
Sångröst
medlemstidning för logopedförbundet # 2 | 2014

Logopedkompetens 
lyfter barnhälsovård

50 år sedan första 
utbildningens start!

Uppgradering av  
Logopedforum.se

Tema: 

Tidningen  för dig som är  logoped



Logopednytt  2 | 2014         3

ledare

D en 14 juni firar logopedutbildningen vid Karolinska Institutet att det 
är 50 år sedan den första logopedutbildningen i Sverige startade. En 
stor begivenhet väl värd att fira och uppmärksamma! Tilldragelsen firas 

med forskningssymposium och festmiddag i Stockholms stadshus. 
Tänk så mycket som har hänt med både vår utbildning och vårt yrkesfält på 

50 år. Utbildningen har dubblats i längd. Antalet utbildningsorter och antalet 
studenter vid dessa har ökat dramatiskt. Utbildningen har bytt tonvikt och är 
i dag mer medicinsk än lingvistisk. Den logopediska forskningen har tagit fart 
och vi har nu runt 100 disputerade logopeder i Sverige. 

Logopedyrket har också förändrats. Arbetsfältet har breddats och vi arbe-
tar i dag med en lång rad diagnoser och tillstånd som Gunnar Bjuggren, som 
tog initiativet till utbildningen, troligen inte ens kunnat föreställa sig för 50 år 
sedan. Språkutveckling hos barn med cochleaimplantat, transpersoners röst, 

ät- och sväljsvårigheter hos både barn och vuxna, appar, 
knappar och elektronik i AKK och hjälpmedels- 
branschen. Det är mycket som har tillkommit i vår 
yrkesarsenal sedan 1964!

De var inte många, de där som gick den första logo-
pedutbildningen, men det finns inte någon nu yrkes-
verksam logoped som inte under sin utbildning eller 
i sitt yrkesliv träffat på och på något sätt påverkats av 
minst EN av dessa damer. Tack alla ni som hade modet 
att prova på denna nya utbildning!

Vi har också de som gick första kursen på KI att tacka för Svenska  
Logopedförbundet, som de bildade efter examen 1966. Precis som utbildningen 
och yrket har SLOF förändrats och utvecklats genom åren. Arbetsmiljö, lön, 
professionens innehåll och vår möjlighet att få utöva vårt yrke till gagn för våra 
patienter är dock fortfarande huvudfrågorna för förbundet och kommer så att 
förbli.

Så här ett par år innan SLOF:s eget 50-års firande genomför vi nu en av de 
största förändringarna i förbundets historia. Vi f lyttar till SRAT. 

Sedan beslutet vid förbundsmötet i januari har det strömmat in övergångs-
bevis från er medlemmar. 80 procent av er 
har redan meddelat att ni följer med oss 
över till SRAT. Vi vill naturligtvis helst 
ha med er allihop. Har du inte genomfört 
övergången gör det nu! Några knapptryck 
och 30 sekunder av din tid, sen är det 
klart. 

Här hittar du övergångshandlingen: www.
dik.se/yrke-karriaer/logopedfoerbundet/uttra-
ede-ur-dik-och-intraede-i-slofsrat/

Ulrika Guldstrand
Ordförande i Svenska Logopedförbundets 
styrelse.

Tel: 0706-79 67 37
ulrika.guldstrand@dik.se

”Tack alla ni 
som hade 
modet att 
prova på 
denna nya 
utbildning!”
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4 Försäkringsfrågan löst
 SLOF har slutit ett avtal som  

tillåter medlemmarna att stanna 
hos Akademikerförsäkringar.

6 Först in på utbildningen
 50-årsjublieet firas på Karolinska 

i Stockholm. Britta Hammarberg 
berättar om hur det var att utbilda 
sig till någonting som inte tidigare 
funnits i Sverige. 

10 Tema: Körsång 
 Gränsen mellan tal och sång dis-

kuteras under temat körsång. Och 
varför sjunger ”alla” logopeder i 
kör?

15  Auskultationen
 Som ett nytt återkommande inslag 

i Logopednytt följer vi med en 
logoped en vanlig dag på jobbet. 
Först ut är Anna-Lena Tideman på 
Malmö musikhögskola.

6

10

17

16 Strandnära uppsatsarbete
 Elin Persson skrev sitt examensar-

bete i Sydney. Nu delar hon med 
sig av tips på hur andra logoped-
studenter kan gå tillväga för att 
skriva uppsats på bortaplan.

17 Innanför och utanför boxen
 Snart är det dags igen! Uppsala är 

årets värd för den stora nationella 
mötesplatsen för blivande  
logopeder:  
Logopedstudentdagarna.

18 AKK - mer än bara ord 
 Numrets vetenskapliga artikel 

handar om att se resurser bortom 
ordnivå hos personer som  
använder AKK.

INNEHÅLL # 2 | 2014

Äntligen dags
för uppsjungning
Kan du ens kalla dig logoped om du 
inte kan sjunga? Jag hoppas det. Till 
skillnad från mina kollegor som utan 
problem bjuder på en aria, eller i alla 
fall lägger till en extra stämma i ”Ja 
må hon leva”, blir min röst vild och 
bångstyrig när jag ska försöka pricka 
en ton. Efter att ha mött Yvonne af 
Ugglas (se intervju s. 10) har jag dock 
fått nytt hopp. Vi logopeder har koll 
på talröst – och skillnaden mellan 
det och sång är inte nödvändigtvis 
så stor, visar det sig. Läs mer om vad 
som händer när en röst blir flera i vårt 
körsångstema.

   Detta är första upplagan med 
mig som redaktör, och jag hoppas 
tillsammans med er medlemmar 
fortsätta göra Logopednytt både 
matnyttig och inspirerande. Utnyttja 
möjligheterna med en tidning som 
finns till bara för oss logopeder! Passa 
på att skriva och berätta om nyhe-
ter, metoder och arbetssätt som kan 
inspirera kollegorna landet runt.

   Nästa nummer fokuserar bland 
annat på dyskalkyli, ett relativt nytt 
område som spås växa enormt framö-
ver, även om utvecklingen ser väldigt 
olika ut runt om i landet. Vad är era 
infallsvinklar och erfarenheter kring 
logopedisk utredning av räknesvårig-
heter? Maila mig för att bolla idéer 
på: logopednytt@gmail.com.
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Redaktör
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STUREN (Stuttering research 
and education network) bjuder 
in till ett kostnadsfritt sympo-
sium om stamning i Reykjavik.

Bland talarna återfinns Per 
Alm, Roger Ingham, Elisabet 
Lindström mfl. 

Anmäl dig senast 25 augusti 
på följande e-postadress:  
sturen.network@gmail.com 

Under april i år  
publicerades  
Skolverkets och  
Socialstyrelsens  
gemensamma  
dokument ”Vägledning 
för elevhälsa”. 

Med i arbetet var bland an-
nat Johanna Freed (Skolver-
ket) och Susanne Zetterqvist  
(Socialstyrelsen). Vägledningen 
är skriven som ett kunskaps-
stöd till elevhälsan och är inte ett  
allmänt råd, en föreskrift eller en 
nationell riktlinje. Dokumentet 
berör bland annat elevhälsans 
uppdrag, sekretess, samverkan 
och journalhantering. Den 
riktar sig i första hand till per-
sonal inom elevhälsa, rektorer, 
skolhuvudmän, beslutsfattare 
och verksamhetschefer.

Inga professioner
Så, nu till frågan som säkert 
många av er undrar: Finns det 

något nämnt i vägledningen 
gällande elever med språkliga 
svårigheter och hur elevhälsan 
kan formas för att ge stöd till 
dessa elever och deras  
pedagoger?

Vägledningen är återhållsam 
med denna information. Väg-
ledningen säger inte att inga 
andra professioner än de lag-
stiftade kan ingå i elevhälsan, 
men den ger heller inga förslag 
på vilka professioner som kan 
vara aktuella att inkludera för 
att kunna tillgodose elevernas 
behov (till exempel fysiotera-
peuter, logopeder).  

På huvudmannens bord
Det är alltså huvudmannens 
ansvar att anordna personal-
styrkans kompetensinriktning 
så den motsvarar de lokala  
elevernas behov av insatser. 
Utifrån att dokumentet är en 
vägledning och inte en före-
skrift är det tråkigt att den 

inte ger just vägledning till 
huvudmännen gällande ”språk-
barnens” behov av stöd.    

ELIN NORDIN, 

STYRELSELEDAMOT, SLOF

”Vägledning för elevhä lsan” f inns 
att köpa eller ladda ner som pdf på  
www.skolverket.se.

Story Creator 
I-pad/I-phone

Pro: 15 kr
Lite: gratis. 

Målgrupp: Många olika.

Så funkar den: Datorplattor 
och smarta telefoners inbyggda 
kamera och internettillgång har 
gjort att det numera är mycket 
enklare att få tillgång till bild- och 
ljudstöd i vardagen.  

Appen Story Creator är en 
app som är enkel att använda 

men som har många möjlig-
heter. Den kan användas som 
berättandestöd och kontaktbok 
för personer med varierande 
uttryckförmåga och behov av 
stöd. Den kan också användas 
för att göra egna böcker, från 
pekböcker med bild och ljud till 
skolarbeten och berättelser med 
bild, text och filmer. Ett annat 
användningsområde är att göra 
instruktioner och recept med 
bild- och ljudstöd. Eftersom 
det går att synkronisera text 
med inläst text går den även 
att använda som stöd vid enkla 
läsuppgifter. 

Liteversionen räcker gott och 
väl för detta men köper du pro-
versionen får du mer layoutmöj-
ligheter och t.ex. klistermärken 

att sätta på bilderna. 
Ett stort minus är albumen går 

att dela men mottagaren måste 
själv ha appen för att kunna 
öppna filen. Det går alltså inte 
att skicka som pdf eller dela via 
Dropbox eller liknande. + Mycket enkel att hantera. 
Det går att lägga till foton, film, 
text och ljud men också fota och 
filma direkt i appen. Det går även 
att rita på bilderna. Det går att 
synkronisera text med ljudfil så 
att text markeras allt eftersom 
den läses upp. 
   Går att använda på både iPad 
och iPhone. 
   ”Parental gate” för att komma 
åt vissa funktioner så att detta 
inte görs av misstag. 

