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Förslaget om ett fackförbundsbyte kommer från oss i SLOFs styrelse. Vi har tagit
upp frågan och vi har valt vilket förbund vi ville inleda diskussioner med. Att dessa
diskussioner sker utan uppslitande strider inom förbundet är unikt i svensk fackföreningsrörelse. Våra
diskussioner med både DIK och SRAT, och mellan
”Därför ska
DIK och SRAT har fungerat mycket väl. Det är vi
väldigt glada för.
vi försöka
Det här arbetet är dock inte i hamn ännu och
förse er med
genom den medlemsenkät som genomfördes under
vet vi att ni medlemmar har ett behov av mer
den information hösten
information kring vårt förslag. Därför ska vi försöka
förse er med den information ni eftersöker.
ni eftersöker.”
I det här numret av Logopednytt kommer du att hitta
information om medlemsenkäten, en intervju med förbundsordföranden i SRAT,
Anitha Wijkström, och från DIK, bland annat en text från förbundsordförande
Karin Linder.
I medlemsenkätens frisvar framkom att ni har frågor kring hur vi har kommit
fram till vårt förslag om vilket fackförbund vi vill tillhöra och processen kring detta.
Vi har valt ut de vanligaste frågorna och svaren på era frågor finns redan att hitta
på logopedforum under Fack- och Yrkessnack och i bloggen. Gå in och titta om du
inte redan gjort det.
Vid förbundsmötet kommer beslut att tas i frågan om fackförbundstillhörighet
av de delagater som utsetts att företräda kåren vid mötet. Vill du veta vem som
företräder din del av landet eller är du intresserad av att bli delegat själv, kontakta
caroline.kejnemar@dik.se.
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Ses vid förbundsmötet

Ulrika Guldstrand
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Innehåll
4

Två olika scenarier
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Förbundsmötet står inför ett viktigt
val: Ska SLOF stanna i DIK eller gå
till SRAT? Två olika scenarier efter
förbundsmötet. Läs vad som gäller
för dig som medlem beroende på
vilket belutet som tas.
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God Jul och
Gott nytt år

Styrelseordförande
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Med fokus
på tillhörighet

En av de största frågor
vårt förbundsmöte haft
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SRAT:s ordförande:
– Med SRAT:s organisation blir
varje profession tydlig. Det är en
garanti för att ingen yrkesgrupp,
oavsett om den är stor eller liten,
ska hamna i skuggan av en större,
framhåller Anitha Wijkström som är
ordförande i SRAT.

I oktober genomfördes en
medlemsenkät bland SLOF:s
medlemmar. Av de som svarade
tyckter cirka 60 procent att vi bör
byta förbund. 40 procent uttryckte
osäkerhet.
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DIK:s ordförande:

12 Utbildningar i Europa

– Vi stöttar SLOF i arbetet med att
hitta rätt förbundstillhörighet. DIK:s
fokus är att så många logopeder
som möjligt är nöjda med sitt
förbundsval, säger DIK:s förbundsordförande Karin Linder.

	Det treåriga projektet för harmonisering av logopedutbildning i Europa, har nu officiellt avslutats. Det
avslutande mötet hölls i september
i Gent.

Så lider ännu ett år mot sitt slut och vi
har under årets fyra nummer hunnit beta
av en hel del intressanta ämnen. Vi på
redaktionen är både glada och stolta
över att vår arbetskår inför varje nummer
lyckas producera så pass intressant och
relevant material av så hög kvalité.
I detta årets sista nummer ligger mycket
fokus på logopedförbundets framtida
förbundstillbehörighet och ni finner
information kring detta från sidan 4 och
framåt. Vi vill även passa på att påminna
er om att komma och träffa oss och
andra kollegor på logopedstämman som
detta år hålls i Stockholm. Programmet
hittar ni på sidan 8.
Som uppföljning på föregående nummer skriver Kristina Hansson och Eva
Wigforss om hur vi kan gå vidare för att
utveckla logopedutbildningarna genom
att lära av våra europeiska grannar i
samarbetsprojektet NetQues.
Detta nummers vetenskapliga artikel
går igenom hur ljudinriktad lästräning
Cecilia Nakeva von Mentzer med flera
har undersökt vilken effekt ljudinriktad
läsinlärning har för barn med hörselnedsättning respektive barn med normal
hörsel. Om detta kan ni läsa i numrets
vetenskapliga artikel på sidan 18.
Till sist vill vi passa på att tacka för gott
samarbete under året och önska en God
Jul och ett Gott nytt år!

Simon Sundström och
Patrik Åhlund
Redaktörer

Logopedstämman
Logopedstämman hålls i Stockholm den 26–27 januari. I programmet finns många intressanta
föreläsningar och det viktiga förbundsmötet.
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tillhörighet

Medlemsenkät: 60 procent vill byta förbund
men många vill först ha mer information

Stanna i DIK
eller gå till SRAT?

4

Scenario 1:

Scenario 2:

Om förbundsmötet beslutar
att vi stannar i DIK

Om förbundsmötet beslutar
att vi går till SRAT

SLOF och medlemmar som är logopeder blir kvar
i DIK och fram till kongressen 2015 fortsätter allt
som i dag.
Under många år har det varit en diskussionsfråga
huruvida det är bäst att driva opinionsfrågor genom delföreningar som SLOF eller genom DIK
som förbund. SLOF är idag den enda kvarvarande
delföreningen inom DIK. Övriga professioners
delföreningar beslutade att driva sina opinionsfrågor
via DIK vid kongressen 2009. DIK har sedan dess
kunnat se att förbundet nu kan agera kraftfullare
för de här medlemsgrupperna. Det är sannolikt att
DIK:s styrelse kommer att föreslå kongressen 2015
en liknande lösning för logopederna.
Inställningen i DIKs nuvarande förbundsstyrelse
är att logopeder är välkomna att stanna i DIK.
Förbundsstyrelsen anser dock att det går att driva
opinionsfrågor för logopeder precis som för alla andra
medlemsgrupper med utgångspunkt i uppdrag som
lämnas av DIK:s kongress.
Har du några ytterligare frågor om ditt medlemskap i DIK är du välkommen att kontakta oss via
medlemsjouren: 08-466 24 00.

Alla medlemmar som är logopeder kommer, när beslutet är fattat, att få en blankett för att anmäla utträde
ur DIK och inträde i SLOF/SRAT. De som vill gå
över till SLOF/SRAT står kvar som medlemmar i
DIK fram tills årsskiftet 2014/15 då övergången sker.
Observera att utträdet ur DIK och inträdet i SLOF/
SRAT är frivilligt och ett individuellt val. Någon
gruppöverflyttning kommer alltså inte att ske.
Under 2014 får alla logopeder precis som vanligt
full medlemsservice i DIK. SLOF, som är kvar som
delförening i DIK under samma tid, fortsätter att
driva logopedernas opinions- och professionsfrågor
precis som tidigare.
Från och med 1 januari 2015 kommer SLOF att
vara en delförening i SRAT och de medlemmar som
valt att byta förbund får all sin fackliga service från
SLOF/SRAT.
Den medlem som väljer att stanna i DIK kommer att
få facklig service precis som tidigare. Men, eftersom
vi antar att de flesta medlemmar följer med SLOF
till SRAT, kommer DIK inte att profilera sig som
förbundet för logopeder eller driva opinions- eller
professionsfrågor för logopeder.
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Under oktober månad genomfördes en medlemsenkät bland
SLOFs medlemmar. Den i särklass viktigaste frågan som enkäten skulle besvara var om vi i
SLOFs styrelse har ert, medlemmarnas, stöd för vårt förslag att
flytta SLOFs fackförbundstillhörighet från DIK till SRAT.
Enkäten fick till slut en svarsfrekvens
på 48 procent av de tillfrågade medlemmarna. Av dessa svarade ca 60 procent
att vi bör byta förbund. Ca 40 procent
uttryckte osäkerhet, vilket vi tolkar som

att ni medlemmar behöver mer information
kring styrelsens förslag. Vi ska försöka ge
er den informationen på så många sätt vi
kan fram till förbundsmötet i januari då
beslutet i den här frågan ska tas.
Kunskap om logopeders kompetens
Enkäten ställde också frågor kring vad vi
som logopeder tycker är viktiga frågor för
vårt fackförbund att driva. Grundfacklig
service som arbetsrättsligt stöd, förhandlingsstöd, stöd vid arbetsplatskonflikt, löneförhandlingsstöd och inkomstförsäkring
bedömdes av er som besvarade enkäten
som viktigt. Det blev också tydligt att

professionsrelaterade frågor är viktiga för
kåren. Vi vill att förbundet vi tillhör ska
ha kunskap om logopeders kompetens,
patientgrupper och arbetsfält. Vi vill att
detta ska kopplas till samhällsdebatt och
löneutveckling. Vi vill ha tillgång till
professionsrelaterade utbildningar.
I enkätens frisvarsmöjlighet ställdes
många frågor kring styrelsens förslag. Den
vanligaste frågan gällde varför vi valt just
SRAT. Här i tidning presenteras SRAT
som förbund, och varför de var det förbund
som var mest passande för oss logopeder.

