICpLA konferensen på Karolinska 
Institutet den 11-13 juni, 2014.  för mer 

information: www.icpla2014.se

 Välkomna!
Jubileumskommittéen, 
enheten för logopedi, 
Karolinska Institutet
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Uppsala

Logopedprogrammet vid Upp-
sala Universitet startade år 
2005. Det innebär att vi till dags 
dato examinerat fem årskurser 
logopeder. Logopedprogrammet 
ges vid Enheten för Logopedi 
på Institutionen för neuroveten-
skap vid Uppsala Universitet.

Varje år i januari startar en kurs på 30 stu-
denter. För närvarande är Uppsala är den 
enda logopedutbildningen som har intag 
på vårterminen. Utbildningen startade i 
anrika lokaler på Akademiska sjukhuset 
men finns sedan ett par år tillsammans 
med andra medicinska och vårdinriktade 
utbildningar på Biomedicinskt centrum 
(BMC) i Uppsala. I stora drag läser 
studenterna 2 terminer lingvistik och 
fonetik, 1 termin psykologi och (knappt) 
1 termin medicinska kurser. Återstoden är 
logopediska kurser, varav 25 hela veckor 
är verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 
det vill säga i klinisk verksamhet, och 1 
termin ägnas åt examensarbetet som är på 
magisternivå (30 högskolepoäng). 

Avspänd miljö
Utbildningen inleds med två temadagar 

Uppsala den enda utbildningen 
som har intag på vårterminen

där studenter och lärare lär känna varandra 
i en avspänd miljö. Den första tiden av 
utbildningen ägnas främst åt baskurser 
inom de olika teoretiska områdena men 
allteftersom fyller de logopediska kurserna 
mer och mer av innehållet. Studenterna 
börjar med Barnlogopedi I om barn med 
tal- och språkstörningar, fortsätter med 
undervisning om barn i skolåldern med 
språkstörning och/eller läs- och skrivsvå-
righeter. Därefter följer kurs om logopedi 
vid grav funktionsnedsättning och AKK, 
kurser om röst- och talstörningar inklusive 
exempelvis stamning och hörselproble-
matik och slutligen undervisning om 
logopedi vid nervsystemets skador och 
sjukdomar hos vuxna. 

Får följa ett barn
Undervisningen i de logopediska kurserna 
baseras ofta på patientfall och så kallade 
case som diskuteras på seminarier. För 
närvarande pågår ett projekt där insamlade 
fallbeskrivningar och case systematiseras 
för att de ännu lättare och mer effektivt ska 
kunna användas i undervisningen. Redan 
under den första terminen får studenterna 
träffa ett cirka halvårsgammalt barn som 
de sedan får följa under hela utbildningen. 

Logopedprogrammet ges vid Enheten för Logopedi på Institutionen för neurovetenskap 
vid Uppsala Universitet.

Genom att regelbundet träffa barnet, 
observera, göra videoinspelningar och på 
seminarier se och diskutera inspelningarna, 
lär sig studenterna både observationstek-
nik och hur barnet utvecklas inom alla 
områden, inte minst vad gäller tal, språk 
och kommunikation. 

Ett annat värdefullt och uppskattat 
inslag under utbildningen är studenternas 
deltagande i den årliga Kommunikations-
karnevalen som ett inslag i habiliterings-
momentet. Logopedutbildningen avslutas 
med en ståtlig ceremoni i Universitetsaulan .

Samarbete med flera landsting
Logopedprogrammet i Uppsala star-
tade som ett samarbete mellan fem olika 
landsting i regionen: Uppsala, Dalarna, 
Södermanland, Västmanland och Gävle. 
Även landstinget i Örebro anslöt sig 
tidigt till samarbetet. Vart och ett av 
länen ansvarar för att tillhandahålla 
verksamhetsförlagd utbildning inom de 
olika logopediska diagnoserna. Detta 
samarbete har nu utökats med Örebro 
län, vilket vi är mycket glada åt. 

Trots ett stort antal mycket kompetenta 
kliniska handledare kan det vara svårt och 
tidskrävande att hitta VFU-platser till alla 
studenter inom alla diagnosområden, men 
hittills har Maria lyckats varje år! 

Den verksamhetsförlagda utbildningen 
varvas med den teoretiska, så att studen-
terna är på sin VFU två dagar i veckan och 
har undervisning i Uppsala övriga dagar. 
Resor och boende på de olika VFU-orterna 
får de bidrag till från utbildningen.

Som klinisk fördjupning eller som del i 
examensarbete har f lera studenter under 
det senaste året vistats utomlands. I Kap-
staden arbetade till exempel fyra studenter 
med inträning av AKK på en skola i en 
township för barn med funktionshinder. 
Andra gjorde studiebesök på ISTAR – ett 
forskningscentrum om stamning - i Kanada 
eller genomförde datainsamlingen till sitt 
examensarbete i samarbete med forskare 
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på Towson University i USA.
Förutom grundutbildningen ges även 

fristående kurser på avancerad nivå vid 
enheten för Logopedi i Uppsala. Under 
2014 kommer kurser i TAKK, fördjupning 
i Blissymbolics samt dyskalkyli att ges.

Forskning
Vid Enheten för Logopedi bedrivs också 
forskning inom olika områden. I ett stort 
internationellt projekt, lett av professor 
Stephen van Tezchner i Norge, undersöks 
språkutvecklingen hos barn yngre än 15 
år som bedöms normalbegåvade och som 
vuxit upp med AKK. Uppsala deltar i 
projektet genom att undersöka barn som 
kommunicerar med bliss. Projektet har 
presenterats vid f lera ISAAC konferen-
ser och håller nu på att sammanfattas i 
en bok som ska utgöra en referensguide 
inom AKK.

Ett forskningsområde som drivs av Per 

Alm handlar om stamning, särskilt om 
orsaksmekanismerna och stamningens 
natur. Utgångspunkten är bred; att granska 
många olika aspekter som temperament och 
emotionella faktorer, språkliga faktorer, 
motoriska aspekter och neurofysiologi. Ar-
betet kring temperament och emotionella 
faktorer bygger till stor del på metaanalys 
och teoretisk integration av publicerade 
studier. Det experimentella arbetet är 
till största delen neurofysiologiskt. För 
närvarande pågår arbete med att bygga 
upp ett tal- och språklab, bland annat 
med EEG. Olika aspekter av stamning 
och andra logopediska problem ska här 
kunna studeras exempelvis med frekvens-
analys av EEG. 