   Bläddrar med swipe-rörelse, 
så även personer med begrän-
sad motorik kan ofta bläddra. 
   Reklamfri och inga köp inuti 
appen.

- Delas endast via mail. Mot-
tagare av delade album måste ha 
appen för att kunna öppna. 
   Det går inte att förminska bilder 
vilket gör att delar av bilden kan 
hamna utanför om det är en bild 
som inte är rektangulär. 
   ”Parental gate” (tryck med tre 
fingrar för att komma åt vissa 
funktioner som att dela album) 
fungerar inte bra på iPhone men 
bättre på iPad.

Betyg: 4 av 5.

IntoWords
I-phone/ i-pad

95 kr  
+ tillval OCR 45  kr 
+ engelska 28 kr.  
Man kan även köpa danska 
och norska som tillval. 

Målgrupp: IntoWords är 
främst tänkt för personer med 
dyslexi men jag har även använt 
appen med stor framgång till 
personer med afasi och andra 
språksvårigheter.

Så funkar  
den: 
IntoWords 
är ett 
ordbe-
hand-

lingsprogram med talsyntes 
och ordprediktion. Man skriver 
i ett dokument och har möjlig-
het att spara dokumentet och 
även skicka iväg texten till mail, 
messenger och Facebook. 

Appen använder de syntetis-
ka rösterna Kristian och Claire 
för svenska och engelska. Man 
kan välja om man vill uppläs-
ning av varje enskilt fonem, ord 
och meningar. Användaren kan 
få ett starkt auditivt stöd med 
ljudande tangentbord. 

IntoWords har kontextbase-
rade ordförslag. Det innebär 
att IntoWords både kan 
förutsäga och fullfölja det ord 
man påbörjat, vilket är till stor 
hjälp om man har svårt med 
benämning och stavning vid till 
exempel afasi.

Personer kan träna uttal och 
benämning genom att skriva 
ord och repetera efter talsynte-
sen.  Med hjälp av talsyntesen 
kan man också kommunicera 
med andra genom att skriva 
ord och meningar och få dem 
upplästa. + Appen är lätt att  
använda och prisvärd. Rös-
terna låter bra. Det är lätt att 

ändra uppläsningshastigheten. 
Man kan få rösten att tala rik-
tigt långsamt vilket är en fördel 
vid auditiva svårigheter. Man 
kan välja om man vill ha orden 
i ordprediktionen i en vågrät 
rad eller lodrätt till höger om 
texten, bra med olika alternativ 
vid visuella svårigheter och 
synfältsbortfall. Programmet 
kan markera var i texten man är.  

- Man kan inte ändra 
storlek på bokstäverna vilket 
innebär att det kan vara svårt 
att se bokstäverna för vissa 
användare. 

Betyg: 5 av 5. 
 

aktuellt 

Appdjungeln är snårig och förändras snabbt. Logopednytts recensenter testar och kritiserar några 
vanliga hjälpmedelsappar, och diskuterar deras möjligheter och begränsningar.

JACQUELINE Stark kommer till 
Stockholm 18-19 september. 
En kurs innehållande före-
läsning och workshop kring 
afasibehandling enligt ELA 
(everyday language activities). 
Går inte att missa!

Mer info publiceras på  
logopedforum.

En viktig fråga för många av er 
medlemmar kring övergången 
från DIK till SRAT har handlat 
om försäkringsfrågor. Frågan 
gäller vad som händer med de 
försäkringar ni har i Akademi-
kerförsäkring vid övergången 
till SRAT, då medlemmar i 
SRAT har sina försäkringar 
via Folksam.

Denna fråga är nu löst. Ett 
avtal har träffats mellan SLOF 
och Akademikerförsäkring-
ar, som innebär att du som 

är medlem i SLOF och har 
försäkringar via Akademi-
kerförsäkring behåller dessa 
oförändrade vid övergången till 
SRAT den 1 januari 2015. Du 
kommer också att få framtida 
erbjudande om försäkringar via 
Akademikerförsäkring.

Du kommer även att erbjudas 
försäkringar via Folksam, som 
är SRAT:s försäkringsbolag, 
och kommer alltså ha möjlig-
het att välja försäkringsbolag.

Om du har ett pågående 

ärende eller känner dig osäker 
när det gäller din försäkring 
går det bra att kontakta Aka-
demikerförsäkring direkt på 
020 – 51 10 20, eller via mail på 
info@akademikerforsakring.se

Eventuella frågor kring själva 
avtalet kan ställas till:

Ulf Björkstrand, DIK,  
ulf.bjorkstrand@comhem.
se eller Ulrika Guldstrand,  
ulrika.guldstrand@dik.se.

ULRIKA GULDSTRAND, 

ORDFÖRANDE SLOF

Försäkringsfråga löst med SRAT

Stamingsymposium

14-16 augusti arrangerar 
Svenska dyslexiföreningen och 
Svenska dyslexistiftelsen den 
sjunde nordiska dyslexikon-
gressen i Stockholm. Särskilt 
fokus läggs i år på läsförståelse 
och matematiksvårigheter. 
Bland talarna återfinns Karin 
Landerl, Eva-Kristina Salameh, 
Torkel Klingberg, Juha Kere och 
Johanna Kristensson.

Dyslexikongress med 
fokus på läsförståelse

Kurs och workshop i 
afasibehandling

PROFESSOR Susanna Sim-
berg från Åbo akademi gästar 
Enheten för logopedi vid Gö-
teborgs universitet och ger en 
workshop under två heldagar, 
24-25 september. Kursen foku-
serar på röstergonomi och   
   rörfonation.

Föräldraföreningen Talknuten arrangerar kollo i Roslagen för 
ungdomar (12-19 år) med språkstörning. Sista anmälningsdag är 
den 26 juni och lägret äger rum den 14-17 augusti.  
   För mer info se: www.afasi.se

Rörfonation i Göteborg

Ny vägledning – utan några logopeder ”Den kravlösa 
behandlings-
modellen  
’vägledning un-
der måltid’, där 
föräldrar lär 
sig att erbjuda 
anpassade        
konsistenser 
och smaker  
tillsammans 
med upp- 
muntrande  
tilltal, tycks öka 
barnens intresse 
för mat.”
Det skriver leg. logoped och 
MSc Ingalill Ek och Jeanette 
Johansen, med. dr. i molekylär 
medicin i en artikel om  
matvägran i Läkartidningen nr 
11 2014. 

Artikeln i sin helhet går att 
hitta på: www.lakartidningen.se

Logopeder nämns inte i  
Skolverkets nya vägledning för 
elevhälsan.      FOTO: ©ISTOCK.COM/ALVAREZ

Apprecensioner

MARIKA SCHÜTZ
IDA ROSQVIST
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– Det är ju vi som fyller 50 år, egent-
ligen, säger Britta Hammarberg glatt, 
och syftar på sig och sina kursare. 

1 september 1964 hoppade 18 studen-
ter på den nya logopedutbildningen, 
innan yrket i fråga egentligen existerade 
i Sverige. 

Hur bestämmer man sig för att bli 
något som ännu inte finns?

– Jag tyckte om språk och skulle 
bli språklärare. När jag läste fonetik 
auskulterade jag hos Gunnar Bjuggren 
och fick höra mer om hans planer på att 
starta en logopedutbildning. Jag tyckte 
det lät jättespännande! Jag var till och 
med med och bildade ”Blivande logope-
ders förening” i väntan på kursstart.

Att utbilda sig till logoped har Britta 
Hammarberg aldrig ångrat och nu som 
pensionär ser hon tillbaka på en inspire-
rande och rolig karriär, både inom uni-
versitetet och på kliniken. Hon var den 
första att disputera i ämnet logopedi, 
och har sedan bland annat varit prefekt, 
programdirektör för utbildningen samt 

enhetschef vid enheten för Logopedi 
och foniatri på Karolinska. 2008 gick 
Britta i pension men handleder fortfa-
rande uppsatser då och då.

– 50 år går jättesnabbt!

Premiär på Sabbatsberg
Vi rullar tillbaka bandet igen, till plane-
ringen av logopedutbildningen. 

Kursledaren Gunnar Bjuggren var i 
grunden öronläkare, och öppnade den 
foniatriska kliniken på Sabbatsberg 
1955. Sabbatsberg blev med Karolinska 
institutet som huvudman hem för de 
första årens logopedprogram.

– Gunnars idé var att utbildningen 
ska ligga där patienterna finns, så 
studenterna kommer in i den kliniska 
verksamheten direkt, berättar Britta.

Även handledarna i logopedi blev an-
tagna till utbildningen, eftersom de inte 
hade en officiell examen. Däribland 
fanns Ninni Elliot, som nyligen lämnat 
oss i stor saknad. Liksom i dag prägla-
des utbildningen av ett tvärvetenskap-
ligt tänk. Handlade en kurs om ana-
tomi var det en specialist inom området 
som föreläste. Lärarna handplockades 
bland Gunnar Bjuggrens goda vänner 
och kollegor.

Rätt från start
– Gunnar Bjuggren var en visio-

när. Han visste redan från början vad 

– Detta är ett jubileum för logopedin i Sverige - inte bara för 
Karolinska Institutet och Stockholm, säger Ellika Schalling,  
programdirektör för logopedprogrammet på KI.

Snart examineras klass 30 i Stockholm, och i dag finns logopedpro-
gram på sex orter i Sverige. Ellika menar att logopedin är ett fält 
som växer i takt med att forskningen blir starkare. 
– Nu har vi funnits i 50 år. Det är dags att bli en självklar yrkesgrupp 
i f ler sammanhang.
Temat för jublieumssymposiet den 14 juni är därför inte logopedins 
historia. Dagen är i stället tänkt att fungera som en språngbräda till 
nästa nivå. Eller som Ellika beskriver det:
– Hur utvecklas vi vidare och vad finns det för behov av logopedisk 
kompetens framöver?
Symposiet ligger i anslutning till ICPLA:s (International Clinical 

Phonetics and Linguistics Association) 15:e konferens, som i år är förlagd till just 
Stockholm. En av konferensens nyckeltalare, Professor Christine Dollaghan från 
University of Texas, kommer även att föreläsa på det vetenskapliga jubileumssympo-
siet. Vidare arrangeras korta föreläsningar med diskussioner om forskningsläge och 
framtida utmaningar för olika logopediska fält. Jubileet avslutas med en bankett i 
Stockholms stadshus.