DIK:s förbundsordförande Karin Linder:

Medlemmarnas bästa i fokus
Det är en stor fråga du som
logoped står inför. Var ska du
hämta ditt fackliga stöd i framtiden? För oss i DIK är grundinställningen självklar: medlemmarnas bästa i fokus! Om våra
logopedmedlemmar vill byta
förbund så hjälper vi till.
I början av hösten gick DIK och SLOF
tillsammans ut med en enkät för att
ringa in vad du som medlem tycker
är viktigast i ditt medlemskap. Stöd i
arbetsrättsliga frågor, förhandling och
konflikt på arbetsplatsen kom högt upp
på listan. En bra inkomstförsäkring och
professionsinriktade utbildningar samt
kunskap om logopedernas arbetssituation
och patientgruppernas behov är också
angelägna frågor.
Viktig information
Allt det här är viktig information för
det förbund som förbundsmötet den 27
januari väljer att SLOF ska tillhöra. Och
det är detta du kommer att väga in när

ett opinionsutspel osv, desto större är
möjligheten att förändra.

– Vill du som medlem stanna kvar hos DIK
så är du välkommen, säger DIK:s förbundsordförande Karin Linder.

du fattar ditt beslut om facklig tillhörighet. En annan viktig fråga som du bör ta
med i beaktande är att tillsammans är ni
starka. Ju fler som står bakom ett krav,

Inte DIK:s initiativ
Jag vill vara helt tydlig här. DIK lämnar
inte logopederna! Initiativet att byta förbund kommer från SLOF – logopedernas
egen styrelse – och DIK respekterar
självklart SLOFs besked att medlemmarna vill vara med i ett förbund med
fler vårdyrken. Men, vill du som medlem
stanna kvar hos DIK så är du välkommen,
vi kommer att ge dig stöd i arbetsrättsliga
frågor, förhandling och konflikt – precis
som tidigare. Du kommer att få del av
inkomstförsäkring och alla andra förmåner.
Men, om flertalet logopeder går över till
SLOF/SRAT så kommer vi att överlåta
åt det förbundet att driva opinions- och
professionsfrågorna.
Allt för ett fortsatt starkt stöd till alla
logopeder!

Karin Linder
Förbundsordförande DIK
Logopednytt 4 | 2013
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Anitha Wijkström, ordförande i SRAT:

lösningar, kunde de enskilda individerna
hamna i skymundan. Nu finns mycket
större möjligheter att se de vars och ens
insatser och kunskaper och att planera
både för utveckling i karriär och i lön,
säger Anitha Wijkström.
– Mycket talar för att det också bidrar
till att medarbetarnas kunskaper tas till
vara på ett bättre sätt än tidigare.
Modellen med individuell lönesättning
ställer tydliga krav på cheferna. Det gör
att också chefsfrågan är viktig för SRAT,
på f lera sätt. För att chefer har så stor
betydelse för hur man har det på jobbet.
Men också för att medlemmar som är
chefer har rätt till stöd från sin fackliga
organisation.
– Jag har stött på alldeles för många
som kläms mellan ledarskapets krav och
ursprungsprofessionens.

Tydliga professioner viktig grund
för framgångsrikt yrkesfackligt arbete
Att samarbeta med yrkesföreningarna, ta fram strategier för
hur de olika professionerna ska
göra sig hörda, få yrkena mer
kända och därmed medlemmarnas kompetenser mer efterfrågade. Det ger resultat – också
i arbetet för högre löner och
bättre arbetsvillkor.
Så beskriver förbundsordförande Anitha
Wijkström kärnan i SRATs arbete.
Hur arbetar man på SRAT för att
öka medvetenheten om varje enskild
yrkesgrupps värde? Vilket stöd kan jag
som medlem få i min professionella utveckling och i frågor som rör min karriär?
Vad får jag för hjälp inför lönesamtalen
med min chef?
De kommande diskussionerna på förbundsmötet i januari om logopedernas
framtida fackliga tillhörighet väcker många
viktiga frågor.
Anitha Wijkström är förbundsordförande för SRAT och styrelseledamot i Saco.
Hon konstaterar att logopederna nu har
ett unikt tillfälle att bestämma hur de vill
forma ett framtida medlemskap – oavsett
vilket förbund de väljer.
– Den fackliga verksamheten har blivit allt mer komplex, konstaterar hon. I
dag handlar den i princip om allt som
rör jobbet. Hur förbunden arbetar för
att öka medlemmarnas inflytande över
arbetssituationen, till exempel, och hur
de kan stötta den enskilda medlemmens
yrkesmässiga utveckling och framtida
karriär. Vilket stöd den enskilda medlemmen får i lönesamtalen med sin chef.
Vilka trygghetsförsäkringar som finns.
Hur man arbetar med opinionsbildning
gentemot politiker och andra beslutsfattare. Och så vidare …
Självständiga yrkesföreningar
SRATs medlemskår är en blandad skara
med medlemmar i olika yrken och i olika
6
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delar av arbetsmarknaden.
– Här samlas medlemmar i kommunal
tjänst och offentlig förvaltning, anställda i
privata företag, chefer och egna företagare
konstaterar Anitha Wijkström. Det är
ingen överdrift att påstå att vi är väl insatta
i frågor som rör hela arbetsmarknaden och
att vi har väl upparbetade kontakter inom
samtliga områden. De är betydelsefulla
för att vi ska kunna driva viktiga frågor,
oavsett om de rör yrke eller villkor.
Anitha Wijkström är tandhygienist till
professionen, medlem i och tidigare ordfö-

Över hälften
av de 13 500
medlemmarna
i SRAT återfinns
inom hälso- och
sjukvårdsområdet
rande för en av förbundets yrkesföreningar,
Sveriges Tandhygienistförening, STHF.
Det är så förbundet är organiserat – att
varje medlem också är medlem i någon
av förbundets 25 självständiga yrkes- och
arbetsplatsföreningar.
Rollfördelningen mellan förbundet och
föreningen är tydlig. SRAT ansvarar för
frågor som rör anställningsförhållanden
– allt från löner och anställningsvillkor
till trygghetsavtal, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor. Föreningarnas uppgift är
att stötta medlemmarna i professionella
frågor, som påverkar yrkenas utveckling
– utbildning, forskning och kompetensutveckling, till exempel.
– Men vår grundsyn är, precis som i
övriga Sacoförbund, att yrkesfrågor och
anställningsvillkor hör intimt samman.
Det är genom att lyfta fram medlemmarnas kunskaper och värde som vi kan

öka yrkenas status och därmed påverka
löner och övriga villkor.
Starkt kitt mellan vårdyrken
Över hälften av de 13 500 medlemmarna
återfinns inom hälso- och sjukvårdsområdet – där tandhygienisterna utgör den
största föreningen och perfusionisterna
(som sköter hjärt-lungmaskinerna vid
stora operationer) den allra minsta. Inom
vårdområdet finns också audionomer,
optiker, kiropraktorer och hälsovetare.
– Kittet mellan yrkesföreningarna är
starkt, säger Anitha Wijkström. Nätverket
Saco Vård, där vi redan samarbetar med
logopederna, bidrar till att förstärka det,
precis som samarbetet mellan SRATgrupper inom den landstingskommunala
sfären.
– Men själva kärnan i SRATs arbete är
alltså varje enskild yrkesgrupps betydelse
– för den verksamhet de arbetar inom, för
samhällsekonomin och för den enskilda
medborgaren. Med den här organisationen blir varje profession tydlig. Det är en
garanti för att ingen yrkesgrupp, oavsett
om den är stor eller liten, ska hamna i
skuggan av en större.
Anitha Wijkström betonar också fördelarna med ett gott samarbete mellan
yrkesföreningarna, och nämner arbetet
med legitimationerna som ett exempel på
framgångsrikt erfarenhetsutbyte.
– När vi arbetade för att audionomerna
skulle bli legitimerade hade vi stor nytta
av det som andra, till exempel tandhygienisterna, hade gjort tidigare.
Särskilda ombudsmän
Varje yrkesgrupp inom SRAT har tillgång
till en speciell ombudsman på kansliet, som
ansvarar för en eller flera medlemsgrupper
och som har specialkunskaper om dem.
– Det är viktigt för att vi verkligen ska
kunna koppla ihop yrkes- och villkorsfrågor, säger Anitha Wijkström. Det gör
det också enkelt för medlemmarna att få

– Själva kärnan i SRATs arbete är varje enskild yrkesgrupps betydelse, säger Anitha Wijkström är förbundsordförande för SRAT och styrelseledamot i Saco.