Första ”egna” doktorn
Som nämnts har vi nyligen fått vår första 
”egna” doktor! Martina Hedenius försva-
rade med den äran den 13 september sin 

avhandling Procedural and Declarative 
Memory in Children with Developmen-
tal Disorders of Language and Literacy. 
Opponent var Elena Plante från Arizona 
University. Syftet med avhandlingen var 
att testa hypotesen ”the procedural de-
ficit hypothesis” (PDH) om att f lera av 
symtomen hos barn med specifik språk-
störning respektive dyslexi har sin grund 
i en nedsatt funktion i det procedurella 
minnessystemet. De ingående studierna 
gav visst stöd för hypotesen.

Psykosociala konsekvenser av afasi
Monica Blom Johanssons forskning är 
mer psykosocialt inriktad där fokus är 
på psykosociala konsekvenser av afasi 
för både personen med afasi men också 
för de närstående. Forskningen baseras 
på ICF ramverk och särskilt fokuseras 
omgivningens inverkan på personens 
med afasi möjlighet till aktivitet och 

Ett uppskattat inslag under utbildningen är studenternas deltagande i den årliga Kommunikationskarnevalen som avslutas med en ståt-
lig ceremoni i Universitetsaulan
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En nedsatt funktion i det corti-
co-striato-cerebellära nätverk 
som ligger till grund för att 
omedvetet lära in, lagra och 
använda kunskap kan vara en 
förklaring till språkstörning och 
dyslexi. 

Det var en av grundtankarna bakom 
Martina Hedenius avhandling Procedural 
and declarative memory in children with 
developmental disorders of language and 
literacy, som försvarades vid Uppsala 
universitet den 13 september. Opponent 
var professor Elena Plante från University 
of Arizona.

Det övergripande målet var att testa 
the procedural memory deficit hypothesis 
(PDH). Hypotesen förutsäger att problem 
med procedurminne ligger bakom vissa 
av de kognitiva, språkliga och motoriska 
svårigheter som förekommer vid dyslexi 
och språkstörning. 

I två av de tre delstudierna testades 
PDH genom att undersöka icke-språkligt 
procedurminne, närmare bestämt implicit 
sekvensinlärning, hos barn med språkstör-
ning och barn med dyslexi. Resultaten 
visar bland annat att barn med nedsatt 
grammatisk förmåga har svårigheter med 
implicit sekvensinlärning. Men det verkar 
inte vara den initiala inlärningen som är 
problematisk, utan att behålla minnet för 
sekvenserna över tid. Även barnen med 
dyslexi uppvisade nedsatt implicit inlär-
ningsförmåga. Resultaten visade vidare 
att sambandet mellan läsförmåga och 
icke-språklig sekvensinlärning inte var 
kopplat till fonologiska förmåga. Detta 
tyder på att svårigheter med procedurell 
inlärning kan vara en bidragande orsak till 
läs- och skrivsvårigheter som till viss del 
är oberoende av de fonologiska problem 
som vanligen anses vara orsaken.

I en tredje delstudie undersöktes igen-
känningsminne, som är den del av det 

delaktighet. En behandlingsmetod, tänkt 
att genomföras i tidig rehabiliteringsfas, 
kommer med start under hösten 2013 att 
prövas av logopeder på f lera håll i landet. 
Behandlingens innehåll utgörs av indivi-
dualiserad information, emotionellt stöd 
samt samtalsträning riktad till framför 
allt de närstående till personer med afasi.

Programkommittén
Margareta Jennische var den logoped som 
hade ansvaret för att bygga upp program-
met och hon har axlat det ansvaret fram 
till i somras, då Monica Blom Johansson 
övertog rollen som ordförande i pro-
gramkommittén. I den kommittén ingår 
ledamöter från de olika institutioner som 
undervisar logopedstudenterna, represen-
tanter från den kliniska verksamheten samt 
studentrepresentanter. Där avhandlas alla 
programrelaterade frågor. I nuläget finns 
fem fasta lärare: två universitetslektorer 
(Monica Blom Johansson och Per Alm) 
och tre universitetsadjunkter (Maria 
Krüger Vahlquist, Sofia Ögefeldt och 
Martina Hedenius, den sistnämnda med 

en alldeles färsk doktorsexamen!). När 
vi saknar tid och kompetens, så har vi en 
diger samling av föreläsare som kommer 
utifrån hela landet och ser till att kvalite-
ten på utbildningen är hög. I tider då det 
behövs har vi också mycket god hjälp av 
vikarierande logopeder; för närvarande 
Clara Norberg Averbo och Camilla Olsson. 
Men inget skulle fungera om inte Anki 
Gustafsson (administratör) och Nadina 
Laurent (programsamordnare) är här och 
håller i trådarna!

Studenternas röst
Studenternas viktiga röst förs fram via 
LSRU eller Logopedstudenternas Stu-
dieråd i Uppsala, som har till uppdrag 
att representera studenterna och tillvarata 
deras intressen i frågor som rör universitet, 
fakultet och omvärld. De beskriver sig 
själva som ”en liten och engagerad grupp 
som jobbar för och med alla logoped-
studenter”. LSRU jobbar för att ha en 
öppen och bra kontakt med lärare och 
institutioner. Men lika mycket som de 
är ett forum för viktiga diskussioner och 

beslut är det en social samlingsplats. De 
har bl a startat upp Logopedfika som nu 
turvis anordnas av de fyra årskurserna, de 
ordnar fester av olika slag och ser till att 
den Europeiska logopeddagen firas och 
uppmärksammas ordentligt den 6:e mars. 
Vidare är LSRU också med och anordnar 
välkomstveckor för de nya studenterna 
med temafester, stadsvandringar, sport-
och lekdagar, filmkvällar och en härlig 
gasque som avslutning. Allt för att de 
nya studenterna ska få en så bra start som 
möjligt på programmet. 

LSRU leds för närvarande av ordförande 
Maria Birck och vice ordförande Lina Pers-
son.

deklarativa minnet, hos barn med dyslexi. 
Intressant nog visade sig dyslexi vara as-
socierat med bättre igenkänningsminne, 
jämfört med typiskt utvecklade kontroller. 
Det kan tyda på att den typen av dekla-
rativt minne spelar en kompensatorisk 
roll vid läsning.