Nu undersöks möjligheterna att 
lägga till ett år på 
logopedutbildningen och skapa 
en femårig yrkes- och masterut-
bildning.

Motivet till förlängningen är ämnets 
expansion.
– Vi försöker täcka in alla områden redan 

19711955
Behovet av en ny 
slags utbildning 
utreds, på initiativ 
av bland andra 
Gunnar Bjuggren.

Den allra första 
logopedutbildningen 
startar, på Karolinska 
institutet.

Logopedprogrammet 
i Lund drar igång, 
med Bibbi Fex i 
spetsen.

Utbildningen i 
Göteborg startar, 
då med tonvikt på 
afasiologi och 
stamning.

En legitimation 
för logopeder 
börjar utfärdas av 
Socialstyrelsen.

Utbildningen blir 
fyraårig, för att ge 
utrymme åt bl. a. 
dyslexi- och 
dysfagimoment.

Umeå blir den 
�ärde studieorten 
för logopeder.

Linköping får sin 
logopedutbildning.

Det nyaste tillskottet, 
Uppsala, drar igång 
sitt program.

19851964 1980 1997 20051991 2003

Logopedin firar   50 år i Sverige
som behövdes: En utbildning som var 
medicinsk, akademisk och rejäl. Han 
brukade säga att vi ska ha så mycket 
kompetens att vi kan granska våra egna 
metoder.

En inställning som fortfarande 
genomsyrar logopedutbildningen. Vad 
har egentligen förändrats sedan 1964?

– Vi läste pedagogik i början, men det 
byttes snart ut mot psykologi. Det hade 
jag inget emot. Att läsa pedagogikens 
historia var urtrist. Med psykologi som 
ett av basämnena i utbildningen fick vi 
in relevanta delkurser i till exempel ut-
vecklingspsykologi och personlighets-
psykologi med direkt anknytning till 
det terapeutiskt inriktade logopediska 
arbetet, säger Britta. 

Vill samla berättelser
För att belysa logopedins historia under 
50 år planerar Britta och kollegor ett så 
kallat vittnesseminarium. Ett antal per-
soner som varit med under utvecklingens 
gång, så kallade vittnen, diskuterar sina 
erfarenheter i en panel och sedan bjuds 
lyssnarna in med kommentarer och   
berättelser. Moderator är Daniel Normark, 
idéhistoriker på Kulturenheten vid KI. 
Seminariet hålls den 23 september på 
Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 
 
 
Mer information om detta dyker upp på: 
http://ki.se/clintec/enheten-for-logopedi

VISION: 5-ÅRIG UTBILDNING

Jubileumsymposium blickar framåt

Programdirektör 
Ellika SchallingMånga av grundaren Gunnar Bjuggrens visioner för logopedutbildningen är ledord för 

utbildningen än i dag, berättar Britta Hammarberg.

1964 startade den första  
logopedutbildningen i Sverige. 
Britta Hammarberg  
berättar om dagarna som stu-
dent i årskull nummer ett.

idag, men det blir översiktligt. Studenterna 
hinner inte fördjupa sig på avancerad nivå, 
säger Ellika Schalling, programdirektör 
på logopedprogrammet, KI.

En femårig utbildning skulle stämma 
överens med Bolognaprocessens interna-
tionella utbildningsstandard, och därmed 
underlätta internationella samarbeten och 
jämförelser. 

Förändringsarbetet har just börjat tas 
upp i logopedprogrammens nationella 
samråd. Vidare måste det godkännas av 
respektive universitets ledning och i sista 
steget utredas på politisk nivå.

Text och foto: Karin Sjögren
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Hur skapar vi som logopeder vår 
yrkesroll på en ny plats? 
   Marie Hallberg vill inspirera 
fler logopeder att visa var  
kompetensen behövs, med en 
beskrivning om hur hon lade 
upp sitt arbete på Barnhälsovår-
dens centrala utvecklingsteam i 
Jönköpings län.

 
När jag blev tillfrågad av vår barnhälso-
vårdsöverläkare, Carin Oldin, för två år 
sedan om vad jag tyckte att en logoped kan 
göra i Barnhälsovårdens BVC-verksamhet, 
svarade jag ett övertygat: ”Om en logoped 
åker runt till BVC-mottagningarna och 
frågar sjuksköterskorna vad de behöver, så 
kommer vi att få ihop f lera områden där 
logopedisk specialistkompetens behövs”. 

Fokus på tidig-insats-tidig-upptäckt
Länslogopedin i Jönköping har vid många 
tidigare tillfällen samtalat med barnhälso-
vården om att man där skulle ha nytta av 
en logoped. Under årens lopp har nämligen 
telefonsamtalen till logopedmottagningen 
från in remitterande BVC-sjuksköterskor 
varit många. Behovet har varit långt mycket 
större än vad länslogopedin haft möjlig-
heter att tillgodose utifrån sina ramar och 
resurser. Denna verklighet förmodar jag 

delas av många barnlogopeder.
I landstinget i Jönköpings län finns, 

liksom i övriga Sverige, sedan några år 
utvecklingsarbete med inriktning på 
barns psykiska hälsa, tidig upptäckt – tidig 
insats, i samarbete med SKL:s PSYNK-
projekt (http://www.skl.se/psynk/om-
psynkprojektet). Specifikt för landstinget 
Jönköping är ”Barndialogen” (http://
www.lj.se/barndialogen), med fokus på 
förbättringsarbete utifrån barnkonven-
tionen. År 2011 införde Jönköpings län  
2½-års screening  (Miniscalco) på BVC. 
BVC–sjuksköterskorna uttryckte ett ökat 
behov av praktisk handledning. Detta blev 
en naturlig öppning för den projekttjänst 
som inrättades under 2013 och som jag 
med glädje tog mig an.

Träff på hemmaplan
Bland det första jag gjorde för att komma 
in rätt med mina nya arbetsuppgifter var 
att kontakta övriga BHV-logopeder i 
Sverige. Vi är 6 personer för närvarande. 
Dessa underbara kollegers villighet att 
dela med sig av sina erfarenheter har varit 
till stort stöd och inspiration under mitt 
första år som BHV-logoped.

 Min tanke var att i första hand träffa 
alla BVC-”syrror” på deras hemmaplan, 
och att utifrån dessa möten vara öppen för 
deras tankar och frågor kring kvalitetsför-

bättringar. Det blev projektplanen; bara att 
kavla upp skjortärmarna och sätta igång!

Var finns behovet?
En enkät före och efter min rundresa till 
BVC-mottagningar och familjecentraler 
runt om i länets småländska stads- och 
landsbygd gav mig statistik och ytterligare 
information om sjuksköterskorna situation. 
Fem utvecklingsområden identifierades:
1. Kompetensutveckling 

Cirka 90% av BVC-sjuksköterskorna 
vill ha kontinuerlig fortbildning om barns 
språkutveckling.
2. Barn med frågetecken kring autismspek-
trumtillstånd 

BVC-sjuksköterskorna uttrycker behov 
av stöd för att uppmärksamma, dokumen-
tera och driva utredningsprocessen. Tydlig 
agenda behöver tas fram med målsättning 
att förkorta handläggningstiden från 
BHV-kontakt till specialistbedömning 
av barnets behov av insats. 
3. Barn med flerspråkighet, jämlik vård 

Cirka 16 % av länets barn i åldern 0-4 år 
har båda föräldrar födda utomlands, i fyra 
kommuner är siffran över 20 %. Kunskaper 
om f lerspråkiga barns språkutveckling 
och effektiv användning av tolk är en 
nödvändig kompetens hos sjuksköterskor, 
barnläkare, och psykologer inom barnhäl-
sovårdande verksamhet, för rätt bedömning 
och vidare-remittering. Nästan 90 % av 

BVC-sjuksköterskorna uttrycker behov av 
kompetensutveckling inom detta område.   
4. Utlandsadopterade barn 

Situationen kring dessa barn ställer 
särskilda krav på föräldrarna avseende 
anknytning, kommunikation och språk-
stimulans. BHV-logoped ska ingå i BHV:s 
team kring dessa barn.
5. Samarbete BVC-bibliotek-logoped.

Uppdraget att stödja och stimulera 
språkutveckling förenar bibliotek och 
barnhälsovård. Ett länsövergripande 
samarbete med insatser planeras, som kan 
utvärderas för att till en början mest utsatta 
målgrupper (barn med språkstörning och 
barn med f lerspråkighet) skall nås. 

Handledning och utbildning
Så förutom att handleda i testmetodik, 
fick jag möjlighet att förmedla fördjupade 
kunskaper om språk- och kommunika-
tionsutveckling, stamning och andra 
logopediska barnfrågor. På köpet fick 
jag tillfälle att ta reda på hur samarbetet 
med lokala biblioteket såg ut och hur en 
logoped skulle kunna underlätta arbetet 
på mottagningen.

Eftersom en logoped nu fanns på plats i 
BHV fick jag också i uppgift att medverka 
vid utbildningsdagar för BHV-personalen 

i länet. Mitt bidrag med föreläsning om 
kommunikations-, tal- och språkutveck-
ling, stamning, språkstörning och om 
flerspråkighet blev uppskattat av åhörarna, 
vilket ledde till att jag blev inbjuden att 
även medverka på en utbildningsdag för 
länets övriga barnläkare, och för forum 
inom PSYNK-projektet och Barndialo-
gen. Jag vill med detta på nytt påminna 
oss alla om att vår logopediska kunskap 
verkligen behövs och är efterfrågad när 
vi får komma ut på andra arenor än de 
traditionellt logopediska.

Inspiration till samtal lokalt
Tjänsten som logoped i BHV:s Cen-
trala Utvecklingsteam som sedan 1 år 
varit projektbaserad, är nu permanentad! 
Barnhälsovården i Jönköping är därmed 
nummer två i landet att ha ett komplett 
utvecklingsteam med logoped, dietist, 
verksamhetsutvecklare, barnhälsovårdsö-
verläkare och psykolog.
 Min förhoppning är att med denna 

beskrivning inspirera till fortsatt samtal 
lokalt för f ler BHV-logopedtjänster i f ler 
landsting. 