kontakt med rätt person och snabbt få
den hjälp de behöver. En nära kontakt
med medlemmarna är också betydelsefull
för att vi inom förbundet ska ha en bra
bild av vad som händer i yrkena och på
arbetsplatserna.
Flera av de fjorton personer, som arbetar
på SRAT-kansliet i centrala Stockholm,
har också fördjupade utbildningar inom
områden som är gemensamma för alla
grupper. Anitha Wijkström lyfter bland
annat fram den utökade satsningen på
karriärstöd.
– SRAT ska vara ett bra bollplank under
hela yrkeslivet och i alla frågor som rör
arbetet, säger hon. Det är utifrån den
tanken som vi erbjuder alla medlemmar
karriärsamtal, oavsett om de är på väg mot
en ny anställning eller söker utveckling
där de befinner sig. I karriärstödet ingår
också grundläggande information om
hur en anställningsprocess går till och
CV-granskning.
– Fackets roll förändras hela tiden, och

det här faller väl in i vår målsättning om
största möjliga medlemsnytta under hela
arbetslivet.
Detsamma gäller för den som vill ha
stöd inför lönesamtal med chefen. Ombudsmännen hjälper till med argument
och statistik och ger tips om hur man bäst
förbereder sig inför samtalet.
– Sedan är vi förstås beredda att rycka
in på plats om det behövs.
Löner och chefer
De f lesta av SRATs medlemsgrupper
omfattas av avtal som innebär att lönerna
sätts lokalt på arbetsplatsen, efter lönesamtal mellan chef och medarbetare. Så
är det inom landsting och kommuner,
där ju de flesta logopeder arbetar, men
också inom statlig och privat sektor.
Grundtanken är att det är där man bäst
kan bedöma och värdera varje persons
kompetens och bidrag.
– I de traditionella centrala löneförhandlingarna, med sina kollektiva

När det krisar
Ibland går det inte så bra. Det uppstår
konflikter mellan arbetskamrater eller mellan chef och medarbetare. Verksamheter
organiseras om och läggs ned. För hög
arbetsbelastning påverkar arbetsglädjen
och leder i värsta fall till ohälsa. I sådana
lägen är det viktigt att den fackliga organisationen är ordentligt rustad, med
kompetens och resurser.
– Den medlem som råkar illa ut har
rätt till snabb och professionell hjälp av
ombudsmän eller jurister. Ibland behövs
dessutom både ekonomiskt och personligt stöd.
– Vi har flera olika medlemsförmåner,
säger Anitha Wijkström. Men jag är
särskilt glad för det hälsoskydd som ingår
i medlemsavgiften. Det innehåller både
en sjukinkomstersättning och tillgång till
ett hälsoombud, oftast en sjuksköterska,
som hjälper till på olika sätt när man bäst
behöver det.
– Det är ett bra komplement till det
gemensamma arbete vi gör för att bidra
till goda arbetsförhållanden och för att
öka tryggheten i arbetslivet. Och det är
väl just det man ska ha sitt förbund till.
Mer information på www.srat.se

Text: Birgitta Jakobsson
Foto: Peter Rosén
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Program
MÅNDAG 27 JANUARI

TISDAG 28 JANUARI

8:30-9:00

Registering med kaffe/te och matig smörgås

8:30-9:00

Registering med kaffe/te och matig smörgås

9:00-10:45

Etik inom logopedi. Vilka är de etiska frågorna inom logopedisk verksamhet? Vilken
betydelse har de för det kliniska arbetet? Är
det möjligt att bli ”logoped-etiskt” klokare?
Dessa frågor ställer Amanda Thorell och Patrik Kullenbjörk som båda är logopeder och har
studerat filosofi.

9:00-9:30

Prisutdelning. Svenska Logopedförbundet
delar ut Svenska Logopedpriset samt Uppsatspriset till Bjuggrens minne

9:30-13:00

Två interventionsstudier inom läs- och
skrivforskning. Ulrika Wolff presenterar
sina studier på tidig fonologisk träning samt
intervention för barn med läs- och skrivsvårigheter.

10:30-11.00 Bensträckare/mingel/utställare/frukt

Logopedstämma 27-28 januari 2014
Stämman hålls i ABF Stockholm City, Sveavägen 41, Zetasalen
Lunch och middag serveras på restaurang Två Grabbar i samma hus.

Kostnaden är 2 500 kronor för båda dagarna. Medlemsstudentpris 1200 kronor.
1 500 kronor för en av dagar. Priserna inkluderar kaffe och lunch.
Early bird pris fram till 24 december sedan ökar priset till 3000 kr och 2000 kr. Avbokning före 25 januari återbetalas med 50
procent.

11:00-13:00 Perspektiv på hjärnan – utveckling,
inlärning, plasticitet och rehabilitering
Åke Pålshammar, Neuropsykolog och 		
seniouniversitetslektor vid psykologiska
institutionen vid Uppsala Universitet,
föreläser om neurologisk utveckling, inlärning, tonårshjärnans riskabla omvandling,
multitasking, plasticitet och rehabilitering
med en vinkling mot interaktion och språk.
		
13:00-14:00 LUNCH
14:00-14.45 Perspektiv på hjärnan – utveckling,
inlärning, plasticitet och rehabilitering
... fortsättning.

		
14.45-15.15

Kaffe/te/frukt

15:15-18:30

Förbundsmöte. Val av ny styrelse till Svenska
Logopedförbundet.
Två inträdesbiljetter till ASHA utlottas!

19:00

Buffémiddag på restaurang Två Grabbar.
Mat samt ett glas vin/öl eller cider ingår.

13:00-14:00 LUNCH
14.00-15.00 Auditory Processing Disorder (APD) – vad
är det? Audionomerna Agneta Vågberg och
Elenor Lundgren berättar om utredning vid
auditiv perceptionsstörning och vanliga problem i skolmiljö.
15.00-16.00 Giving Voice! Kamini Gadhok och Derek
Munn från Royal College presenterar sitt påverkansarbete från Storbritannien. En inspirerande föreläsning för alla logopeder som vill
påverka och göra skillnad!
16.00

Avslutning

Anmälan till förbundsmöte och efterföljande middag görs separat.

8
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Föreläsningar på Logopedstämman
Perspektiv på hjärnan - utveckling, inlärning,
plasticitet och rehabilitering

Ulrika Wolff presenterar två interventionsstudier

Dyslexiforskare Ulrika Wolff presenterar två interventionsstudier
över tidig fonologisk träning samt intervention för barn med läs- och
skrivsvårigheter gjord på Göteborgs universitet. Språklekar i förskolan ökar barnens språkliga medvetenhet och förbereder dem för
skolans läs- och skrivinlärning. Det gäller inte minst för barn som
riskerar att få svårigheter. Daglig, intensiv träning under begränsad
period har visat sig mer effektiv för barn med läs- och skrivsvårigheter
än traditionell specialundervisning.

Åke Pålshammar, neuropsykolog och universitetslektor vid psykologiska institutionen vid Uppsala universitet, föreläser om neurologisk
utveckling, inlärning, tonårshjärnans riskabla omvandling, multitasking, plasticitet och rehabilitering med en vinkling mot interaktion
och språk. Åke föreläser återkommande på logopedutbildningen vid
Uppsala universitet och är en uppskattad föreläsare.

Dyslexiforskare Ulrika
Wolff

Åke Pålshammar, neuropsykolog.

Etik inom logopedi
Vilka är de etiska frågorna inom logopedisk verksamhet? Vilken betydelse har de för det kliniska arbetet? Är det möjligt att bli ”logoped-etiskt” klokare? Finns det skäl att lägga större vikt vid etiska
resonemang inom logopedisk verksamhet och utbildning än vad som
görs idag? Detta är exempel på frågor som kommer diskuteras under
föreläsningen. Vi kommer framför allt att resonera om etikämnets
nytta inom logopedin och prata om etiska frågeställningar som kan
vara särskilt relevanta för just logopeder.
Föreläsare är Amanda Thorell och Patrik Kullebjörk. Amanda är
leg. logoped och magisterstudent inom teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Patrik är leg. logoped vid logopedmottagningen i
Oskarshamn och har läst praktisk filosofi upp till kandidatnivå vid
Lunds universitet.

The Giving Voice campaign – Royal College
inspirerar på Logopedstämman!

Amanda Thorell,
leg. logoped.

Patrik Kullebjörk,
leg. logoped.

Auditory Processing Disorder (APD) - Vad är det?
APD står för auditiv perceptionsstörning. Karaktäristiska kännetecken vid APD är att man har normal perifier hörsel men svårt att
lyssna och svårt att detektera tal i till exempel bullrig miljö. Dessa
svårigheter visar sig tydligast i skolmiljö i form av elever som har
svårt att höra språkljud eller svårt att processa talat språk. Utredningen består av olika steg innan diagnos kan fastställas. Legitimerade audionomer Agneta Vågberg och Elenor Lundgren berättar om
utredningen går till och vad som händer när barnet fått sin diagnos.
Legitimerade audionomer Agneta Vågberg och Elenor
Lundgren.
10
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Kamini Gadhok och Derek Munn från Royal Collage berättar om
kampanjen som ”ger röst” till människor med tal-, språk- och kommunikationsbehov.
There are four key messages on which the campaign is based:
Speech and language therapists are specialists who enable people to
develop or regain vital communication and swallowing skills.
Problems with speech and language imprison the individual and
severely limit their participation in family life, the community, education and the world of work.
Tackling communication and swallowing problems reduces avoidable costs and waste in the NHS, local authorities, the criminal justice
system and the wider economy.
Urgent changes are needed to support timely access to speech and
language therapy for those who need it.
We plan a range of activities and events, which will take place across
the globe throughout 2014. Visit www.communication2014.com for
more information.