Arbetet har skett i samarbete mellan 
institutionen för neurovetenskap vid 
Uppsala universitet och Brain and Langu-
gage Lab vid Georgetown University i 
Washington D.C.

Problem med procedurminne  
kan ligga bakom språkstörning

Martina Hedenius med opponenten, 
professor Elena Plante från University of 
Arizona



Logopednytt 3 | 2013         23

Monica Blom Johansson ska 
leda utbildningen och forsk-
ningen vid enheten för logopedi 
i Uppsala. Hon tillträdde i som-
ras och utnämningen gör henne 
till chef och programordförande. 
”Det finns inget roligare än att 
handleda studenter och per-
sonal till personlig utveckling” 
säger Monica. 

Hon är en engagerad och ödmjuk person 
som förmedlar sina tankar på ett lugnt 
och behagligt sätt parallellt med tydlig-
het och styrka.

Uppväxt på Ekerö
Monica Blom Johansson är uppväxt på 
Ekerö i Stockholm. Efter logopedexamen 
i Göteborg 1992 startade hennes karriär 
med sex år på logopedmottagningen vid 
Faluns länsenhet. Där arbetade hon dels 
med geriatrisk rehabilitering och dels 
med barn med försenad språkutveckling 
samt barnstamning. ”Det finns mycket 
lärdomar som man kan ta med sig mellan 
olika diagnosgrupper” berättar Monica. 
De nästkommande fyra åren tillbringade 

hon i Umeå och det var där som hon för 
första gången handledde studenter under 
deras kliniska praktik, något som hon 
upptäckte var väldigt roligt: ”Det var så 
givande att följa studenternas utveckling! 
Först träffade jag studenterna tidigt i 
deras utbildning inom barnlogopedi 
och då var de ofta rädda för att göra fel 
och väldigt fokuserade på sig själva. När 
studenterna sedan återkom under en av 
sina sista praktikperioder inom neurologi 
så var det fantastiskt roligt att se hur de 
hade utvecklats till kliniker som klarade 
att fokusera på patienten och anpassa sig 
efter det som hände under mötet”.

Till Uppsala
Därefter fortsatte Monicas karriär i 
Uppsala, där hon 2002 började arbeta på 
Akademiska sjukhuset med hjärnskadere-
habilitering för dem som är yngre än 65 år. 
Här kom hon i kontakt med ett arbetssätt 
där patienten tillsammans med närstående 
får träffa ett remissteam som tillsammans 
bestämmer vilken hjälp som behövs, ofta 
under f lera års tid. Detta väckte Monicas 
intresse och engagemang för hur det är 
att leva med afasi på längre sikt. Det blev 

så uppenbart vilka stora problem även en 
lindrig afasi orsakar i vardagen och erfa-
renheterna ledde fram till hennes forskning 
kring afasins psykosociala konsekvenser.

Stärka forskningen
Under de kommande åren som chef för 
logopedprogrammet vill Monica bygga 
upp enhetens forskning som hittills fått 
stå tillbaka för grundutbildningen, efter-
som programmet har behövt byggas upp 
sedan dess start. Hon ser idag möjligheter 
att starta ett Brain and Language Lab 
för att ytterligare stärka programmets 
neuroinriktning. Att fortsätta utveckla 
logopedutbildningen är också en stimule-
rande utmaning som bland annat innebär 
att studenterna även fortsättningsvis ska få 
tillgång till riktigt bra kliniska placeringar. 
Hon ser också mycket fram emot att få 
bidra till personalens trivsel och deras 
professionella och personliga utveckling. 
Monica menar att alldeles för många är allt 
för kritiska till sig själva och hon tycker 
att det är roligt att lyfta sina medarbetare.  
”Personlig utveckling hos mig själv och 
andra är en av mina drivkrafter” avslutar 
Monica intervjun med.

Arbetsplatsträff från vänster Maria Kråger Vahlquist, Per Alm, Clara Norberg Averbo, Nadina Laurent, Monica Blom Johansson och Anki 
Gustafsson.

Ny chef med stort ansvar
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Umeå

Logopedutbildningen vid Umeå 
Universitet vilar som landets öv-
riga utbildningar på en progres-
sion från baskurser i lingvistik, 
psykologi, anatomi, neurologi 
och psykiatri, som sedan förs 
in i och expanderas i en klinisk 
logopedisk kontext i de senare 
kurserna inom enheten. 

Studenterna förbereds för att på ett profes-
sionellt sätt delta i ett samarbete i team 
med andra yrkesgrupper inom vården 
kring en patientgrupp, samt naturligtvis 
också för rollen som ensam ansvarig för en 
patient. Vi tar numera in 25 nya studenter 
varje hösttermin.

I Umeå gör vi vårt allra bästa för att 
utbilda logopeder som ska kunna möta 
patienter för, bedömning, behandling och 

rådgivning, både i situationer där logoped 
och patient kan mötas i samma rum, men 
även i situationer där hinder i tid och rum 
måste överbryggas. Behandling via tele-
medicin finns med som ett tydligt inslag 
i undervisningen kring många diagnoser, 
både som ett sätt att minska kostnaderna 
och öka effektiviteten kring vårdinsatsen, 
men även för att kunna öka intensiteten i 
behandlingen. Den kliniska förankringen 
får studenterna genom praktik över hela 
den norra regionen, där patientkontakten 
allt oftare sker i form av telemedicin. 

Kliniskt aktiva lärare
Undervisningen inom de logopediska 
kurserna genomförs av kliniskt aktiva 
lärare, i ett nära samarbete med personal 
inom landstinget. 