Mitt projektår får gärna utnyttjas som 
en modell för hur man kan starta upp 
resan från omedveten okunskap till med-
veten kunskap om behovet av logopedisk 
kompetens inom Barnhälsovården. Det är 
nödvändigt att en logoped ingår i teamet 
kring arbetet med tidig upptäckt-tidig 
insats och jämlik vård. Insatserna behöver 
komma alla barn med svårigheter runt om 
i vårt land till del, inkluderat barn med de 
svårigheter logopeder är specialister på.

Med dessa ord vill jag uppmuntra och 
sporra till nya friska tag. Det är möjligt 
att få förutsättningar till nya tjänster för 
logopeder inom Sveriges barnhälsovård. 
Speciellt med tanke på den ”våg” som 
sveper över landet, både inom landsting 
och kommuner, nämligen att tidig upptäckt 
och tidig insats är en social investering 
som betalar sig på sikt. Dels i livskvalité 
för barnet och deras föräldrar och dels i 
minskade framtida kostnader på folkhäl-
soområdet.

   Marie Hallberg

Kunskapsluckor kartläggs      inom barnhälsovården

Svaren på Marie Hallbergs enkät visade ett 
stort behov av logopedisk kompetens.

”Mitt projektår får  
gärna utnyttjas som 
modell för hur man 
kan starta upp...” 

Införandet av 2 ½ års-screening öppnade dörrarna för en projekttjänst som logoped.

Vill ni ha mer logopeder i skolan 
eller har ni patientgrupper som 
får för lite hjälp? Passa på att 
påverka! Valåret är ett utmärkt 
tillfälle att få politikerna nappa 
på visioner och avge löften.

Regional nivå

I landstingen tas beslut om organisa-
tion och resurser inom vården. Skriv 
mejl och brev till ledamöter i hälso- 

och sjukvårdsutskotten, följ gärna upp 
med telefonsamtal. Namn och kontakt-
uppgifter hittar man på regionernas och 
landstingens hemsidor. Ta även kontakt 
med oppositionen, hitta politiker som 
är intresserade av er fråga.

Kommunal nivå

B eslutsfattandet ser olika ut 
i olika kommuner, titta på 
kommunens hemsida för att 

se vem som är ansvariga beslutsfattare 
för er verksamhet. Kommunens sociala 
utskott ansvarar för den kommunala 
hälso- och sjukvården och Barn- och 
Utbildningsnämnderna ansvarar för 
förskola, grundskola, gymnasieskola 
och kommunal vuxenutbildning. Sikta 
gärna på nyckelpersonerna i de instan-
ser där besluten tas, det vill säga sikta 
högt eller på personer som visat intresse 
för liknande frågor. Ta även kontakt 
med oppositionen, hitta intresserade 
politiker.

Samverkan

G ör gemensam sak med andra 
logopeder, chefer, lokala pa-
tientföreningar, andra yrkes-

grupper och Svenska Logopedförbun-
det. Tillsammans hörs man mer. Har ni 
hört att logopedin i grannkommunen 
byggt ut? Ta kontakt med logopeder där 
och hör hur de gjorde.

Artiklar

L yft fram era frågor genom de-
battartiklar. Beskriv situationen, 
gärna med konkreta exempel, och 

rikta uppmaningar till ansvariga politi-
ker inom landsting och kommuner.

Marika Schütz, styrelseledamot i SLOF

Visa var behoven finns och påverka din politiker

Länk till rapporten: ”Språkutveckling – mer än att tala rent”: 
http://plus.lj.se/infopage.jsf?nodeId=32765
 Har du frågor eller kommentarer kring det ovan beskrivna 
så mejla mig på: Marie.Hallberg@lj.se
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Kör för alla vänder upp och ner på  
förställningen om hur vi ska sjunga. 
   Logoped och körledare Yvonne af 
Ugglas låter den mänskliga rösten styra 
melodin - i stället för tvärtom.

N är Yvonne af Ugglas ställer sig längst fram i kyrkan 
reser alla sig från bänkarna. Inte för att recitera tros-
bekännelsen, utan för att bättra på hållningen och 

hitta stödet med ett ”sssss” och gäspövningar.
– Jag jobbar med kören nästan precis som jag gjorde på 

kliniken. Med skillnaden att det är 200 deltagare. 
Det berättar logoped och körledare Yvonne av Ugglas när 

vi träffas för att diskutera körsång och logopedi. Hon startade 
Kör för alla på 90-talet under parollen ”alla kan sjunga”.

– Sången kan komma till oss genom det vi redan gör. Jag 
vill att det ska vara så enkelt och naturligt som möjligt, utan 
krav, noter och elände, säger hon.

Talröst som grund
Yvonne lägger in mycket talröstträning i röstuppvärmningen. 
Hon poängterar att om sångrösten förbättras, blir talrösten 
bättre – och tvärtom.

– Jag har vissa som kommer till kören just för talets skull, 
och egentligen inte för att sjunga. Vuxna har så mycket 
talängslan vid sammanträden och annat. Många blyga upple-
ver en ökad trygghet vid offentligt talande genom körträning. 
De berättar att de vågat hålla föredrag på jobbet efter att ha 
gått på körträning. 

Yvonne poängterar vikten av enkla övningar.
– Gäspning ger automatisk bukandning, så det brukar 

jag börja med. Du behöver bara tänka gäspning, så kommer 
resten gratis. 

Det speciella med Yvonnes sångträning är att hon utgår 
från kroppens förutstättningar, i stället för låtskrivarens val 
av toner. 

– Våra stämband är tränade i bröstregistret, genom att vi 
talar varje dag. Det är detta läge som är naturligt för oss. 
Falsettsång blir i regel något falskt om du är ovan – man har 
oddsen emot sig. Ett ovant läge ger mindre kontroll, berättar 
Yvonne. 

Historisk sångtradition
De flesta melodier, från klassiska visor till rock, är dock 
skrivna i högre frekvens än gemene människas talregister - 
för att åtminstone delvis sjungas i falsett. 

Normen för hur snygga melodier ska låta grundlades tidigt. 
– Jag tror att anledningarna till detta är många. Generellt 

sett var alla kortare på till exempel 1700-talet, jämfört med i 
dag, och hade därför kortare 
stämband. Bellman var kort, 
så självklart är hans visor i 
ett högt tonläge. Tjockleken 
på stämbanden påverkas 
också av hur tjock hals du 
har, men det är lite svårare 
att mäta såhär i efterhand.

Förutom traditioner kring hur ”vacker sång” ska låta menar 
Yvonne att bekvämlighet är en anledning till att normen 
består.

– Jag tror till exempel det faktum att det är lättast att skriva 
noter på raderna, och inte under dem, spelar in.  

Detta är förstås inte är ett problem för de som har sång-
vana eller en naturlig läggning åt sopran-tenorhållet. Men det 
är inte dem Yvonne träffar.

– Jag hoppas att psalmböckerna i framtiden ska transpo-
neras ner så f ler kan sjunga med. Nu är det bara några som 
försöker, andra testar att gå ner en oktav men märker att det 
blir för lågt, och de f lesta mimar. 

Yvonne har ägnat mycket tid åt försöka förändra detta, och 
diskutera frågan i olika körsammanhang. Hon har mött både 
förståelse och motstånd.

– Etablissemanget kan tycka det blir obekvämt, säger hon 

”Etablissemanget 
kan tycka det blir 
obekvämt.” 

KROPPENS VILLKOR
körtema

fakta
Yvonne af Ugglas 
• Logoped, sångpedagog och själv sångerska.

• Hon är i dag pensionär och sysslar med Kör för alla 
och föredrag. Tidigare jobbade hon kliniskt på  
Karolinska, samt som lektor och föreläsare på bland 
annat lärar- och logopedutbildningar.

• I boken Röstträning beskriver hon sin metod. En ny 
bok med mer fokus på sång planeras: ”Jag måste 
bara sätta mig ner och göra det”.

• Yvonne har bland annat mottagit Stockholms stads 
kulturpris och ett körpris på Eric Ericssondagen.

• Yvonne startade Kör för alla 1998. I dag har hon två 
körer i Stockholm, och hennes dotter artisten  
Caroline af Ugglas leder en i Stockholm och en i 
Uppsala. ”Hennes har blivit enorma, det kan vara 
1000 sångare på en träning”, säger Yvonne.

KÖRTRÄNING HELT PÅ 
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motiverade om man blandar in sång i träningen. Även om det 
inte ger effekt på ”språket” får det positiva effekter på själv-
känsla och inställning till terapin. 

Var går gränsen mellan logopedi och sångterapi?
– Sångpedagoger kan behövas om man ska finjustera en 

operaröst, men sångträning i talregistret med en person som 
befinner sig hobbybas skulle varje logoped klara av.

Även träning av falsettstämma menar Yvonne framställs 
som mer komplicerat än vad den faktiskt är.

– Vanlig röstteknik hjälper - det tätar stämbandsslutningen 
och gör rösten mer avspänd, även i falsett.

   Yvonne menar att det för logopeden inte handlar om att 
skolas om, utan bara att kunna överföra tekniken som redan 
finns.

– Att knyta ihop tal och sångterapi borde göras på logoped-
programmet. Det räcker med bara någon eller några lektioner 
extra.

och fortsätter: 
– Jag har till exempel tagit upp det med dåvarande kapell-

mästare för Allsång på Skansen, Kjell Öhman. Är du på plats 
ser du att huvuddelen av publiken inte kan sjunga med, utan 
bara mimar! Han kunde hålla med, men att transponera ner 
låtarna skulle helt enkelt innebära för mycket jobb, eftersom 
arrangemangen till alla instrument skulle behöva göras om. 

Arrangerar om melodier
I Yvonnes egen kör utgår hon alltså från den avspända tal-
rösten och ett bekvämt bröstregister när hon arrangerar om 
musiken.

– Dels transponerar jag ner allting tre till fem toner, för att 
sången ska hamna i bröstregistret. Dels arrangerar jag om 
sångerna så altstämman sjunger melodin och sopranstäm-
man, som en liten grupp nu vågar testa på efter många år i 
kören, blir andrastämma. 

Med röstträningen i uppvärmningen som grund blir det 
därmed lätt för ”vem som helst” att hänga med.

– Ovana sångare kan då sjunga rent direkt, redan vid första 
körtillfället. 

Tonhöjd är dock inte det enda bekymret för en person som 

hela sitt liv får höra att hen inte kan sjunga.
– I allmänhet, om man försökt sjunga i fel läge och miss-

lyckats, har man blivit stämplad som dålig sångare och vågar 
inte ta i. Men jag brukar säga att 
om ni bara vågar sjunga falskt, så 
kommer ni sjunga rent. 