Kamini Gadhok MBE CEO
of the RCSLT

Derek Munn, director of
policy and public affair at
the RCSLT

Förbundsmötets delegater går gratis på måndagen!
Logopednytt 4 | 2013
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utbildning

Detta kan vi lära oss av andra
logopedutbildningar i Europa
Kristina Hansson, Eva Wigforss. Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi Lunds universitet

Det treåriga projektet för harmonisering av logopedutbildning
i Europa, har nu officiellt avslutats. Det avslutande mötet hölls
i september i Gent. Utbildningarna i Göteborg, Linköping,
Lund och Stockholm har deltagit i projektet. De uppgifter vi i
Lund fick oss tilldelade var plats i styrgruppen och som kontaktperson för det svenska deltagandet. Här följer en kort
översikt av arbetet, resultaten och tankar för framtiden.
Varför NetQues?
En förutsättning för arbetskraftsrörlighet
över gränser är att vi kan bedöma, analysera
och jämföra utbildningsprogram i olika
länder. När det gäller logopedutbildning
vet vi genom mestadels informella uppgifter
att det är en stor variation mellan olika
länder i Europa i hur logopedprogram är
uppbyggda, vilken nivå de ligger på och i
terminologin som används. Detta behöver
dokumenteras. Vi behöver också försöka
uppnå enighet om vad som kan/ska vara
gemensamt och vad som kan/måste skilja
sig, med den viktiga målsättningen att
alla som behöver logopedhjälp ska få ett
likvärdigt omhändertagande inom Europa.
Det är också viktigt med samverkan för
att kontinuerligt uppdatera och utveckla
professionen, inte minst utifrån pågående
utveckling och förändringar i samhället
i stort, vilka påverkar vår yrkesutövning.

NetQues är ett akademiskt och professionellt nätverk bestående av 65 partners
från 31 länder och som representerar 24
europeiska språk. Det har finansierats av
EU och koordinerats av CPLOL. Projektet
är väl förankrat i Bolognaprocessen och
12
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NetQues
NetQues – Network for Tuning
Standards and Quality of Education Programmes in Speech and
Language Therapy/Logopaedics
across Europe.

dess huvudsakliga syften har varit att:
– definiera akademiska och professionella profiler för logopedi inom EU
– beskriva syften och lärandemål (kunskap, förståelse och färdigheter) för
grundutbildning som ger behörighet att
arbeta som logoped
– identifiera generella och ämnesspecifika kompetenser som en nyutexaminerad
logoped måste ha för säker och effektiv
yrkesutövning
– förmedla exempel på god praxis inom
logopedutbildning
Ett nyckelbegrepp i sammanhanget är
kompetens, som inom ramen för EQF
(European Qualifications Framework
for Lifelong Learning) definieras som
uppvisad förmåga att använda kunskaper,
färdigheter och personliga, sociala och/eller

metodologiska förmågor i arbete, studier och
i professionell och personlig utveckling.
Projektets metodologi – kalibrering av
utbildningar
Metoden som tillämpas i NetQues är
Tuning-metodologi. Den kommer ur Bolognaprocessen och har som syfte att
vara ett verktyg för att förstå och göra
utbildnings-/kursplaner jämförbara, dock
utan att eftersträva enhetlighet. Metoden
är uppbyggd på fem linjer:
– definiera och genom konsensus formulera generella akademiska kompetenser
– definiera och genom konsensus formulera ämnesspecifika kompetenser
– inhämta data på hur ECTS som poängsystem relaterar till begreppet lärandemål
– dokumentera metoder för lärande,
undervisning och bedömning
– lyfta fram kvalitetssäkringens roll i
utbildningsprocessen
Sex arbetsgrupper
Arbetet i NetQues fördelades på sex arbetsgrupper, med ansvarsområden i överensstämmelse med Tuning-metodologi.
Grupp1 (styrgruppen) hade översiktligt
och ekonomiskt ansvar, samordnar arbetet
och organiserar möten. Grupp 2 ansvarade
för förteckning över relevanta begrepp
och för utformning av webenkäter för
insamling av data. Grupp 3 svarade för
analys av insamlade data och utkast till
resultatredovisning. Grupp 4 ansvarade för
kvalitetssäkring, Grupp 5 för informationsspridning om projektet och resultaten och
Grupp 6 för tillämpning/implementering.
Utöver arbetsgrupperna har en part-

De generella kompetenser som de flesta ansåg nödvändiga var av typerna inter- och intraindividuella kompetenser (t.ex. ärlig och pålitlig, kunna reflektera över egna prestationer resp. visa empati, samarbetsförmåga).

ner per land ansvarat för spridning av
information om projektet till utbildningarna i det egna landet och en partner per
land för översättning. Sverige har representerats av Lunds universitet (grupp 1), KI
(grupp 3), Linköpings universitet (grupp
4) och Göteborgs universitet (översättning
av enkät och slutdokument).
Webbaserade enkäter
Projektets data kommer från tre olika
webbaserade enkäter. Information om

utbildningars uppläggning och villkor
och om undervisnings- och examinationsmetoder inhämtades dels via enkät till
utbildningsansvariga och dels via CPLOLs
kontinuerligt uppdaterade basuppgifter
om antal studenter och utexaminerade
logopeder i Europa. Synen på vilka generella och ämnesspecifika kompetenser
som är nödvändiga eller önskvärda hos
nyutexaminerade logopeder inhämtades
genom en enkät som gick ut till tre grupper:
– logopeder som utexaminerats de senaste

5 åren (i Sverige förfrågan via SLOF)
– lärare på logopedutbildningar
– cheflogopeder
Nästan 3000 fullständiga svar kom in,
varav 94 från Sverige.
Resultat från NetQues – state of the
art 2013
Enkäten till utbildningsansvariga resulterade i en översikt över hur logopedutbildning ser ut och varierar i Europa.
Alla länder utom två (Luxemburg och
Logopednytt 4 | 2013
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pas länder samt möjlighet till utbyte av
framgångsrika pedagogiska metoder. Allt
finns tillgängligt på projektets hemsida:
http://www.netques.eu.
NetQues ska leda till större förståelse
för hur logopedutbildning kan se ut, för
nätverk och samarbeten och för större
rörlighet för studenter och lärare. Att
projektet – trots kulturella och språkliga
skillnader och skillnader i utbildningsoch hälso- och sjukvårdssystem – kunnat
genomföras visar på stort engagemang
inom vår profession för samarbete kring
utbildningen av våra framtida kollegor.
Förhoppningsvis kommer utbildningsansvariga att kunna använda dokument
och material som underlag för arbete
med utbildningsinnehåll och -struktur,
och med pedagogiska metoder och aktiviteter som stödjer studenterna att uppnå
lärandemålen.

Logopedutbildningarna i Europa ligger oftast i statliga universitet och i fakulteter med
hälso- och sjukvårdsrelaterade program.

Liechtenstein) har minst en logopedutbildning. Utbildningen ligger oftast i statliga
universitet och i fakulteter med hälso- och
sjukvårdsrelaterade program. Nivån är
minst kandidatnivå (3 år). I nästan alla
länder finns möjlighet till master- och
doktorsexamen. I de allra flesta länder
regleras och utvärderas utbildningen av
regering (utbildnings- eller hälsodepartement). Kursstorleken varierar mycket,
men är oftast cirka 36 studenter per kurs,
som läser 60 högskolepoäng (ECTS) per
år. Det finns en stor variation i undervisnings- och examinationsmetoder, och alla
utbildningar innefattar handledd klinisk
praktik som en central del. I cirka två
tredjedelar av länderna ingår en obligatorisk uppsats.
Stor enighet rådde mellan länder och
mellan de tre olika svarsgrupperna när
det gäller vilka kompetenser som ansågs
nödvändiga. De viktigaste övergripande kategorierna inom ämnesspecifika
14
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kompetenser var:
– bedömning och identif iering av
kommunikationsstörningar och av ät-,
drick- och sväljningssvårigheter
– planering och implementering av
intervention
– planering, upprätthållande och utvärdering av logopedisk verksamhet
– prevention
– professionell utveckling, fortbildning
och särskilt etiskt ansvar
De generella kompetenser som av
flest ansågs nödvändiga var av typerna
inter- och intraindividuella kompetenser
(t.ex. ärlig och pålitlig, kunna reflektera
över egna prestationer resp. visa empati,
samarbetsförmåga).
Omfattande rapport
NetQues har resulterat i en omfattande
rapport, ett dokument med ”benchmarks”
för logopedutbildning i Europa, ett med
profiler för logopedutbildningar i Euro-

Fortsatta samarbetsprojekt
Vid det avslutande mötet i Gent diskuterades också möjliga fortsatta samarbetsprojekt. Ämnen som kom upp var:
att diskutera ”benchmarks” i relation till
EQF, ökad student- och lärarrörlighet,
utbyta erfarenheter kring tillämpning av
ny teknologi i undervisningen, projekt som
också involverar studenter och patienter,
europeisk ackreditering av logopedutbildningar med mera. Idéer, tankar och
möjligheter för framtiden är många!

The NetQues project was undertaken
with support from the European Union.
This project has been co-funded by the
European Commission’s ERASMUS
Lifelong Learning Programme through
the Education Audiovisual & Culture Executive Agency. This publication reflects
the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the
information contained therein.

”Anställ
fler logopeder
i kommuner
och landsting!”
Afasiförbundet inledde i
början av september en
namninsamlingskampanj för
att fler logopeder som arbetar med afasi ska anställas
i kommuner och landsting.
Kampanjen spreds snabbt i
sociala medier och fick på
bara en dag flera hundra
namnunderskrifter.