När studenten tar examen från pro-

grammet i Umeå har de under sitt sista år 
skrivit ett examensarbete med koppling 
antingen till klinisk logopedisk verk-
samhet, klinisk verksamhet med tydlig 
koppling till logopedi, eller till pågående 
forskning vid enheten. Studenterna har i 
normalfallet en klinisk och en vetenskaplig 
(disputerad) handledare, och resultatet är 
i allt ökande grad av en sådan kvalitet att 
det publiceras i vetenskaplig tidskrift med 
internationell spridning efter examen. Vi 
vill redan inom grundutbildningen se till 
att studenterna har en så god insikt i det 
vetenskapliga angreppssättet som möjligt, 
då vår förhoppning är att våra studenter 
på ett bra sätt ska kunna bidra till att 
utveckla sina respektive områden för att 
kunna ge än bättre behandling och möta 
kommande logopediska behov. Vi vill 
hjälpa studenterna till att bli logopeder 

Behandling via telemedicin  
inslag i Umeås undervisning

Logopedutbildningen vid Umeå Universitet tar numera in 25 nya studenter varje hösttermin.
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Preoperativ SWAL-QOL och sväljnings-
funktion hos Parkinsonpatienter selekte-
rade till Deep Brain Stimulation. 
Stina Sundstedt 
 
Effekter på förståelighet av talet vid Par-
kinsons sjukdom som en följd av DBS vid 
caudal Zona incerta. 
Louise Johansson & Sofia Möller 
 
En studie av nasaleringsvärde från 
Nasometern med svensktalande 18- och 
13-åringar. 
Magdalena Birgersson & Christel 
Norberg 
 
Deep Brain Stimulation i kaudal Zona 
incerta respektive Nucleus Subthalamicus 
vid Parkinsons sjukdom: Förekomst av 
multipla burst före och efter operation. 
Julia Andersson & Matilda Wikström 
 
Deep brain stimulation of subthalamic 
nucleus and caudal zona incerta in patients 
with Parkinson’s disease: A perceptual 
study of effects on articulatory precision. 
Fanny Lundgren & Johanna Quist 
 
Realization of Fricatives in Patients with 
Parkinson’s Disease Treated with Deep 
Brain Stimulation in the Subthalamic 
Nucleus or the Caudal Zona Incerta. 
Elisabeth Eklund & Lena Sandström 
 

Utvärdering av logopedisk röstbehandling 
i Västerbottens läns landsting: Patienters 
självskattade röstbesvär före och efter 
behandling. 
Linn Englund & Kristin Gunnarsson 
 
Fonationstid hos röstfriska personer, en 
fältstudie med Vox Log som mätinstru-
ment. 
Nina Fhärm & Frida Wigelius Skog-
lund 
 
Talutveckling hos svenska barn med 
unilateral läpp-, käk- och gomspalt: en 
longitudinell studie. 
Anna Fransson & Anna Philipsson 
 
Development of speech assessment tool for 
use by health professionals who work with 
patients treated with Deep Brain Stimula-
tion. 
Annie Ahlinder & Julia Labba 
 
Granskning och återgivning av återgiv-
ningsprovet ”Luftballongen” för användare 
på högre åldersgrupper i klinisk verksam-
het. 
Marika Arnesson & Emelie Persson 
 
Testning av BeSS på gymnasieungdomar. 
Matilda Andersson & Erik Wieslander

med en trygg bas i nuvarande logopedisk 
kunskap, och som är väl utrustade att möta 
kommande behov.

Ljudinspelningar
Forskningen och utvecklingen vid enheten 
i Umeå vilar i huvudsak inom tre områden. 
Vi har under en längre tid arbetat med 
att utveckla utrustning och metoder för 
hur man säkerställer att ljudinspelningar 
som är gjorda vid olika tillfällen, och 
i bland också med olika utrustningar, 
ger en tillförlitlig bild av utvecklingen i 
patienters tal och röst när inspelningarna 
sedan jämförs. Vi har också ett pågående 
utvecklingsarbete när det gäller att hantera 
ljudinspelningar och relaterat material 
för forskningsändamål. Det handlar om 
hur man hittar det man är intresserad 
av i en större mängd inspelningar, samt 
hur man kan arbeta för att säkerställa att 
bedömningar görs på ett sätt som gör att 
bedömarens eventuella förförståelse för 
patientens tillstånd får ett så litet utslag 
i resultatet som möjligt.

Läpp-, käk- och gomspalt
Vid enheten finns också forskning kring 
läpp-, käk- och gomspalt, LKG, hos barn 
och ungdomar samt hur bedömning av 
nasalitet kan göras perceptuellt och genom 
instrumentella mätningar med hjälp av 
nasometer. Nyligen har specifikt fokus 
lagts på relationen mellan perceptuell 
bedömning av nasalitet och instrumentellt 
skattad nasalence, och hur dessa respektive 
aspekter bör tillämpas kliniskt. Vi deltar 
också som en aktiv partner i det interna-
tionella samarbetet kring hur tidpunkten 
för slutning av gommen påverkar utfal-
let hos barn med LKG som finansieras 
av amerikanska National Institutes of 
Health (NIH).

Tal- och sväljningsproblem
Det tredje området inom vilken forskning 
bedrivs i Umeå berör tal- och sväljnings-
problem vid neurodegenerativa sjukdomar 
(speciellt Parkinsons sjukdom) som en 
följd av behandling. Forskningen bedrivs 

i samarbete med forskare inom neurologi, 
funktionell stereotaktisk neurokirurgi, 
neurofysiologi och foniatri och ansluter 
till en pågående klinisk utvärdering av två 
lokalisationer i hjärnan som föreslagits ge 
bra resultat av stimulering hos patienter 
med Parkinsons sjukdom (nucleus sub-
thalamicus och kaudala zona incerta). 
Huvudfokus i forskningen som sker vid 
enheten för logopedi ligger på påverkan i 
talmotorik, respiration och fonation som 
en följd av neurokirurgisk djup hjärnsti-
mulering eller farmakologisk behandling 
med L-dopa. 