När hon ber folk sjunga falskt, 
och de därför tar i mer och slapp-
nar av, blir det i slutändan nästan 
alltid rätt ton, berättar Yvonne.

 
Sång i terapi
Redan för 45 år sedan, med sina första patienter på kliniken, 
använde hon sång i terapin.

– Men patienterna blev så himla nervösa av att vara så få. 
Jag föredrar jättegrupper, inte grupper om fem eller tio. Man 
behöver vara minst 100 för att nervositeten verkligen ska 
släppa. Du blir dessutom peppad när det är många, gemen-
skapen blir större. 

Körens sociala funktion ska inte underskattas. 
– Jag träffar många ensamma människor som kanske käm-

pat med en depression, som berättar att kören varit livräd-
dande för dem. Känslan att de kan sjunga. Det är det bästa 
jag kan höra. 

Sångpedagoger och logopeder
Hon ser dock stora vinster med att använda sång även i indi-
viduell behandling.

– Jag skulle gärna se att f ler logopeder plockar in sång i sin 
terapi. På Karolinska använde jag sång i till exempel stam-
ningsterapi. I behandling med barn använde jag sång för att 
göra träningen roligare. Afatiker brukar också bli väldigt 

Yvonne af Ugglas lockar fram sången hos alla, genom att utgå från talröstekniker som succesivt övergår till en melodi.

Vad händer med din röst i  
samspel med andras? 
Sten Ternström, professor i  
musikakustik vid Kungliga 
tekniska högskolan, ger oss en 
snabb inblick i körforskning.

– Man hör lätt skillnaden mellan en, två, 
och i bland tre unisona röster, men f ler än 
så låter ungefär likadant. Det visste redan 
Bach, som kostade på sig tre sångare för 
varje stämma i kyrkokören, men inte f ler, 
berättar Sten Ternström. 

Detta är grunden i köreffekten - där 
individuella röster blir en massa. Sten 
beskriver det som en konsekvens av att 
den mänskliga rösten aldrig håller en och 

samma frekvens, utan 
hela tiden svajar  en 
till två procent högre 
eller lägre. Tre röster 
som alla svajar och har 
sina olika övertoner; 
det blir för mycket för 
vår hörsel att hålla koll 

på. Rösterna blir en kör.
– Därför är det svårt 

att veta om det är tre-fyra eller tjugo 
personer som sjunger samma stämma 
bara genom att lyssna; särskilt om kören 
är väldigt samtränad. 

Fler sångare behöver inte löna sig
En motivering till att göra körer större 

kan vara att man vill överrösta en orkester. 
– För att få en upplevd höjning på tre 

dB måste körens storlek dock fördubblas. 
Om det inte märks någon ökning, måste 
kören återigen fördubblas. Det blir plöts-
ligt väldigt många människor. I stället 
behöver de individuella sångarna alltid 
sjunga starkare till orkester.

Tillsammans låter det bättre
En del av körsjungandets charm beskriver 
Sten är att enskilda sångare inte behöver 
vara jättebra tekniskt, för att helheten ska 
låta snyggt.

– Lyssnaren hör ett medelvärde. Om du 
sätter mikrofon på varenda enskild person 
avslöjas andhämtningar och falsksång och 

det är ofta märkvärdigt att helheten låter 
så bra som den gör. 

Ibland kan det till och med vara en 
nackdel att som körsångare sjunga för bra.

– Om någon har tränat till solist och 
fått lite sting i rösten måste den jobba 
för att smälta in mer. Vissa personer har 
sångformant i rösten från födseln, vilket 
ger en väldigt tydlig och genomträngande 
stämma även i tal. Detta stör i en kör, och 
kan vara ganska svårt att träna bort.

”Själv-andra-förhållandet”
Även om publiken ska höra kören som en 
enhet är det viktigt för enskilda sångare 
att kunna höra sin egen röst, för att sjunga 
rent. Även hos erfarna sångare är muskel-
minnet för hur det känns att sjunga en viss 
ton eller melodi är inte tillräckligt exakt.

– Det har undersökts vad som händer 

med rutinerade sångare om de sjunger med 
hörlurar som maskerar deras egen röst. 
Även om de tror att de sjunger rätt kan det 
vara så att de verkligen är ute och cyklar.

För att höra sin egen röst behöver den för 
sångaren vara lika stark eller något starkare 
än omgivningens. Sten har undersökt det 
som kallas ”själv-andra-förhållandet”.

– Om sångarna får välja vill de gärna 
höra sin röst i genomsnitt sex dB starkare 
än andra röster. Men preferenserna tycks 
variera beroende på var i kören du är van 
att stå.

Rätt vinklar för medhörning
I små rum med mycket efterklang kan det 
vara svårt att få denna skillnad.

– Ett klassiskt körknep är att blanda 
stämmorna. Om till exempel alla tenorer 
står tillsammans är det svårare för en tenor 

att utskilja sin egen röst. 
Det allra enklaste sättet menar Sten är 

att utnyttja nothäftet.
– Tänk att notpärmen är en spegel och 

du ska spegla in bilden av din mun i ditt 
öra. Den vinkeln ska du ha för att tonerna 
ska studsa rätt och du ska höra dig själv 
bättre. En kupad hand vid kinden ger 
samma effekt, men det ser lite konstigt 
ut under konserten. 

  Ofta är kärnan i medhörningsproblemet 
att kören står för tätt. Elitkörer har stora 
luckor mellan sångarna just för att ge en 
god självavlyssning.

– Sprider kören ut sig mycket hör sång-
arna dock varandra sämre och måste vara 
väldigt säkra på sin stämma.

KÖRSÅNG FÅR MEDELBRA SÅNGARE ATT LÅTA BÄTTRE

Professor Sten 
Ternström, KTH.

körtema

Text och foto: Karin Sjögren

Karin Sjögren

UTGÅ från talröstövningar och gå succesivt över i sång via 
glissandon
SJUNG i en lägre tonart, så du kan använda talregistret
VAR många för att våga sjunga ut
ÖVA upp ditt gehör, försök lyssna efter tonhöjder
NÄR du närmar dig ett svårare parti, till exempel i falsett, 
tänk ”gäspning” för att undvika press.

Tips för sångovana logopeder

 
”Man behöver 
vara minst 100 
för att 
nervositeten 
ska släppa.”
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Signe Tonér, 35 år, Danderyds Vokalensemble, Bromma språkförskola/Talkliniken, 
Danderyds Sjukhus AB.
– Älskar att musicera i grupp och den mänskliga rösten är ett fascinerande instrument!
– Ett röstintresse kan vara en ingång till att man får upp ögonen för logopedyrket.
– Jag vet inte riktigt, men jag har nytta av kunskaper om röstens anatomi och fysiologi i sången så klart.

Hanne Uddling, 49 år, Strängnäs domkyrkas oratoriekör, Logoped Hanne AB i Eskilstuna.
 – Den fantastiska känslan när man lyckas, när ett plus ett blir så mycket mer än två. När alla fokuserar 
 på samma mål och det blir samstämmighet och musik. Men övningarna är också viktiga. Är man trött innan så blir 
man pigg av att sjunga. 
– Jag kan tänka mig att man har ett intresse av att lyssna på detaljer, klanger, toner som gör att man blir logoped. En 
välfungerande kommunikation är som musik. Det bara stämmer och blir fina harmonier. 
– Jag hade nytta av att vara körsångare när jag började på logopedutbildningen. Jag kom in några 
dagar innan terminen började och hade inte gjort hörselundersökningen. Det visade sig att jag hade en 
 hörselnedsättning på höger öra/höga frekvenser. När jag talade om att jag sjungit och spelat hela mitt liv utan att 
märka av att jag hade någon hörselnedsättning frågade Sören Fex vilken stämma jag sjöng. ”Alt”, svarade jag. Han såg 
missnöjd ut. ”Andra alt” förtydligade jag, och då fick jag börja logopedutbildningen. 

Andreas Lind, 32 år, Orphei Drängar, röst och stamningslogoped på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.
– Möjligheten att få musicera på hög konstnärlig nivå tillsammans med andra härliga människor och att få se och 
uppleva saker jag aldrig skulle få göra annars.
– Kanske delvis för att det är ett sätt att få jobba mer ingående med rösten, sin egen och andras, om man nu har ett 
sådant intresse. Men annars också kanske för att man inser vikten av god kommunikation på olika nivåer för att kunna 
skapa ett Tillsammans i såväl det stora som det lilla.
 – Sången är i första hand en hobby, mitt eget fritidsintresse. Men det finns ett givande och tagande vad 
 gäller mina egna erfarenheter som sångare och de yrkeskunskaper jag har och hela tiden bygger vidare på. 

auskultationen

Under rubriken ”Auskultationen” får en logoped  svara på sju frågor om sin vardag. 
Först ut är Anna-Lena Tideman, logoped på Malmö musikhögskola.

Vilken är din huvudsakliga klientgrupp? 
– De studenter som har sång som huvudinstrument samt alla studenter på 
grundskollärarutbildningen med inriktning: sång. 

Vilka är dina kollegor?   
– Jag arbetar närmst ihop med pianister, men även andra sångpedagoger.

Hur många studenter har du i snitt per dag?  
– Individuella lektioner brukar jag ha fyra till sex per dag och utöver det kanske 
en grupplektion. Lektionstiderna är 45 minuter till en och en halv timme.

Baserar du din analys på några särskilda tester? 
– Nej, jag utgår från mina sinnen.

Finns det någon särskild metod du vill lyfta fram?  
– Min undervisning grundar sig på klassisk sångträning, med en logopedisk 
bas. Det finns sedan en uppsjö olika metoder för respektive genre. 

– Fonationsrör för sångträning är annars min specialitet. För ungefär fyra år 
sedan träffade jag professor Susanna Simberg som utarbetat metoden och 
sa direkt att ”detta måste jag prova på sång”. Sedan dess har jag tagit fram 
en metod som är beskriven i min masteruppsats, som finns att läsa på Lunds 
universitets databas LUP. Jag har sett att fonationsrörsträning ger en väldigt 
god effekt på larynxnivå. Det ger en heltäckande tal- och sångträning och 
även massage. Med fonationsröret kan man dessutom sjunga upp hemma i sin 
lägenhet utan att det stör. Det fina är att man ser rösten - genom bubblorna. 
Det är en nästintill synestetisk upplevelse. 