Logopeder i minnenas
tecken på Finnhamn
Vad var det vi ville minnas? Jo,
att vi var några arbetskamrater
på Foniatriska kliniken, Huddinge sjukhus som från mitten
av 70-talet fram till början av
80-talet varje termin åkte till
Stensnäs kursgård, utanför
Åkersberga, för att förkovra
oss. Vi gjorde detta på helt eget
initiativ, vi planerade vårt eget
program och allt på egen bekostnad.
Vi kom till Finnhamn en härlig höstlördag
och efter installation på vandrarhemmet
samt lunch var det dags att dela med sig
av ”nya o gamla tider”. Det gjorde vi med
hjälp av att minnas och associera till äldre
välläst och tummad logopedilitteratur,
som t ex Bjuggren, Chomsky, Elert och
Luria. Var och en berättade även var i livet
vi befinner oss just nu, inom och utanför

logopedin. På kvällen följde sedvanlig
ostbricka med fria och öppna diskussioner
om angelägna ämnen i typisk Stensnäsanda. Samtalsämnen som viktiga värden
i vården och lusten till livet diskuterades
med emfas.
Ett nytt perspektiv
Söndag förmiddag ägnade vi åt ”riskor
och skivlingar ur logopedisk synvinkel”
och vi begåvades med ett nytt perspektiv
på såväl röst som svamp. Runt lunch reste
vi hemåt efter många timmars dialog och
flera fina förtroenden, glada skratt och ett
hopp om att det inte ska dröja så många
år innan vi ses igen.
Tack för idé och arrangemang Eva
Ihre och Lena Junker Bring!
Britta Hammarberg, Gunilla Henningsson, Christel Widén, Maria
Södersten, Mona Svanström, Helena
Bergström och Leena Männik Styren

Kampanjen är ett svar på att vårdtiderna inom akutsjukvården har
förkortats och antalet platser inom
rehabilitering och geriatrik har minskat. Primärvården och kommunerna
som har huvudansvaret för rehabiliteringen har ofta ingen logoped anställd
som arbetar med afasi. Personer
som har afasi isoleras hemma eller
på kommunala boenden utan att få
kommunikativ rehabilitering.
Namninsamlingen ingår i Afasiförbundets valarbete för livslång
rehabilitering. Den pågår till och
med 31 januari 2014.
Afasiförbundet satsar på att få ihop
minst 5000 namn. Därefter kommer
vi att överlämna namnlistorna till
socialminister Göran Hägglund, säger
Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets
ordförande.

Text: Linda Bergfeldt
Namninsamlingslistor kan skrivas
ut från www.afasi.se Den finns även
digitalt på www.naminsamling.se,
sök på listan ”Anställ fler logopeder
i kommuner och landsting”.
Logopednytt 4 | 2013
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Barnlogopedin i Sverige
Kandidatuppsats i logopedi påbörjar kartläggning av barnlogopedisk intervention
Anna-Maja Liljebäck, Jakob Wuotila Isaksson. Logopedstudenter, Linköping

Det saknas idag en omfattande nationell kartläggning av
barnlogopedisk intervention.
Tidigare studier har undersökt
specifika enheter eller granskat intervention historiskt. I
en kandidatuppsats i logopedi
våren 2013 gjordes en första
kartläggning av barnlogopedisk
intervention. I denna artikel
sammanfattas resultaten av
undersökningen.
Målet med kandidatuppsatsen var att
kunna beskriva hur den barnlogopediska
interventionen bedrivs ute på kliniker och
hur den karaktäriseras, samt vilka metoder och material som används. En enkät
skickades ut till logopeder runt om i landet
och omfattade 30 frågor om demografiska
data och intervention. Enkäten riktade sig
till kliniskt aktiva logopeder som arbetar
inom barnlogopedi, exklusive barnhabilitering. Totalt deltog 57 personer i studien,
alla deltog anonymt. Genom att svara på
enkäten samtyckte också logopederna
till deltagande i studien. Alla frågor var
frivilliga och på vissa frågor gick det att
ange fler alternativ.
Demografiska uppgifter
Samtliga deltagare var kvinnor och deras
medelålder var 38 år. Ingen jämförelse mellan län var möjlig, eftersom deltagandet
i varje län var så pass litet. Av deltagarna
arbetade 41 på en logopedmottagning,
åtta arbetade på en privat mottagning/
klinik, nio arbetade inom en kommunal
verksamhet och tre arbetade inom annan
typ av verksamhet. Tjugotvå hade varit
yrkesverksamma mindre än fem år, fyra
hade arbetat 16-20 år, fem hade arbetat
21-25 år, tre hade arbetat 26-30 år och en
hade arbetat över 35 år.
Barnens ålder och besöksfrekvens
16
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Efter en sammanställning av svaren,
framkom att de yngsta barnen som kom
för nybesök hos logoped i genomsnitt var
2;8 år och de äldsta barnen elva år. Det
tog ungefär 1,4 månader från nybesöket
till första behandlingstillfället. I snitt
träffar logopeden 13 barn varje vecka och
varje patient återkommer cirka en gång i
veckan. Längden på behandlingstillfällena
varierade; nio logopeder svarade mindre än
30 minuter, 43 angav 31-45 minuter och fem
svarade 46-60 minuter. Den genomsnittliga
behandlingsperioden pågår 3,2 månader
och den totala behandlingskontakten varar
cirka 1 år och 7 månader.
Remittenter och prioritering
Barnen inremitterades från olika instanser.
Barnavårdcentralen angavs av 45 deltagare
som vanligaste inremittent, vilket motsvarade 79 % av alla svar. Andra inremitterande instanser var förskolor och skolor.
Öronkliniken noterades som inremittent i
en studie av Falk och Åhsberg (2011), men
angavs inte av någon av de deltagande
logopederna i föreliggande studie. Möjliga
orsaker kan vara att BVC idag tidigt fångar
upp barn med problem eller att logopedmottagningen och öronkliniken i vissa län
tillhör samma enhet. Vid frågan om hur
barn prioriteras för start av behandling
angavs typ eller grad av språkstörning,
barnets subjektiva besvär och upplevelse
av problemen, föräldraoro, barnets ålder,
föräldramotivation och dyspraxi. Eftersom
syftet med interventionen ska vara att
underlätta kommunikation och minimera
eventuella brister inom exempelvis sociala
och akademiska områden är det rimligt att
barnets problematik får vara den ledande
prioriteringsfaktorn. Två av deltagarna
angav att lindriga fonologiska problem
inte prioriteras. Det kan möjligen förklaras
utifrån ett resursperspektiv och att barn
med större svårigheter måste få hjälp först.
Samtidigt visar forskning att behandling i

någon form är bättre än ingen intervention
alls (Gallagher & Chiat, 2009), varför det
då självklart finns en risk med att lämna
barn obehandlade.
Behandlingsavslut och
vidareremittering
I majoriteten av fallen var logopeden
den främsta initiativtagaren till behandlingsavslut. I de resterande fallen fattades
beslutet tillsammans med anhöriga. Vid
behandlingsavslut angavs två orsaker
mest frekvent: att barnets språkutveckling
gått framåt eller att en annan instans,
exempelvis skolhälsovården, tagit över
ansvaret. Tredje vanligaste orsaken till
avslut var bristande motivation hos anhöriga. Baserat på det insamlade materialet
går det inte att uttala sig om med vilken
frekvens behandlingsavslut sker på grund
av exempelvis bristande motivation hos
föräldrar. I genomsnitt remitterades 17,2
% av alla barn vidare till annan instans,
och vanligast då till barnpsykiatrin.
Material och metoder för intervention
Majoriteten av deltagarna använde främst
individuell intervention vid behandling.
Ett fåtal (5 %) tillämpade dock vanligtvis
gruppintervention. Det var vanligast att
använda både direkt och indirekt intervention, men med mer fokus på direkt.
Boyle, McCartney, O’Hare och Forbes
(2009) fann ingen skillnad mellan individuell terapi och gruppterapi beträffande
barnens resultat. Intervention i grupp är
mer kostnadseffektiv (Boyle et al., 2009)
och bör med dessa två faktorer i åtanke
möjligen användas mer. I grupp kan det
dock vara problematiskt om barnen har
olika svårigheter, eftersom det då blir
svårt att uppnå optimalt resultat för varje
individ. Bruce, Hansson och Nettelbladt
(2007) samt Warren och Yoder (1994) nämner att interventionen bör anpassas efter
barnens förmågor. Barnets personlighet

Referenser
Boyle, J. M., McCartney, E., O’Hare,
A. & Forbes, J. (2009). Direct versus
indirect and individual versus group
modes of language therapy for children
with primary language impairment:
principal outcomes from a randomized
controlled trial and economic evaluation.
International Journal of Language & Communication Disorders, 44(6), 826-846. doi:
10.1080/13682820802371848

I snitt träffar logopeden 13 barn varje vecka och varje patient återkommer cirka en gång i
veckan.

bör därför vara den avgörande faktorn
vid val av intervention. De flesta enkätdeltagare tillverkar eget material i någon
utsträckning, vilket kan ses som att de
skräddarsyr interventionen efter barnets
behov. Bland de material och metoder
som användes vid fonologisk intervention
noterades Praxis och Metafon som mest
frekvent använda. Ett flertal av logopederna angav att de exempelvis använder sig
av praxisbilder med Metafoninspiration.
Bilder, spel och eget material var också
vanligt förekommande. Vid grammatisk
intervention användes främst eget material
och bilder, men Värnamomaterialet, spel
och Karlstadmodellen nämndes också av
flera deltagare. Vanligt förekommande
metoder och material vid lexikal intervention var spel, bilder samt föremål och
leksaker. Pragmatisk intervention skedde
främst genom spel, rådgivning och lekar.