Färska examensarbeten från Umeå

Den kliniska förankringen får studenterna 
genom praktik över hela den norra regio-
nen, där patientkontakten allt oftare sker i 
form av telemedicin.
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Stavningsförmågans betydelse 
för textkvalitet hos barn i årskurs fem

Introduktion
Trots att de f lesta med läs- och skrivsvå-
righeter upplever skrivandet som sin största 
och mest ihållande svårighet (Connelly et 
al., 2006) vet vi till skillnad från läsproces-
sen och lässvårigheter förvånande lite om 
skrivprocessen och skrivsvårigheter. De få 
studier som finns antyder att de f lesta med 
skrivsvårigheter har stora problem med 
stavning, och att deras texter bedöms ha 
lägre kvalitet, men vi har idag begränsad 
kunskap om relationen mellan stavnings-
svårigheter, skrivprocessen och den färdiga 
texten (Wengelin, under utgivning). Ökad 
kunskap kring stavningsförmåga och 
skrivprocess krävs för evidensbaserad 
logopedisk utredning och intervention för 

individer med läs- och skrivsvårigheter. 
Skrivprocessen, och samspelet mel-

lan de kognitiva förmågor som påverkar 
denna process, har förklarats utifrån 
f lera teoretiska modeller (Berninger et 
al., 2002b; Flower & Hayes, 1981; Hayes, 
1996; Kellogg, 1994). En modell är Ber-
ningers The simple view of writing vilken 
beskriver individens kognitiva processer 
under skrivande och hur arbetsminnet 
begränsar dessa (Berninger et al., 2002b). 
Skrivprocessen beskrivs i modellen utifrån 
en triangelfigur där textgenerering, trans-
kription samt exekutiv förmåga utgör var 
sitt hörn. Transkription avser i modellen 
både motorisk skrivförmåga och stavning. 
Triangeln representerar arbetsminnets 

begränsade kapacitet samt det kognitiva 
f lödet mellan dess hörnstenar. I modellen 
delas den begränsade arbetsminneskapa-
citeten mellan delkomponenterna; om en 
del kräver extra mycket kapacitet begränsas 
utrymmet för de andra. Enligt denna 
modell skulle således en individ som har 
svårt att stava, och därmed inte automa-
tiserat transkriptionsprocessen, använda 
en större del av sin arbetsminneskapacitet 
till transkription, vilket skulle påverka 
textgenerering och exekutiva förmågor 
negativt i skrivprocessen. En mängd 
studier bekräftar Berningers teori om 
kapacitetsbegränsning (se t.ex. Connelly, 
Gee & Walsh, 2007; McCutchen, Covill, 
Hoyne & Mildes, 1994; Olive & Kellogg, 

Lisa Bengtsson* Leg. Logoped, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, lisa.e.bengtsson@vgregion.se

Sanna Kraft* Leg. Logoped, Resurscentrum Kärnhuset, Halmstad, 
sanna.kraft@utb.halmstad.se 

The aim of this study was to investigate how spelling 
ability affects the ability to write a text of high quality.

The correlation between spelling ability in spelling 
test, text product, writing process and text quality was 
investigated among 39 fifth-grade children, controlling 
for working memory, language comprehension, trans-
cription speed and text length. 

Overall, the results indicate that a spelling test score 
predicts text quality, and that spelling difficulties not 
only result in spelling errors, but also affect the writing 
process. 

The study shows that a weak spelling ability affects 
the ability to write a text of good quality and that these 
two abilities should be assessed separately.

Abstract

Föreliggande studie syftade till att undersöka relationen 
mellan stavningsförmåga och förmågan att skriva en 
text av god kvalitet. 

Samband mellan textkvalitet och stavningsförmåga 
i stavningstest samt skrivprocess undersöktes hos 39 
barn i årskurs fem. Statistisk kontroll för arbetsminne, 
språkförståelse, kopieringshastighet och textlängd ingick 
i studien. 

Resultaten indikerar att antal fel i stavningstest pre-
dicerar textkvalitet. Stavningssvårigheter visar sig inte 
bara som stavfel i färdig text utan verkar också påverka 
skrivprocessen samt den färdiga textens kvalitet. 

Studien påvisar att en svag stavningsförmåga begränsar 
förmågan att producera text av god kvalitet och att dessa 
förmågor därför bör bedömas separat.

Sammanfattning

forskning

Ingrid Behrns Leg. Logoped och MD, Institutionen för neuro-
vetenskap och fysiologi, Enheten för logopedi, Sahlgrenska Akade-
mien. ingrid.behrns@neuro.gu.se

Åsa Wengelin Docent, Institutionen för svenska språket, 
Göteborgs Universitet. asa.wengelin@gu.se
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2002). För att undersöka stavningsför-
mågans betydelse för att kunna skriva 
en text av god kvalitet måste därmed f ler 
förmågor än stavning tas hänsyn till så 
som arbetsminne, språklig förmåga och 
kopieringshastighet. 

Bereiter och Scardamalia (1987) menar att 
oerfarna och erfarna skribenters skrivande 
skiljer sig åt. Skrivandet utvecklas från att 
vara tankeberättande, att skriva det man 
tänker utan att ha en övergripande plan 
för sin text eller att redigera och granska 
sin text i större utsträckning, till att vara 
tankeomvandlande, då skrivandet inklude-
rar redigering, granskning och planering 
av texten (Bereiter & Scardamalia, 1987). 

Att definiera en individs stavnings-

förmåga är komplext och kan beskrivas 
både utifrån produkt- och processmått 
(Wengelin, 2007). Samband mellan stav-
ningsförmåga och textkvalitet har påvisats 
i f lera studier (se t.ex. Berninger, Abbott, 
Abbott, Graham & Richards, 2002a; 
Berninger et al., 2002b; Lindström, 2009; 
Wengelin, 2002). Föreliggande studie 
avser att vidga förståelsen för stavnings-
förmågans betydelse för textkvalitet hos 
barn i årskurs fem. Studien undersöker 
olika aspekter av stavningsförmåga utifrån 
produkt- och processmått: antal fel i stav-
ningstest, andel felstavade ord i färdig text 
samt stavningsförmåga i skrivprocessen 
avseende stavningsrelaterade redigeringar 
och pauser i ord. 

För att kunna bedöma stavningsförmå-
gans betydelse för textkvalitet behövs en 
enighet kring vad textkvalitet innebär. 
Textkvalitet är dock ett omtvistat be-
grepp och det råder delade meningar om 
vilka parametrar som bör innefattas samt 
hur dessa parametrar bör definieras och 
bedömas (Spencer & Fitzgerald, 1993). 
Utgångspunkten i föreliggande studie är 
att textkvalitet handlar om textens struktur 
och variation, både på generell och specifik 
nivå, samt hur idérik och självbärande 
texten uppfattas av bedömaren.

Frågeställningar
•		Finns	det	samband	mellan	olika	aspekter	

av stavningsförmåga?
•	 Finns	det	samband	mellan	bedömd	

textkvalitet och olika aspekter av stav-
ningsförmåga?