– Fonationsrör är ingenting jag gör med alla studenter, eftersom jag anser att 
man behöver få mycket individuell vägledning för att göra det på rätt sätt. Jag 
använder det ibland som metod i individuell tal- och sångrösterapi.

Vilka är dina förebilder?  
– Mina förebilder är framför allt sångare, de som sjunger vackert och fritt, till 
exempel mezzosopranen Joyce Didonato. 

Vad gör dig inspirerad? 
– Förr sysslade jag mycket med barn och ledde gosskörer, men nu tycker jag 
det är roligare med vuxna. Musiken och min egen röst gör mig också  
inspirerad; att jag kan sjunga så bra och så länge. 

”Rörfonation är en synestetisk upplevelse”

Anna-Lena Tideman inspireras av sångröstens möjligheter 
och hur nya metoder som rörfonation kan användas.

Vad är det med körsång som lockar dig? 
Varför tror du så många körsångare utbildar sig till logopeder? 
Påverkar ditt yrke dina sångvanor, eller tvärtom? 

Sofie Hellberg, 25, Kammarkören Cantare och ABBA the Museum/the Choir, röstlogoped 
på Logopedmottagningen Rosenlund.
– Förutom möjligheten att utvecklas musikaliskt så är det gemenskapen och att sträva mot ett gemensamt mål som 
lockar mest. Man blir piggare och gladare också! 
– Jag skulle tro att många som sjunger i kör är intresserade av att lära sig mer om hur rösten fungerar och hur man själv 
kan styra sin röst. Kanske har man träffat körkompisar med röstproblem. 
– Jag tycker att mitt yrke påverkar mina sångvanor, framförallt har jag en mycket större medvetenhet om rösten överlag 
sedan jag utbildade mig till logoped än vad jag hade tidigare. 

Helena Olsson, 57 år, för närvarande ingen kör alls men tidigare: Radiokören, arbetar med 
röst på Söderlogopederna i Stockholm.
 – "Livsform" för mig sedan lågstadiet. Att sjunga är ju såväl en fysisk som själslig aktivitet och att sjunga tillsammans 
handlar om delad upplevelse, samarbete på både konkret och mycket subtil nivå. Att få "vara i musik" är ju också starkt 
lockande i sig.
– För att man genom sången upptäcker det roliga och utmanande i att arbeta med rösten. Kanske man som amatör-
körsångare haft röstproblem och fått hjälp av logoped? Tror också att det kan finnas en "krass" förklaring: Inte kanske 
"våga" sig på en karriär som sångare och därför välja logopedyrket och tänka sig att på det sättet få arbeta med röster. 
– Korsbefruktning!

körtema

Text och foto: Karin Sjögren

Hanna Slott Öjenhed, 37 år, Falu Kammarkör, hjälpmedelskonsulent på LD Hjälpmedel.
– Gemenskapen med andra som delar samma intresse.
– Förmodligen för att intresset för sångrösten kan bidra till väcka undran över hur ljudkällan fungerar.
– Jag tror att jag från början påverkades av sångrösten i mitt yrke men att jag nu påverkas av talröstens ergonomi i min sång!

Under auskultationen hos Anna-Lena Tideman låg analys av röstkvaliteter i sång och introduktion till fonationsrör på schemat.
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Så skriver du magisteruppsatsen utomlands

En liten dos stress för en stor 
erfarenhet. Elin Persson vill 
inspirera fler logopedstudenter 
att skriva examensarbete  
utomlands.

Nyligen blev min uppsats opponerad 
på och det känns lite overkligt att det  
utbytesprojekt som jag började organisera 
för mer än ett år sedan till slut är i hamn. 

Jag har under våren skrivit mitt  
examensarbete i Australien för University 
of Sydney. Redan när jag började på lo-
gopedprogrammet hade jag tankar på att 
läsa någon del av utbildningen utomlands, 
och då helst i Australien eftersom jag har 
bott i Sydney och min pojkvän kommer 
därifrån. Jag blev inspirerad till att just 
skriva examensarbetet utomlands efter att 
en äldrekursare gett oss en presentation 
om hur hon på egen hand hade organiserat 
sitt uppsatsprojekt i Tanzania. 

Tidig planering
I början av termin 6 hörde jag mig för hos 
de lärare som är mest involverade i interna-
tionellt arbete och examensarbeteskursen 
om vad de tyckte om mina planer och 
responsen var positiv. Jag skulle initialt 
hitta en kontaktperson på det universitet 
jag ville skriva för och sedan skulle mina 
lärare sköta den formella kontakten an-
gående t.ex. kursupplägg, kurskrav och 

universitetsavtal. Jag fick tips om att hålla 
mig öppen för olika forskningsområden och 
projektförslag för att öka mina möjligheter 
till ett utbyte, men jag blev också förberedd 
på att det skulle krävas ett starkt driv från 
mitt håll hela vägen för att det skulle vara 
genomförbart. Och visst skulle det krävas 
en del driv och envishet. 

Visumkrisen
University of Sydney var de som visade 
intresse för att ta emot mig som uppsats-

Studier utomlands: Elin Perssons  fem bästa tips

• Börja fundera och organisera dig i god 
tid innan. Mycket kan hända på vägen 
och det dyker upp oväntade hinder och 
väntan som inte går att förutse.

• Hör med dina lärare på utbildningen om 
de har kontakter på något universitet 
utomlands; det kan vara lättare att få in 
en fot den vägen.

• Var öppen för olika forskningsområden 
uppsatsen. Det ökar möjligheterna till 
att universiteten har eller kan hitta ett 
projekt som  passar i tid och storlek.

• Var beredd på att det krävs en del jobb 
(båda innan och under uppsatsen) och 
visa att du är beredd att själv driva ditt 
utlandsprojekt framåt. 

• Osäker på vart du vill åka? Kanske finns 
det någon bekants bekant eller avläg-
sen släkting i något häftigt land som du 
kan hysa in dig hos och därmed ha lite 
kontakter och boende fixat?

Några månader av oro var det värt, när Elin 
Persson väl kom till Sydney.

utbildning

Logopedstudent-
dagar med nya 
perspektiv

Årets studentdagar kommer att hållas i 
Uppsala 10-12 oktober med temat “Logopedi 
innanför och utanför boxen”. SLOSS vill  
erbjuda logopedstudenter en möjlighet till nya 
perspektiv på logopedin och dess möjligheter.

Pratbubbel är för iPad.
www.pratbubbel.se

Inspirera till talövningar
med Pratbubbel!

Lördagen kommer att bjuda på intressanta föreläsningar som 
berör aktuell forskning, internationalisering, studentinitiativ, 
entreprenörskap inom logopedi och mycket mer! Kvällen bjuder 
på trevligt umgänge och en festlig middag. Helgen smygstartas 
dock redan under fredag kväll, då deltagarna har möjlighet att 
mötas upp under trevligt kvällssamvaro. Dagarna avslutas på 
söndagen med gemensam brunch och SLOSS (Svenska Logo-
pedförbundets studentsektion) årsmöte då den nya styrelsen väljs.

Från Sverige och Åbo
Samtliga logopedstudenter i Sverige är välkomna att delta. Även 
logopedstudenter från Åbo Akademi i Finland kommer att bjudas 
in. Anmälan görs till respektive orts SLOSS-representant. Mer 
information om kostnad och exakta tider kommer att sändas ut 
per mejl inom kort – håll utkik och hör av er om ni har vidare 
frågor eller funderingar kring helgen.

Årlig mötesplats
Logopedstudentdagarna anordnas av SLOSS, Svenska Logo-
pedförbundets Studentsektion. Evenemanget är den enda årliga 
sammankomsten för logopedstudenter i hela landet och är en 
helg till för att samtliga studenter från de sex olika studieorterna 
ska ges tillfälle att fördjupa och bredda sina kunskaper inom 
specifika ämnesområden, diskutera logopedifrågor och träffa 
studenter från andra lärosäten.

Vi ser fram emot en trevlig, inspirerande och givande helg! 

Text: SLOSS styrelse, illustration: Kristina Hammar.

Malin Påhls (Stockholm) malin.pahls@stud.ki.se
Isa Ljungdahl (Uppsala) isa.ljungdahl@hotmail.com  
Celina Persson (Linköping) celpe084@student.liu.se 

Linn Hallgren (Göteborg) gusvhamvli@student.gu.se
Kristina Hammar (Lund) kristina@hammar.se

skrivande student, och ganska snart efter 
den första kontakten var allt igång. Det 
gick f lera vändor mellan KI och Sydney 
med diskussioner om allt från avtal till 
ämnesförslag på uppsatsen. När det väl 
var grönt ljus mellan lärarna på KI och 
lärarna på University of Sydney blev det 
en lång väntan på att bli godkänd som 
besökande student. Ytterligare krångel dök 
upp i samband med min visumansökan då 
det visade sig kunna ta f lera månader att 
få visumet när det bara var någon månad 
kvar innan jag skulle åka. Vid den här tiden 
började klasskamraterna träffa sina hand-
ledare och planera sina examensarbeten, 
medan jag knappt visste någonting om 
det tilltänkta projektet i Sydney och om 
jag ens skulle kunna komma in i landet! 
Det var nära att jag kastade in handduken. 

Kontors- och strandliv
Det hela löste sig och strax innan jul fick jag 
äntligen träffa mina två handledare. Själva 
uppsatsskrivandet och handledningen har 
till stor del gått till på samma sätt som för 
mina klasskamrater (möjligtvis bortsett 
från det faktum att jag fick en alldeles 
egen kontorsplats att arbeta vid, vilket väl 
är något lyxigare än logopedstudenternas 
datasal på KI). Jag har hela vistelsen känt 
mig varmt välkomnad av alla logopeder 
på University of Sydney och jag har 
knutit många värdefulla kontakter inför 
framtiden. Tiden på University of Sydney 
har varit mycket lärorik och rolig, och att 
kunna spendera helgerna på stranden har 
varit svårslagbart. 

Jag vill verkligen uppmuntra er som 
funderar på att skriva ert examensarbete 
(eller kanske göra praktiken) utomlands 
att våga försöka för det är en fantastisk 
erfarenhet. Finns det inga utbyten på 
utbildningen som passar det du vill göra 
så går det att genomföra på egen hand 
och det är värt allt slit på vägen!