Material och metoder som användes vid
oralmotorisk intervention var exempelvis eltandborste, oralmotorikbilder och
munskärm.
Framtida studier
För framtida studier föreslås en ännu
större nationell undersökning för att få en
mer sammansatt bild av barnlogopedin i
Sverige. Om en jämförelse mellan län och
landsting ska vara möjlig krävs ett högre
deltagande. Utöver detta kan inte vikten
av ytterligare studier av behandlingseffekt
understrykas nog tydligt, för att stärka
evidensen hos behandlingsmaterial och
interventionsmetoder.
Fullständiga resultat går att hitta i
kandidatuppsatsen ”Kartläggning av
barnlogopedisk intervention i dagens Sverige” av Sanna Krögerström, Anna-Maja
Liljebäck och Jakob Wuotila Isaksson.
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Sammanfattning

Ljudinriktad läsintervention vid datorn
för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA)
– läsförändring och kognitiva faktorer

Abstract

Barn med hörselnedsättning (HNS) i åldrarna 5, 6
och 7 år deltog i en datorbaserad lästräningsstudie.
Trettiotvå barn använde cochleaimplantat (CI) och/
eller hörapparat (HA). Sexton barn med typisk utveckling och normal hörsel utgjorde referensgrupp.
Syftet var att undersöka effekten av ljudinriktad
lästräning hos barn med hörselnedsättning respektive
barn med normal hörsel i de olika åldersgrupperna,
samt att analysera kognitiva faktorer i förhållande
till läsförändring.
Resultaten visade att alla sex och sjuåringar utvecklade sin läsförmåga efter träning. Samtliga fem- och
sexåriga barn hade en jämförbar läsförmåga både före
och efter intervention. Vid sju års ålder hade barn med
normal hörsel en bättre läsning än barn med hörselnedsättning. Läsförändring hos barn med normal hörsel
samvarierade med fonologisk bearbetningsförmåga
och komplext arbetsminne, medan den hos barn
med hörselnedsättning samvarierade med visuellt
arbetsminne och bokstavsbenämning. Resultaten
skulle kunna tyda på att den tidiga läsutvecklingen
hos barn med hörselnedsättning är mer beroende av
visuell förmåga och ortografiska strategier. Detta kan
vara orsaken till den långsammare läsutvecklingen
hos de äldre barnen med hörselnedsättning.

The present study examines computer-assisted reading
intervention with a phonics approach for deaf and
hard of hearing (DHH) children in Sweden using
cochlear implants or hearing aids, or a combination
of both. The study included forty-eight children, 5,
6 and 7 years of age. Sixteen children with normal
hearing (NH) served as a reference group.
The purpose of the study was to investigate effects
of the intervention on reading ability in relation to
hearing status and age, and to analyze cognitive
factors in relation to reading improvement.
Results showed progress in reading ability in all
six and seven year old children. Comparable reading
accuracy were found in five and six year old NH and
DHH children both pre and post intervention. At
7-years of age children with NH were more proficient
readers. Reading development was associated with
phonological processing skills and complex working
memory in NH children. Correspondent associations
were observed with visual working memory and letter
naming in the DHH children. The results suggest
that DHH children’s beginning reading may be
influenced by visual strategies that might cause the
observed reading delay in older children.

Cecilia Nakeva von Mentzer1, Björn Lyxell1, Birgitta Sahlén2,6, Örjan Dahlström1,
Magnus Lindgren 2,3, Marianne Ors2, Petter Kallioinen4 & Inger Uhlén5
Linnécentrum HEAD, Institutet för Handikappvetenskap, Linköpings Universitet, 2Linnécentrum Cognition, Communication and Learning, Lunds
universitet, 3Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet, 4Institutionen för Lingvistik, Stockholm Universitet & 5Karolinska Universitetssjukhuset och
Karolinska Institutet, Stockholm, 6Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi, Lunds Universitet
1

Corresponding author, speech and
language pathologist/PhD candidate:
Cecilia Nakeva von Mentzer
1
Department of Behavioral Sciences and
Learning, Swedish Institute for Disability
Research, Linköping University, 581 83
Linköping, Sweden
Tel: +46-18-40 49 05,
Cell phone: +46-768-76 11 27
cecilia.von.mentzer@liu.se
Departments, postal and e-mail addresses:
Department of Behavioral Sciences and
Learning, Swedish Institute for Disability
Research, Linköping University, 581 83
Linköping, Sweden
Tel: +46 13 - 28 10 00
Fax: +46 13 -14 94 03

1

Prof. bjorn.lyxell@liu.se,
PhD orjan.dahlstrom@liu.se
Linnécentrum Cognition, Communication
and Learning, Lunds universitet
Tel: +46-46 - 222 00 00
Fax: +46 – 46- 222 47 20
2

Prof. birgitta.sahlen@med.lu.se,
MD marianne.ors@skane.se
3
Department of Psychology, Lund
University, Box 213, 221 00 Lund, Sweden
Tel: +46 - 46 - 222 30 62
Fax: +46 – 46- 222 42 09

Psychologist petter.kallioinen@ling.se
Karolinska University Hospital and
Karolinska Institutet, Rosenlunds sjukhus,
plan 8. Tideliusgatan 12 118 69 Stockholm,
Sweden
Tel: +46 - 8- 616 57 00  
Fax: +46 - 8- 616 57 50

5

Audiolog, PhD inger.uhlen@karolinska.se
Department of Logopedics, Phoniatrics
and Audiology, Lund University Skåne
University hospital 221 85 Lund
6

Prof. birgitta.sahlen@med.lu.se

Prof. magnus.lindgren@psychology.lu.se
Department of Linguistics, 106 91
Stockholm, Sweden
Tel: +46-8-16 20 00

4

Tidigare rapporter i projektet har publicerats i Logopednytt nr 3 2012 (Nakeva von Mentzer et al., 2012) och i Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (Nakeva von Mentzer
et al., 2013).

18

Logopednytt 4 | 2013

Inledning
Sedan den formella skolundervisningens start i mitten av 1800-talet har en
återkommande fråga varit hur hur barn
med hörselnedsättning (HNS) lär sig
läsa på bästa sätt (Edwards, 2012). Inom
den engelskspråkiga litteraturen delas
läsmetoder in i ”whole language”, som tar
utgångsläge i barnets språk och semantiska
färdigheter för att nå läsförståelse visavi
”bottom-up” metoder som fokuserar på
att etablera säkra förbindelser mellan ljud
och bokstav för att dechiffrera textens
budskap (Power & Leigh, 2000). Barn
med hörselnedsättning utgör en heterogen
population med avseende på en mängd
faktorer som exempelvis grad av hörselskada, taluppfattningsförmåga, ålder de
fått hörhjälpmedel, undervisningsmiljö
och kommunikationssätt. Detta komplicerar ställningstaganden beträffande
hur läsundervisningen utformas (Powell
& Wilson, 2011).
Studier visar att en del barn med hörsel-

nedsättning har en jämförbar läsförmåga
som barn med normal hörsel; det gäller
framförallt barn i lägre skolåldrar, de som
identifierats och fått auditiv stimulering
med cochleaimplantat (CI) tidigt, och går
integrerade (Easterbrooks & Beal-Alvarez,
2012). Andra studier visar att ungdomar
med hörselnedsättning inte når förväntad
läsnivå för sin ålder, oavsett grad av hörselskada eller huruvida de använder CI
eller inte (Traxler, 2000). Likaså har barn
med hörselnedsättning visats utvärdera
den egna förståelsen, s.k. metakognition
i mindre grad än barn med normal hörsel
oberoende om de använder talat språk,
teckenspråk eller total kommunikation
(Marschark et al., 2012). Det råder således
skilda uppfattningar om läsförmågan hos
barn med hörselnedsättning. Det är därför
viktigt att utveckla metoder som trots
barnens skilda förutsättningar visar sig
vara effektiva. Ett alternativ är att erbjuda
lästräning hemma, vilket är ett huvudsyftena med vår studie. Datorprogrammet som