Metod
Deltagare i studien var 19 f lickor och 20 
pojkar i årskurs fem. Deltagarnas ålder 
varierade mellan 10:11 – 12:0 år, medel-
åldern var 11:5 år. Av dessa hade tre haft 
logopedkontakt och fem talade ett annat 
språk än svenska hemma.

Samtliga elever, och deras föräldrar, 
erhöll skriftlig information om studien. De 
tilldelades även en samtyckesblankett om 
deltagande för skriftligt godkännande via 
sina klasslärare. Medgivanden lämnades 
sedan till testledare. Eleverna fick därtill 
muntlig information om att deltagandet 
var anonymt och frivilligt samt att de var 
fria att avbryta sin medverkan när som 
helst. Testen bjöds på samma sätt för alla 
deltagare enligt ett testmanus. Testningen 
genomfördes av artikelförfattarna. Del-
tagandet tog totalt mellan 45-80 minuter 
per individ. 

För att analysera andel felstavade ord i 
färdig text, andel stavningsrelaterade redi-
geringar, andel paus i ord samt textkvalitet 
samlades narrativ text in. Även antal fel 

Stavningssvårigheter visar sig inte 
bara som stavfel i färdig text utan 
verkar också påverka skrivpro-
cessen samt den färdiga textens 
kvalitet. 

Stavningssvårigheter visar sig inte bara som stavfel i färdig text utan verkar också på-
verka skrivprocessen samt den färdiga textens kvalitet. 



28      Logopednytt  3 | 2013

forskning

i stavningstest samlades in. Resultat på 
arbetsminnes- och språkförståelsetest 
samt kopieringshastighet och textlängd 
på narrativerna, både avseende antal 
tangentbordsnedslag i färdig text och 
antal tangentbordsnedslag under skriv-
processen, togs fram för att användas som 
kontrollvariabler i studien. För en översikt 
av det material som samlades in, se tabell 
1. Deltagarna skrev den narrativa texten 
i Scriptlog, en programvara avsedd för 
analys av skrivprocessen. Bedömning av 
textkvalitet genomfördes med en textbe-
dömningsmall utformad av artikelförfat-
tarna. Denna mall innehöll både analytisk 
och holistisk textbedömning. Användning 
av textbedömningsmallen föregicks av tio 
timmars samträning.

Inter- och intrabedömarreliabilitet 
beräknades med Cronbachs alpha. Dessa 
visade på utmärkt samstämmighet (Cic-
chetti, 1994). Således var textbedöm-
ningsmallen reliabel som mätinstrument. 
Då reliabiliteten för den analytiska delen 
av textbedömningsmallen i snitt upp-
nådde högre värden än den holistiska kom 
denna att användas för vidare statistiska 
beräkningar. 

Då all data bedömdes vara acceptabelt 
normalfördelad, användes Pearsons kor-
relationskoefficient för att beräkna bivariata 
korrelationer för samtliga variabler. Då flera 
variabler visade sig samkorrelera genom-
fördes partiella korrelationsanalyser för att 
undvika det så kallade kolinearitetsproble-
met. Samtliga beräkningar genomfördes i 
SPSS, version 20. Signifikansnivå p < 0,05 
användes för alla beräkningar.

Resultat
Gruppens uppmätta värden på olika aspek-
ter av stavningsförmåga och textkvalitet 
visas i tabell 2.

Vid en bivariat korrelationsanalys över 
de olika aspekterna av stavningsförmåga 
korrelerade antal fel i stavningstest med 
andel felstavade ord i färdig text, r = 0,75, 
samt antal fel i stavningstest med andel 
paus i ord r = 0,78. Efter partiella korrela-
tionsanalyser kvarstod endast korrelation 
mellan antal fel i stavningstest och andel 
felstavade ord i färdig text r(35) = 0,67. 
För en översikt över bivariata och partiella 
korrelationsanalyser över de undersökta 

aspekterna av stavningsförmåga, text-
kvalitet samt kontrollvariabler, se tabell 3.

Vid bivariata korrelationsanalyser mellan 
textkvalitet och olika aspekter av stavnings-
förmåga korrelerade textkvalitet med antal 
fel i stavningstest r = -0,60. Efter en partiell 
korrelationsanalys, då resultat på Trog 2, 
resultat på CLPT samt kopieringshastighet 
hållits konstanta, kvarstod en signifikant 
korrelation r(33) = -0,36. Övriga aspekter 

av stavningsförmåga korrelerade inte med 
textkvalitet. Textkvalitet korrelerade med 
samtliga kontrollvariabler vid bivariata kor-
relationsanalyser men samband kvarstod 
endast mellan textkvalitet och textlängd 
vid partiell korrelationanalys, r(36) = 0,54. 

Diskussion
Bland de undersökta aspekterna av stav-
ningsförmåga föreligger endast korrelation 

Variabler Material

Verbalt arbetsminne Competing Language Processing Task

Språkförståelse Test for Reception of Grammar 2

Kopieringshastighet ”Nu är det slut för idag” + ScriptLog

Textlängd Antal ord i färdig text

Antal fel i stavningstest Diagnostiska läs- och skrivprov 4-6

Narrativ text Frog Stories + ScriptLog

Textkvalitet Textbedömningsmall

Tabell 1. Översikt över insamlat material.

M s Min - Max Spridning

Antal fel i stavningstest 6,7 5,8 0 - 36 0 - 19

Andel stavfel i färdig text 3,3 3,7 - 0 - 18,4

Andel stavningsrelaterade redigeringar 8,4 7,2 - 0 - 30,4

Andel paus i ord 6,5 5,3 - 0 - 27,4

Holistisk textkvalitet 3,2 1,2 1 - 6 1 - 6

Analytisk textkvalitet 18,1 4,1 7 - 28 9 - 27

Intervall

Tabell 2. Översikt över gruppens resultat på olika aspekter av stavningsförmåga samt 
textkvalitet, n = 39. Antal fel i stavningstest anges i poäng. Andel stavfel i färdig text, 
andel stavnings-relaterade redigeringar och andel paus i ord anges i procent. Holistisk 
och analytisk textkvalitet anges i poäng.
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mellan antal fel i stavningstest och andel 
felstavade ord i färdig text. Att korrelation 
mellan övriga aspekter av stavningsförmåga 
inte kan påvisas skulle kunna bero på 
att skribenter i årskurs 5 inte i hög grad 
granskar sin text under skrivprocessen och 
ännu inte gått från att vara tankeberättande 
till tankeomvandlande.