Elin Persson, logopedstudent
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Det är inte bara ord 
som gäller 

Inledning
När vi ref lekterar över hur vi människor 
förstår varandra kommer vi omedelbart att 
tänka på orden och språket som en viktig 
resurs. I samma anda kan man då också 
tänka att personer som inte kan tala behöver 
ett språkligt substitut för just talade ord och 
sedan är problemet löst. I praktiken visar 

det sig ofta inte vara så enkelt. Språk- och 
kommunikationsforskningen har visat att 
f ler resurser än språket är centrala. Om vi 
vill studera hur ömsesidig förståelse skapas 
mellan deltagare i samtal bör vi således 
inte enbart studera språket utan också 
andra resurser och metoder som används i 
samspel. Detta görs i interaktionsstudier, 

bl a i studier inom ett specifikt typ av 
kvalitativt forskningsparadigm som kall-
las samtalsanalys (Conversation analysis, 
hädanefter benämnt CA) (Norrby, 2004; 
Sidnell, 2010). På senaste tiden har det 
blivit vanligare att använda CA för att 
analysera kommunikation hos personer 
med omfattande kommunikationssvårig-

Maja Sigurd Pilesjö
Leg. logoped, Fil. dr.
SoPraCon, Insitut for Sprog og Kommunikation, 
Syddansk Universitet, Odense, Danmark
E-post: msp@sdu.dk

Gitte Rasmussen
Fil.dr., Lektor (msk) i Social Interaktion
SoPraCon, Insitut for Sprog og Kommunikation, 
Syddansk Universitet, Odense, Danmark

I denna studie undersöks interaktion mellan en pojke 
med omfattande svårigheter med tal, språk och motorik 
och en klasskamrat till pojken. Pojken kompletterar sina 
naturliga uttryck med en kommunikationstavla med blis-
symboler. Metoden samtalsanalys (Conversation analysis, 
CA) har tillämpats vid datainsamling, transkription och 
analys av en sekvens av ett spontant samtal. 
   Tre olika resurser och metoder som deltagarna an-
vänder för att skapa mening har identifierats. Dessa är: 
språkliga element (såsom utpekning av en blissymbol), 
kroppshandlingar såsom blick, leenden och skratt, samt 
placeringen av yttrandet i sekvensen. 
   De tre fenomenen förefaller lika viktiga för att uppnå 
ömsesidig förståelse för deltagarna. 
   Kliniska implikationer diskuteras.

forskning

– Tre resurser som deltagare i AKK-samtal kan  
använda för att uppnå ömsesidig förståelse

heter (e.g. Beeke, Wilkinson & Maxim, 
2007; Brouwer et al., 2011; Finlay, Antaki 
& Walton, 2007; Goodwin, 1995; Norén, 
Samuelsson & Plejert, 2013; Schegloff, 
2003). Det är också den metod som används 
i denna artikels analyser.

Tidigare studier inom AKK-interaktion
Tidigare studier av interaktion inom AKK 
har visat att den vuxne ofta producerar 
många yttranden och tar det mesta av 
kommunikationsutrymmet. Den talande 
samtalspartnern tar vanligen f lertalet 
turer och ställer många frågor där sva-
ren ofta är kända av deltagarna (Ferm, 
Ahlsén & Björck-Åkesson, 2013; Light, 
Collier & Parnes, 1985a, b; Pennington 
& McConachie, 1999; von Tetzchner & 
Hygum Jensen, 1996). Vidare har forskning 
visat att kommunikationshjälpmedel säl-
lan används i vardagliga situationer, t ex. 
hemma (Blackstone & Hunt Berg, 2003; 
Ferm, 2006; Light et al., 1985c; McCord 
& Soto. 2004; Smith, 2003). Vid de 
tillfällen då kommunikationshjälpmedel 

används karaktäriseras interaktionen av 
ett utvecklat samarbete mellan personen 
med kommunikationssvårigheter och den 
talande kommunikationspartnern. I f lera 
studier har det t ex. visats att när det gäller 
användning av lågteknologiska kommu-
nikationshjälpmedel kan ett yttrande av 
personen med kommunikationssvårigheter 
konstrueras genom en eller f lera enheter 
som består av a) en utpekning av ett 
lingvistiskt element/symbol av personen 
med kommunikationssvårigheter följt av 
b) en uttolkning av den talande samtals-
partnern (Blau, 1986; Higginbotham, 
Mathy-Laikko & Yoder, 1988; Sigurd 
Pilesjö & Rasmussen, 2011). Deltagarna 
konstruerar alltså tillsammans enheter som 
i samtal utan kommunikationshjälpmedel 
vanligtvis konstrueras av en och samma 
person (Sigurd Pilesjö & Rasmussen, 2011). 
Multimodalitet är också, föga förvånande, 
karaktäristiskt för AKK-interaktion (e.g. 
Blackstone & Hunt Berg, 2003; Ferm, Ahl-
sén, & Björck-Åkesson, 2013; Rydeman & 
Hedwall, 2013; Thunberg, 2007) liksom för 

alla andra typer av interaktion (Rasmussen 
& Sigurd Pilesjö, 2013). AKK-interaktion 
uppvisar naturligtvis många skillnader 
jämfört med samtal mellan personer som 
talar ”med munnen”. Exempelvis kan 
nämnas att kroppshandlingar, leenden, 
blickriktning, vokalisationer, användning 
av manuella tecken, grafiska symboler 
etc. spelar en större roll när man skapar 
mening (Kraat, 1985; von Tetzchner & 
Hygum Jensen, 1996). Detta är ganska 
lätt att inse. Vad som däremot inte är så 
lätt att veta är på vilket sätt – hur dessa 
resurser och metoder används. Denna 
artikel belyser några av de resurser och 
metoder som deltagarna använder för 
att uppnå förståelse i AKK-interaktion. 

I tidigare samtalsanalytiska studier fann 
forskarna mönster som skapar utrymme 
för ett inlägg i interaktionen. Personen 
med kommunikationssvårigheter fångade 
samtalspartnerns blick i början av ett 
yttrande (medierat av ett kommunika-
tionshjälpmedel) och gav samtalspart-
nern en blick i slutet av samma yttrande 

Sammanfattning
This is a study in the field of Augmentative and Alter-
native Communication (AAC). Interaction between a 
boy with severe speech and physical impairment and the 
boy ś classmate has been analyzed. The boy complements 
his natural modes of expression with a communication 
board with Blissymbolics. The method of Conversation 
analysis (CA) has been employed to collect, transcribe 
and analyze naturally occurring interaction. Three dif-
ferent resources and methods that the participants employ 
to achieve shared understanding have been identified. 
These are: linguistic elements (as an indication of a Bliss 
symbol), bodily action as gaze, smile and laughter, and 
the sequential placement of the contribution. These three 
phenomena seem to be equally important to accomplish 
shared understanding for the participants. Clinical im-
plications are discussed.

Abstract

AKK bortom orden beskriver en mångbottnad kommunikation. (Personerna på bilden har ingen anknytning till forskningsartikeln.) 
FOTO: CLIVE ELKINGTON.
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(Wilkinson, Bloch & Clarke, 2011; Sigurd 
Pilesjö, 2013). På ett subtilt sätt användes 
alltså multipla modaliteter för att göra ett 
inlägg i samtalet.

Vidare har resultat av CA-studier pekat 
på vikten av sekventialitet för att uppnå 
förståelse, dvs. att ett yttrande förstås i 
relation till det som yttrats precis före. 
Bloch & Wilkinson (2004) undersökte 
interaktion mellan personer med grav 
dysartri som använde ett skriftbaserat 
talande kommunikationshjälpmedel och 
deras makar. De fann att, trots att den 
talande samtalspartnern kunde höra och 
uppfatta ordet som uttalades av kom-
munikationshjälpmedlet upplevde han/
hon ändå svårigheter med att förstå. 
Samtalspartnern förstod inte hur de olika 
delarna av yttrandet som producerades 
med kommunikationshjälpmedlet förhöll 
sig till varandra eller hur de hörde ihop 
med föregående naturligt talade yttrande 
(Bloch & Wilkinson, 2004). 

Clarke och Wilkinson (2008) har, 
liksom i föreliggande studie, undersökt 
interaktion mellan barn med omfat-
tande kommunikationssvårigheter och 
en kamrat. De fann att nya samtalsämnen 
som initieras av barnet med omfattande 
kommunikationssvårigheter kan ställa 
till med problem. Den talande kamraten 
utgick ofta ifrån att inlägg av barnet med 
kommunikationssvårigheter hade något 
att göra med föregående inlägg (Clarke & 
Wilkinson, 2008). Ytterligare en indika-
tion på hur viktig sekventialitet är för att 
skapa gemensam förståelse.

I en studie, som har särskild relevans 
för detta arbete, analyserade Clarke och 
Wilkinson (2009) vad de kallade för 
“non-serious episodes” – icke-seriösa 
episoder – skoj, enkelt uttryckt. De fann 
att placeringen av kroppshandlingar och 
vokalisationer användes som en resurs för 
att konstruera episoder med skoj. Barnet 
med kommunikationssvårigheter placerade 
kroppshandlingar och vokalisationer i 
nära angränsning till kamratens yttrande 
(Clarke & Wilkinson, 2009).

Sammanfattningsvis kan sägas att forsk-
ningen har funnit att AKK-interaktion 
karaktäriseras av ett tätt samarbete mellan 
deltagarna och av multimodalitet, där 
även sekventialitet (e.g. det som sagts 

tidigare) spelar en viktig roll i skapandet 
av ömsesidig förståelse. 

I denna studie kommer användningen 
av tre olika resurser och metoder att 
demonstreras.  Dessa tre är: 1) språkliga 
element, 2) kroppshandlingar och voka-
lisationer samt 3) sekventiell placering i 
interaktionen.

Med språkliga element menas här 
ord, tecken eller grafiska symboler som 
indikeras av personen med omfattande 
tal- och språksvårigheter. Termen kropps-
handlingar innefattar användning av 
t ex blickriktning, leenden, hand och 
arm-rörelser. Vokalisationer relaterar till 
vokala ljud som ”aah” och ”uh”.  