barnen övat med heter ”Graphogame” och
är ursprungligen utvecklat vid universitetet
i Jyväskylä, Finland (Lyytinen, Erskine,
Kujala, Ojanen, & Richardson, 2009).
Programmet tränar på ett systematiskt
och stimulerande sätt kopplingen mellan ljud och bokstav, stavelser och enkla
ord. Bokstäverna och orden presenteras i
nedfallande bollar på skärmen. Barnet hör
ett bokstavsljud eller ord och ska, innan
bollarna har hunnit falla ner, klicka på rätt
boll. Programmet har tre olika teman med
varierande svårighetsgrad. Svåraste nivån
innehåller sjubokstavsord. Däremellan
samlar barnet ”stickers” i en bilderbok,
och får lyssna och följa med i texten på
rim och ramsor. Barnet måste klara 80%
av övningarna på den nivå de befinner
sig innan de erbjuds svårare övningar.
Därmed säkerställs att inlärningen sker
på ett optimalt sätt (Lyytinen et al., 2009).
En van läsare använder på ett flexibelt
sätt både språk (dvs. fonologi, morfologi,
semantik, syntax och pragmatik) och
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visuell bearbetning (dvs. utifrån visuella
former skapa minnen av bokstavsmönster
och ord, s.k. ortografiska representationer)
för att förstå den skrivna texten (Bitan,
Manor, Morocz, & Karni, 2005; Rastle,
2007). Fonologisk, ljudbaserad avkodning
är nödvändig när man läser nya och ovanliga ord (Share, 1995) och ortografisk, s.k.
helordsläsning är viktig för läshastigheten
(Coltheart, Rastle, Perry, Langdon, &
Ziegler, 2001). Den fonologiska avkodningen fungerar på ett självinstruerande sätt
och hjälper barnet att självständigt bygga
upp ett ortografiskt lexikon (Share, 1995).
Därför är fonologisk avkodningsförmåga
relativt viktigare än ortografisk hos nybörjarläsaren. Utmaningen för barn med
CI eller HA är att hörselnedsättningen
hindrar dem att uppfatta språkets minsta
betydelseskiljande byggstenar, fonemen
på ett tillfredsställande sätt. Detta kan
försvåra den ljudbaserade läsningen och
leda till mer visuellt baserade strategier,
något som en del studier pekar på (AskerÁrnason, Wass, Gustavsson, & Sahlén,
submitted, 2013; Wass et al., 2010). Studier
har visat att läsutvecklingen hos barn med
normal hörsel i hög grad påverkas av lexikal
förmåga, arbetsminne och fonologiska
färdigheter (Melby-Lervåg, Lyster, &
Hulme, 2012; Nevo & Breznitz, 2011).
Kanske är det så att sambanden mellan
läsutveckling och kognition ser delvis
annorlunda ut för barn med hörselnedsättning. Med utgångspunkt i de nämnda frågeställningarna vill vi undersöka effekten
av ljudinriktad lästräning på läsförmåga
hos barn med normal hörsel och barn med
hörselnedsättning i åldrarna 5, 6 och 7 år,
och hur kognitiva faktorer samverkar med
läsförändring hos barnen.

Metod

Deltagare
Barnen i studien rekryterades från hörselvården i Stockholm, Uppsala och Lund.
De normalhörande barnen rekryterades
från Uppsala- Stockholmsområdet. Alla
familjer har gett sitt samtycke till att delta i
studien som är godkänd av forskningsetisk
kommitté i Stockholm (dnr_2009/90531/2). Trettiotvå av barnen hade en lätt
(2), måttlig (11) och svår (19) hörselskada.
Sjutton barn hade CI (11 bilaterala) och
20
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15 HA. Sexton barn med normal hörsel
utgjorde referensgrupp som även de fick
intervention. Grupperna var matchade för
ålder och ickeverbal intelligens (Raven,
1995). Gruppjämförelser före träning
visade ingen signifikant skillnad avseende bokstavskännedom eller läsförmåga.
Åldersjämförelser visade att sjuåringarna
med normal hörsel läste signifikant bättre
än sjuåringarna med hörselnedsättning.
All testning utfördes av logoped med
lång erfarenhet av att testa barns språkoch läsförmåga. Testerna utfördes vid tre
tillfällen med fyra veckors mellanrum; 1)
förtest, 2) före intervention, och 3) efter
intervention. Tester av fonologiska färdigheter (fonologiskt kompositmått; sju
mått i procent som adderades, produktion och bearbetning/lagring av ord och
nonord), lexikal produktion, visuellt och
komplext arbetsminne liksom läsning;
avkodning Test of Word Reading Efficiency, TOWRE (Byrne et al., 2009)
och förståelse (Woodcock, 1987) före (2)
och efter intervention (3) analyserades,
se Tabell 1. Tester för avkodning och
läsförståelse visade en hög korrelation (r
= .94, p < .001) vilket tyder på att de mäter
en gemensam underliggande förmåga hos
barn i de här åldrarna.
Intervention
Barnen och deras föräldrar instruerades
att öva 10 min/dag i fyra veckor med lästräningsprogrammet på ett sätt som de
vanligen gjorde när de spelade spel vid
datorn. Övningen följdes av logoped via
mail, sms och telefonsamtal. Gruppjämförelser mellan barn med hörselnedsättning/
normal hörsel visade inga signifikanta
skillnader avseende total övningstid, antal
spelade nivåer, eller procent korrekta svar
(Nakeva von Mentzer et al., 2012).
Design och statistisk analys
Mixed design ANOVA användes för att
analysera skillnader i läsprecision (ord,
nonord och läsförståelse), och avkodningsfel (proportion ord och nonord) före och
efter träning. Barnens hörsel (NH/HNS)
och ålder (5, 6, 7 år) användes som mellangruppsvariabler. Enbart läsande barn
inkluderades i analysen av avkodningsfel

(NH: n = 12, HNS: n = 19). Därefter beräknades korrelationer (Kendall´s Tau-b)
mellan läsförändring (ord, nonord och
läsförståelse) och bokstavskännedom,
ålder, kognitiva variabler och demografiska faktorer.

Resultat

Läsprecision före och efter
intervention
Ordavkodning. Barnen hade en signifikant
säkrare ordavkodning efter träning jämfört
med före F(1, 42) = 49.46, p < .001. Äldre
barn läste bättre än yngre F(2, 42) = 20.48,
p < .001. Interaktionseffekter mellan ålder
och läsförändring visade att sex- och sjuåringarna förbättrade sin ordavkodning,
men inte femåringarna F(2, 42) = 9.62,
p < .001. Ytterligare interaktionseffekter
mellan hörsel och ordavkodning visade
att sjuåriga barn med normal hörsel hade
en bättre ordavkodning än sjuåriga barn
med hörselnedsättning före och efter
intervention.
Nonordsavkodning. Samtliga hade en
signifikant säkrare nonordsavkodning
efter träning jämfört med före F(1, 42)
= 9.02, p = .004. Äldre barn läste bättre
än yngre F(2, 42) = 15.32, p < .001. Interaktionseffekter mellan hörsel och ålder
visade att hos barn med normal hörsel läste
sjuåringarna signifikant bättre än både
fem- och sexåringar F(2, 13) = 30.75, p <
.001. Liknande åldersskillnader kunde inte
påvisas hos barn med hörselnedsättning där
sjuåringarna enbart läste signifikant bättre
än femåringarna. Signifikanta skillnader
mellan barn med normal hörsel och barn
med hörselnedsättning fanns enbart vid 7
års ålder F(1, 11) = 16.20, p = .002.
Läsförståelse. Barnen hade en signifikant
bättre läsförståelse efter träning jämfört
med före F(1, 42) = 20.67, p < .01. Barn
med normal hörsel hade bättre läsförståelse än barn med hörselnedsättning F(1,
42) = 7.48, p = .009, och äldre barn läste
bättre än yngre F(2, 42) = 45.80, p < .001.
Femåringar utvecklade inte sin läsförståelse
men det gjorde sexåringarna F(1, 13) =
10.21, p = .007, och sjuåringarna F(1, 11) =
13,40, p <.004. Interaktionseffekter mellan tid (för och efter träning) och hörsel

Tabell 1. Tester
Område	
  

Test	
  

Kvantifiering	
  

Ickeverbal	
  intelligens	
  

Ravens	
  färgade	
  matriser	
  

Antal	
  korrekta	
  svar	
  (max	
  =	
  36)	
  

	
  

Gemener	
  bokstavsnamn	
  –	
  peka	
  (Clay,	
  

Antal	
  korrekta	
  svar	
  

	
  

1975)	
  

(max	
  =	
  26)	
  

	
  

Gemener	
  bokstavsljud	
  –	
  peka	
  (Clay,	
  1975)	
  

Antal	
  korrekta	
  svar	
  (max	
  =	
  26)	
  

Fonologisk	
  kodning	
  

Gemener	
  bokstavsnamn/ljud	
  -‐	
  benämna	
  

Antal	
  korrekta	
  svar	
  (max	
  =	
  24)	
  

(Frylmark,	
  1995)	
  
Lexikal	
  åtkomst	
  

Meningskomplettering,	
  SCR	
  (SIPS,	
  Wass	
  et	
  

Antal	
  korrekt	
  kompletterade	
  meningar	
  (max	
  =	
  18)	
  

al.,	
  2008)	
  
Komplext	
  arbetsminne	
  

Meningskomplettering	
  och	
  återgivning,	
  

Antal	
  korrekta	
  återgivna	
  ord	
  (max	
  =	
  18)	
  

SCR	
  (SIPS,	
  Wass	
  et	
  al.,	
  2008)	
  
Visuellt	
  arbetsminne	
  

	
  

Mönstermatchning	
  (SIPS,	
  Wass	
  et	
  al.,	
  

Totalt	
  antal	
  korrekt	
  återgivna	
  mönster	
  (två	
  av	
  tre	
  

2008)	
  

återgivna	
  mönster	
  på	
  högsta	
  svårighetsnivån,	
  max	
  =	
  8).	
  