Antal fel i stavningstest korrelerar med 
textkvalitet, vilket kan förklaras utifrån 
Berningers modell över skrivprocessen. 
Då en skribents arbetsminne till större 
del måste ägnas åt stavning blir mindre 
kapacitet över till revidering och gransk-
ning av texten. Intervention inriktad på 
stavning har visat sig förbättra förmågan 
att skriva text av god kvalitet (Berninger 
et al., 2002b). Dessa resultat kan relateras 
till föreliggande studies resultat, att stav-
ningsförmåga är av betydelse för förmågan 

att skriva text av god kvalitet.
Föreliggande studie styrker teorier om 

arbetsminnets kapacitetsbegränsning gäl-
lande skrivprocessen; en svag stavnings-
förmåga förefaller påverka skrivprocessen 
negativt och sänker textens kvalitet. Detta 
resultat påvisar att stavning och textkvalitet 
bör bedömas separat vilket kan sättas i 
relation till exempelvis de nationella pro-
ven i svenska och grundskolans läroplan, 
Lgr-11 (Skolverket, 2011b). Att stavning 
ofta bedöms som en del av textkvalitet 
väcker frågor kring huruvida individer 
med svårigheter bör få kompensation för 
sin nedsatta stavningsförmåga vid bedöm-
ning av deras förmåga att producera text. 
Textbedömning är ett av skolans viktigaste 
verktyg (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 
2005) och ingår också i logopedisk utred-
ning av läs- och skrivsvårigheter (Nätverk 

dyslexilogopeder, 2009). Därmed är kun-
skap om hur stavningsförmåga påverkar 
förmågan att skriva text mycket viktig.

Då det inte råder konsensus kring 
begreppet textkvalitet och dess bedöm-
ning blir det bedömningsverktyg som 
används även definitionen av begreppet. 
Den textbedömningsmall som utformades 
inom ramen för denna studie har inte 
testats avseende validitet. Således är det 
problematiskt att jämföra resultat i studier 
som avser att undersöka textkvalitet, vil-
ket även gäller föreliggande studie. Den 
textbedömningsmall som framtagits inom 
ramen för denna studie har använts efter 
samträning. Bedömarna har likvärdig 
utbildning och utgår från samma ling-
vistiska teorigrund. Detta antas vara en 
viktig faktor för att reliabiliteteten uppnått 
höga värden. Mallen antas kunna uppnå 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Antal fel i stavningstest 1

2. Andel felstavade ord i färdig text (0,75**)
0,67**

1

3. Andel stavnings-relaterade red. (0,04)
-

(0,11)
-

1

4. Andel pauser i ord (0,78*)
0,20

(0,2)
-

(0,2)
-

1

5. Textkvalitet (-0,6**)
-0,36*

(-0,31)
-

(0,05)
-

(-0,31)
-

1

6. Trog 2 (-0,36*)
-0,09

(-0,04)
-

(0,03)
-

(0,11)
-

(0,42**)
0,18

1

7. CLPT (-0,44**)
0,10

(-0,35*)
-0,04

(0,22)
-

(-0,06)
-

(0,49**)
0,24

(0,47**)
0,32

1

8. Kopierings-hastighet (-0,42**)
0,21

(-0,40*)
-0,14

(-0,31)
-

(-0,55**)
-0,46**

(0,50**)
-0,04

(0,11)
-

(0,23)
-

1

9. Textlängd (-0,17)
-

(-0,07)
-

(0,05)
-

(-0,14)
-

(0,67**)
0,54**

(0,15)
-

(0,21)
-

(0,54**)
0,31

1

Tabell 3. Bivariata och partiella korrelationsanalyser över de olika aspekterna av stavningsförmåga, textkvalitet och studiens kontroll-
variabler, n = 39. Bivariata korrelationsvärden presenteras inom parentes.

* p < 0,05, **p < 0,01
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samma värden för andra bedömare under 
liknande förutsättningar.

De statistiska beräkningar som genom-
förts för att undersöka samband mellan 
olika aspekter av stavningsförmåga och 
textkvalitet kräver ett större deltagarantal 
än i föreliggande studie för att vara helt 
tillförlitliga. För att med säkerhet kunna 
dra slutsatser utifrån studiens resultat hade 
ett större deltagarantal varit önskvärt.

Genom att undersöka olika aspekter av 
stavningsförmåga i relation till textkvali-

tet, med statistisk kontroll för variablerna 
arbetsminne, språklig förmåga, kopie-
ringshastighet och textlängd, hos barn i 
årskurs 5 bidrar studien till att skapa bättre 
underlag för logopedisk utredning, diag-
nostisering och intervention gällande barn 
med specifika läs- och skrivsvårigheter.

En interventionsstudie för att undersöka 
huruvida diktering och uppläsning av 
text underlättar och frigör arbetsmin-
neskapacitet för individer med läs- och 
skrivsvårigheter skulle vara ett viktigt 

bidrag till forskningsfältet. En jämförande 
gruppstudie mellan hur skrivprocessen ser 
ut hos individer med språkstörning och 
individer med specifika läs- och skriv-
svårigheter skulle också bidra till att öka 
kunskapen kring hur omhändertagandet 
av dessa individer bör se ut. Slutligen vore 
det till stor nytta för alla som bedömer text, 
såväl i klinisk som i forskningsrelaterad 
verksamhet, att ha tillgång till en valid 
och reliabel textbedömningsmall anpassad 
till svenska förhållanden.
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Böckerna Faran vid fallna trädet, Sickan 
och skattkartan och Rulle och raketen, för-
fattade av logoped Elvira Ashby, är fina 
barnböcker med fartfyllda historier, som 
samtidigt har varsitt språkljud i fokus. 
Med härligt färgglada illustrationer av 
Karin Holmström fängslas även de yngsta 
barnen. Böckerna gör det möjligt att på 
ett enkelt och kravlöst sätt träna på f-, 
s- eller r-ljudet.

I böckerna förekommer ljuden både som 
isolerade ljud, i ord och i meningar. Det 
finns även f lera minimala par som möj-
liggör övning av auditiv diskrimination. 
I slutet av böckerna finns det en kort 
handledning i hur man kan använda 
böckerna i tal- och språkträning med barn 
som har svårt att säga något av ljuden. Till 
varje bok hör också ett kortspel för extra 
ljudträning eller andra språkstimulerande 
aktiviteter. Tips på spelregler följer med 
i en liten folder vilket gör det lätt att lätt 
komma in i materialet och få inspiration.