Fonemtest	
  (Hellqvist,	
  1995)	
  

Procent	
  korrekta	
  konsonanter	
  av	
  207;	
  mellansvensk	
  
1	
  

dialekt,	
  eller	
  211;	
  skånsk	
  dialekt

	
  

1

Procent	
  korrekta	
  ord	
  av	
  72 	
  

	
  

1	
  

	
  

Nonordsrepetition,	
  NWR	
  (SIPS,	
  Wass	
  et	
  al.,	
  

Procent	
  korrekta	
  nonord	
  av	
  24

	
  

2008)	
  

Procent	
  korrekta	
  konsonanter	
  av	
   	
  

1

1	
  

	
  

Fonologiska	
  representationer	
  (SIPS,	
  Wass	
  

Procent	
  korrekta	
  svar

	
  

et	
  al.,	
  2008)	
  

(max	
  =	
  18)	
  

Fonologiska	
  färdigheter	
  

Nonordsdiskrimination	
  korrekta	
  svar,	
  och	
  

Procent	
  korrekt	
  diskriminerade	
  nonord1	
  

	
  

reaktionstid	
  på	
  korrekta	
  svar	
  (SIPS,	
  Wass	
  et	
  

(max	
  =	
  8)	
  

al.,	
  2008)	
  

Medelvärdeslatens	
  (msec)	
  

Fonemidentifikation	
  korrekta	
  svar	
  och	
  	
  

Procent	
  korrekt	
  identifierade	
  fonem1	
  

reaktionstid	
  på	
  korrekta	
  svar	
  (SIPS,	
  Wass	
  et	
  

(max	
  =	
  12)	
  

al.,	
  2008)	
  

Medelvärdeslatens	
  (msec)	
  

Fonologisk	
  

Test	
  of	
  word	
  reading	
  efficiency	
  (TOWRE;	
  

Antal	
  korrekt	
  avkodade	
  ord	
  på	
  2x45	
  s.	
  (max=208)	
  

avkodning	
  

Torgesen,	
  Wagner	
  &	
  Rashotte,	
  1999,	
  
svensk	
  version	
  av	
  Byrne	
  et	
  al.,	
  2009)	
  

	
  

Läsförmåga	
  

	
  
Antal	
  korrekt	
  avkodade	
  nonord	
  på	
  2x45	
  s.	
  

Ortografisk	
  

(max=126)	
  

avkodning	
  

Antal	
  korrekt	
  avkodade	
  ord	
  och	
  nonord	
  	
  
(max=334)	
  

Reading	
  

Woodcock	
  reading	
  mastery	
  test-‐Revised	
  

Antal	
  semantiskt	
  korrekta	
  svar.	
  

comprehension	
  

(Woodcock	
  1987;	
  	
  svensk	
  version	
  av	
  Byrne	
  

(max=68)	
  

et	
  al.	
  2009)	
  

Noteringar: SIPS=Sound Information Processing System (Wass et al., 2008), 1 = mått som utgör fonologiska kompositen
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Tabell 2. Korrelationsanalys för tre läsförändringsmått; ordavkodning, nonordsavkodning och läsförståelse hos NH (N = 16)
och D/H barn (N = 32).
Ordavkodningsförändring Nonordsavkodningsförändring Läsförståelseförändring

NH

DHH

NH

DHH

NH

DHH

Fonologisk komposit

.52*

.20

.25

.19

.44*

.15

Lexikal åtkomst - meningskomplettering

.26

.11

-.02

.02

.28

.15

Komplext arbetsminne

.66*

.33*

.06

.13

.44*

.22

Visuellt arbetsminne

.18

.50**

-.01

.32*

-.12

.15

Fonologisk kodning-bokstavsljud

.24

.56**

-.21

.24

.48*

.21

Fonologisk kodning-bokstavsnamn

.19

.41**

-.02

.18

.41

.15

Fonologisk kodning-bokstavsbenämning

.37

.57**

-.02

.29*

.41

.14

Ickeverbal intelligens- Raven råpoäng

.14

.35*

.19

.21

.01

-.04

Ålder CI

.03

-.40*

Ålder HA

.13

-.08

Kön

.21

.04

.33

-.06

.03

-.07

Ålder före intervention

.57**

.38**

-.08

.15

.58*

.19

Notering: NH = normal hörsel, D/H = döva och hörselskadade, CI = cochleaimplantat, HA = hörapparat.

visade att barn med normal hörsel stod
för förbättringen i läsförståelse.
Avkodningsfel före och efter träning
Läsande barn skiljde sig inte avseende
ålder t(29) = 0.43, p = .63 (NH; M = 82
mån, n = 12 visavi HNS; M = 80 mån,
n = 19). Alla barn hade signifikant färre
ordavkodningsfel efter träning F(1, 29)
= 8.18, p = .008 vilket främst berodde på
minskad proportion nonordsfel F(1, 29) =
5.73, p = .023. Gruppjämförelser visade en
tendens till signifikant fler nonordsfel hos
barn med hörselnedsättning (p = .10, ex.
före intervention; NH = 43 (4-100), HNS
= 54 (20-100).
Läsförändring
Korrelationsanalyser visade att läsförändring hos barn med normal hörsel
hade starkast samband med fonologiska
färdigheter och komplext arbetsminne
(r = .66, p < .05). Motsvarande samband
för barn med hörselnedsättning var med
bokstavsbenämning och visuellt arbetsminne, se Tabell 2.
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Diskussion

Delsyfte ett var att undersöka effekter
av ljudinriktad lästräning i hemmet för
barn med normal hörsel och barn med
hörselnedsättning. Resultatet visade att
alla sex- och sjuåringar förbättrade sin
läsförmåga och att samtliga barn minskade
andelen felläsningar av nonord. Enbart
barn med normal hörsel förbättrade sin
läsförståelse. Resultaten från denna studie
ger stöd för att datorbaserad lästräning i
hemmet är effektiv inte bara för barn med
lässvårigheter utan även för barn med
hörselnedsättning (Saine, Lerkkanen,
Ahonen, Tolvanen, & Lyytinen, 2011). Nyhetsvärdet här är att vi utöver läsprecision
även analyserade barnens avkodningsfel
vilket ger en detaljerad uppfattning
om barnens läsförmåga. Tendensen att
barn med hörselnedsättning gjorde fler
avkodningsfel på nonord pekar mot att
den uppgiften upplevdes svårare för dem.
Fem- och sexåriga barn hade jämbördig
läsförmåga. Vid 7 års ålder hade barn med
normal hörsel en generellt bättre läsning
än barn med hörselnedsättning. Troligen
möjliggjordes förbättring av läsförståelse

hos barn med normal hörsel av bättre
avkodningsförmåga (Lopez-Escribano,
Elosua de Juan, Gomez-Veiga, & GarciaMadruga, 2013). Den höga korrelationen
testen emellan i åldrarna 5, 6 och 7 år tyder
på att de mäter en gemensam underliggande förmåga.
Vårt andra delsyfte var att analysera
läsförändring och hur kognitiva variabler hos barnen var relaterade till denna
förändring. Hos barn med normal hörsel
samvarierade ålder, komplext arbetsminne
och fonologiska färdigheter med läsförändring. Det tyder på en kombinerad
påverkan av fonologiska färdigheter och
högre kognitiva funktioner på ordavkodning och läsförståelse hos barn med normal
hörsel, något som f lertalet studier har
visat tidigare (Melby-Lervåg et al., 2012).
Vidare har Nevo och Breznitz (2011) visat
att komplext arbetsminne spelar stor roll för
läsframgång hos barn med normal hörsel i
yngre åldrar. Hos barn med hörselnedsättning hade två av tre läsförändringsmått
positiva korrelationer med ålder, visuellt
arbetsminne och bokstavsbenämning.
Liknande samband för barn med CI har

nyligen observerats i en studie vid Lunds
universitet (Asker-Árnason et al., submitted, 2013). Enbart en demografisk faktor
korrelerade med läsförändring, nämligen
ålder vid CI. Vikten av tidig implantation
för språk och läsutveckling har påvisats
flertalet gånger tidigare (Peterson, Pisoni,
& Miyamoto, 2010). Tendensen till fler
nonordsfel väcker frågor om nybörjarläsningen hos barn med hörselnedsättning.

Möjligen avspeglar sambanden vi ser
mellan läsförändring och visuell förmåga,
och avsaknad av influens av fonologiska
färdigheter, en visuellt baserad lässtrategi
vilket inte verkar gynna läsutvecklingen
hos dem (Foorman & Liberman, 1989;
Share, 1995). Möjligen kan barnen med
hörselnedsättning i vår studie komma
att utveckla fonologiska färdigheter som
en konsekvens av att de lär sig läsa, något

som uppföljningsstudier av barn med hörselnedsättning har visat (Colin, Magnan,
Ecalle, & Leybaert, 2007). Huruvida de
sistnämnda slutsatserna är korrekta kan
komma att avslöja sig i den nu pågående
uppföljningen av barnen som görs av
logopedstudenterna Karin Pfändtner och
Sonia Wallfelt vid Uppsala universitet.

Asker-Árnason, L., Wass, M., Gustavsson, F.,
& Sahlén, B. (submitted, 2013). Reading comprehension and working memory in children
with hearing impairment and cochlear implants
and hearing aids.
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