Böckerna och dess karaktärer, haren 
Foffe, ormen Sickan, och pojken Rulle, har 
gjort ett uppfriskande intåg i min vardag 
som logoped. I dessa spännande sagoböcker 
fångas ofta även de yngsta läsarna som 
annars kan vara svåra att motivera till 

Böcker och kortspel för 
fängslande ljudträning!

fonologiövningar. Det är även ett utmärkt 
sätt att förevisa vardaglig ljudträning med 
såväl produktion som auditiva övningar 
för föräldrar. Bokserien möjliggör lekfull 
eftersägning där man kan få prova att låta 
som en orm, en raketmotor eller kanske ta 
fram sina hartänder och blåsa. Med korten 
går det exempelvis att spela memory, finns 
i sjön och återberätta historien tillsam-
mans. Vi kan också tillsammans träna på 
att höra skillnad på minimala par genom 
att exempelvis föl och pöl, sand och tand 
och ros och juice vilka förekommer i såväl 
böckerna som kortspelen. 

Aldrig långtråkigt
Böckerna och kortspelen gör det möjligt 
att variera och anpassa träningen i det 
oändliga, det blir på så vis aldrig långtrå-
kigt och barnen kan själva få vara med och 
komma med idéer och forma träningen.

Det är ett roligt och uppskattat material 
att rekommendera till såväl föräldrar som 

personal på förskola och skola. Föräldrar, 
pedagoger och lärare beskriver materialet 
som lättillgängligt, lättanvänt och inspi-
rerande. Jag har ofta fått höra att de efter 
att ha läst någon av böckerna, kan hämta 
inspiration och kan använda böcker de 
har i hemmet, eller tillsammans med 
barnet höra och göra skillnad på ljud 
på ett liknande sätt i vardagen. Det är 
precis den där vardagsträningen som jag 
som logoped tycker är så roligt att kunna 
inspirera till. Att böckerna och kortspelen 
med fördel används i smågrupper eller i 
samling på förskolan och i skolan, är även 
det en bonus.

Böckerna med de tillhörande kortspelen 
gör kort och gott fonologiträning lekfull 
och rolig och jag ser nu fram emot f ler 
böcker i samma serie.
Emmeli Tingstadius 
Leg logoped

böckerna ges ut på Hatten förlag och går 
att beställa på hattenforlag.se

Vid IALP:s kongress som hölls i Turin 
under augusti månad blev logoped Astrid 
Frylmark invald i styrelsen. Det är såklart 
roligt att en svensk logoped finns med, 
men vad säger Astrid själv om sina nya 
åtaganden? 
Vad är IALP?
IALP står för International Association 
of Logopedics and Phoniatrics. Det är en 
världsvid organisation för personer som 
arbetar inom vårt fält. Var tredje år har en 
kongress anordnats alltsedan 1920-talet, 
senast i Turin nu i augusti. Organisationen 
arbetar också för att främja logopedisk 
och foniatrisk vård i utvecklingsländer. 
Man publicerar en vetenskaplig tidskrift, 
Folia Phoniatrica.

Både Svenska Logopedförbundet och 

Astrid Frylmark ny styrelseledamot i IALP
Svensk Förening för Foniatri och Lo-
gopedi (SFFL) där jag är ordförande är 
medlemsorganisationer i IALP. Tidigare 
i IALPs historia har Ewa Söderpalm och 
Björn Fritzell varit presidenter, men för 
närvarande finns ingen annan nordisk 
styrelseledamot.
Vilken roll kommer du att ha och hur 
länge sträcker sig ditt uppdrag?
Jag är invald som vanlig styrelseledamot 
utan särskilt ansvarsområde. Uppdraget 
gäller de kommande tre åren. President för 
denna period är logoped Helen Grech från 
Malta. Det blir ett ”fysiskt” styrelsemöte 
per år och i övrigt mängder av e-post och 
några videokonferenser. 
Finns det några frågor du brinner extra 
mycket för?

Min passion både i styrelsearbetet och i 
övrigt yrkesliv är att göra forskningens 
framsteg användbara för logopeder och 
patienter. Därför har jag startat min 
webbsida för föräldrar, www.spraklek.se, 
och därför letar jag ständigt efter material 
och böcker.
Hur kommer logopeder i Sverige att 
påverkas av IALP:s framtida arbete?
Internationella kontakter inspirerar och  
inf luerar, så har det alltid varit och så 
kommer det att fortsätta. Kontakter knyts, 
idéer väcks och kreativiteten f lödar när 
man får mötas som under en internationell 
kongress. Jag hoppas att många logopeder 
tar chansen att åka till Dublin i augusti 
2016 för att delta i nästa IALP-kongress!
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Stephan Munkert stephan.munkert@sll.se Stockholm Stockholms läns landsting, Stroketeamet Sigtuna

Tina Lindeberg tina.Lindeberg@dll.se Sörmland ÖNH-kliniken, Sörmland

Anna Bergström Anna A bergström@akademiska.se Uppsala Länslogopedin, Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Törnhage maria.tornhage@akademiska.se Uppsala Folke Bernadotte regionhabilitering

Hanna Evers hanev543@gmail.com Värmland Landstinget i Värmland

Ann-Christine Ivarsson ann-christine.ivarsson@liv.se Värmland Värmlands Läns Landsting

Alexandra Rönnlund-Ruths alexandra.ronnlund-ruths@vll.se Västerbotten Västerbottens Läns Landsting

Heléne Westerlund westerlundhelene@hotmail.com Västerbotten Västerbottens läns landsting

Anna Nilsson anna.nilsson@lvn.se Västernorrland Länssjukhuset Sundsvall och Härnösand

Susanne Westerbring susanne.westerbring@lvn.se Västernorrland Landstinget Västernorrland

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

Anneli Åkerberg anneli.akerberg@vgregion.se Västra götaland Västra Götalandsregionen

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

Anna Djurberg anna.djurberg@orebroll.se Örebro Örebro Läns Landsting

Helena Wilkås helena.wilkas@orebro.se Örebro Örebro kommun

Logopedförbundets förtroendevalda