Den tredje resursen som kommer att 
belysas är placeringen av en handling i 
interaktionssekvensen, den sk. sekventiella 
placeringen. T ex tolkas en handviftning 
från en person som ett svars-hejdå efter att 
en vän ropat ’hejdå’ men inte som något 
speciellt om samma person viftar med 
handen när han/hon går ensam hemma 
och städar. Alltså säger oss placeringen av 
våra inlägg och handlingar i interaktion 
något om hur de ska tolkas.

Metod och data
Som beskrivits ovan används samtalsanalys 
(CA) som forskningsmetod. Det innebär 
att spontant uppkomna samtal spelas in, 
transkriberas noggrant och analyseras 
sekventiellt (Sidnell, 2010). Fokus i ana-
lysen ligger på hur samtal byggs upp och 
organiseras av deltagarna. En grundläg-
gande ståndpunkt inom CA är att inget 
yttrande i interaktion kan förstås i isolering 
(Sidnell, 2010). Detta betyder att forska-
ren inte kan bestämma betydelsen av ett 
yttrande eller en handling förrän han/
hon ser hur det besvaras av samtalspart-
nern. Meningen analyseras utifrån hur 

samtalspartnern tolkar yttrandet och inte 
utifrån förutbestämda kategorier. Denna 
analysprocedur kallas för ”next turn proof 
procedure” och är grunden för all CA-
analys. Resultaten av CA-studier bygger 
på spontant uppkomna samtal och visar 
på grundläggande mekanismer och nor-
mer i samtal. Den kunskap som kommer 
fram är det som ofta annars kallas ”tyst 
kunskap” – vi vet det, vi gör det, men vi 
är inte medvetna om det.

För att belysa de tre metoderna kommer 
vi att utgå från en enda interaktionssekvens 
mellan två klasskamrater. Det rör sig om 
en pojke, här kallad Magnus, som sam-
talar med sin kamrat i ett tomt klassrum 
i skolan. Båda barnen går i tredje klass. 
Magnus är 8;6 år. Han har omfattande 
svårigheter med tal, språk och motorik 
till följd av cerebral pares. Han saknar 
funktionellt tal och körs i rullstol. Magnus 
har ingen nedsättning av syn eller hörsel. 
Magnus språkförståelse vid 6 års ålder 
befanns ligga på en åldersadekvat nivå. 
Vid 5;6 års ålder bedömdes hans kogni-
tiva nivå vara på medel för åldern .1 Han 
började kommunicera med blissymboler 
(McNaughton, 1985) i 4-års åldern och 
har en kommunikationstavla med 584 
blissymboler. Magnus har glasögon med 
en laserpeklampa som han använder för 
att peka ut blissymbolerna. Kamraten är 
en flicka med typisk utveckling från Mag-
nus klass. De har kommunikationstavlan 
framför sig på bordet. 

Data i studien består av en videoinspel-
ning. Tre filmkameror var monterade på 
stativ och placerade i ett tomt klassrum. 
Kamerorna sattes på och undersökaren 
lämnade rummet. Filmdata transkribe-
rades sekventiellt enligt transkriptions-
konventioner inom CA (Ochs, Schegloff 
& Thompson, 1996). Alla resurser som 
användes av deltagarna och som antogs 
relevanta för interaktionen inkludera-
des i transkriptionen. Det innebär att, 
förutom tal, även t ex. vokalisationer, 
kroppshandlingar och användning av blis-
symboler, transkriberades. Blissymboler 
transkriberades enligt föreslagna konven-
tioner för transkription inom AKK-fältet 
(von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). 
För transkriptionsnyckel, se appendix. 
Filminspelningen och transkriptionen 

forskning

visades och analyserades enligt principer 
för CA, vid ett f lertal tillfällen (s.k. data 
sessions) tillsammans med andra inter-
aktionsforskare.

Inspelningen av Magnus och kamraten 
är hämtade ur ett avhandlingsprojekt 
genomfört av Maja Sigurd Pilesjö vid 
Syddansk universitet i Odense, 2008-2012. 
Projektet har godkänts av Etikprövnings-
nämnden i Region Skåne (nr: 2009-61) 
och av datatilsynet i Danmark. 

Tre resurser och metoder som används 
för att skapa mening
I sekvensen som vi ska undersöka ur 
tre olika synvinklar ska vi först titta på 
språket som resurs för att uppnå förståelse 
av Magnus yttrande/handling. Därefter 
demonstreras den roll kroppshandlingar 
och vokalisationer spelar för deltagarna 
att skapa mening av Magnus yttrande/
handling. Slutligen belyses den sekventi-
ella placeringen.  (I transkriptionen anges 
kamraten med K, Magnus med M och 
pekning på kommunikationstavlan med 
kursiva versaler. För ytterligare förklaring 
till transkriptionen se 2).

Språkliga element som resurs

Transkription 1:
M:  DÖD
      (4.5) 
K:  död -> ≈
 
Magnus pekar med laserpekaren på ordet 
DÖD på kommunikationstavlan. I direkt 
anslutning läser kamraten högt vad Mag-
nus pekar på. Notera att det kamraten gör 
här inte bidrar till interaktionsämnets 
utveckling, utan kamraten hjälper Magnus 
att bygga sin tur genom att uttolka/uttala 
det han pekar på. Notera även att det är 
Magnus som har ordet trots att det är 
kamraten (K) som talar. Detta fenomen 
har identifierats i f lera AKK-studier (se t 
ex. Blau, 1986; Bloch, 2005; Higginbotham, 

Mathy-Laikko et al., 1988; Sigurd Pilesjö 
& Rasmussen, 2011). Genom de båda 
parternas samarbete uttrycker Magnus 
alltså ordet DÖD. Han uttrycker ordet 
död men inte vad som är död/dött. Det 
går inte just nu att dra några slutsatser om 
vad han menar är dött.

Kroppshandlingar och vokalisationer som resurs
Nu tittar vi på vad som sker i samma 

sekvens med vokalisationer, ögon och 
kroppshandlingar  – när de används som 
en teknik att ge en annan innebörd än 
den allvarliga meningen av ordet ”död”, 
nämligen något roligt.

Transkription 2:
M: DÖD
     (4.5) 
K: död ->≈
 ≈((tittar på M, ler))
M: |((tittar på K, ler))|
 (1.5) 
M: ⌈hiieh HAAH ⌈
K: |((ler))|---|
 
I direkt anslutning till att Magnus indi-
kerat död på sin blisstavla och kamraten 
uttalat ordet ”död” ser hon på Magnus och 
ler. Detta indikerar att hon ger Magnus 
handling en annan, mindre seriös, mening.  
Magnus ser också på kamraten. Han ler 
och gör vokala ljud, ”hiieh HAAH”, som 
kan förstås som skratt. Kamraten fortsät-
ter att le mot honom. Skrattet och leendet 
indikerar att det Magnus sagt, dvs ”död”, 
inte var sorgligt utan tvärtom, att det var 
något skojigt. Skrattet i direkt anslut-
ning till ”död” gör alltså att betydelsen 
av yttrandet ändras radikalt jämfört med 
om Magnus enbart hade pekat på DÖD 
på sin karta utan att de båda sedan ack-
ompanjerat yttrandet med leenden och 
skratt. Han använder alltså leenden och 
skratt i direkt anslutning till ordet som en 
metod för att göra ett s.k. skämt av det 
han sagt. Kamraten ser på honom och ler 
vilket kan uppfattas som att hon också 
tolkar det som något roligt. De förefaller 
eniga om att det ska förstås som ett skämt. 
Med användning av en symbolpekning/
ett ord, leenden, skratt och blickar skapar 
deltagarna alltså tillsammans en förståelse 
av något som varande roligt. Vi vet dock 
fortfarande inte vem/vad som berörs.

Sekventiell placering som resurs
Nu väljer vi att observera var Magnus 
yttrande är placerat i interaktionssekvensen 
och vad det får för betydelse för hur man 
skapar förståelse. Vi fokuserar på det som 
sagts precis innan Magnus gör sitt yttrande.

Transkription 3:
K: gudrun komm: lärarens namn 
 (4.6) 
K: hon e inte där
M: DÖD
     (4.5) 
 K: död->≈
 ≈((tittar på M, ler))
M: ((tittar på K, ler))
 (1.5) 
M: ⌈hiieh HAAH ⌈
K: |((ler))||
 
Det som sker precis innan Magnus yttrande 
är att kamraten ropar ”Gudrun”, och säger 
därefter ”hon e inte där”, till synes som en 
förklaring till att ropet på läraren Gudrun 
inte blev besvarat. I direkt anslutning ut-
för Magnus sin handling. Han indikerar 
ordet ”död”. Placeringen av ordet ”död” 
direkt efter att kamraten ropat “Gudrun”, 
och sagt “hon är inte där” får en specifik 
betydelse i denna kontext. ”Död” kan 
forstås som en omformulering/ersättning 
av ”inte där” som sagts precis innan av 
kamraten. ”Död” kan syntaktiskt kopplas 
till kamratens föregående tur ”hon är inte 
där” – och kan tolkas som ”hon är död”. 
Via denna syntaktiska förbindelse skapas 
en möjlig förståelse av Magnus yttrande. 
Den sekventiella placeringen av ordet 
”död” kan alltså förstås som ”hon är död”.

Ovanstående analys pekar alltså på att 
f lera resurser och metoder i samverkan 
skapar den mening som deltagarna före-
faller bli eniga om. Magnus utpekande av 
blissymbolen för ”död” får sin betydelse 
i den sekventiella kontexten, dvs precis 
efter ”hon är inte där”, samt att det ytt-
ras tillsammans med skratt och leenden 
deltagarna emellan.

Sammanfattande diskussion och       
kliniska implikationer
Utifrån ovanstående exempel ser vi att 
inte bara språkliga element utan även 
kroppshandlingar, i form av blickar, 
leenden och skratt, är viktiga för den 
ömsesidiga förståelsen. En ytterligare 

Illustration I

”När det gäller AKK-
interaktion blir det 
snabbt tydligt att  
språket inte är den 
enda resursen i    
kommunikation” 
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resurs är yttrandets/handlingens placering 
i interaktionssekvensen. Detta stödjer 
resultat från tidigare studier. Således kan 
vi dra slutsatsen att en av resurserna t ex 
ord, datorer, ”appar”, bokstavssystem, 
kroppsrörelser och vokalisationer oftast 
inte är tillräcklig för att skapa mening. 
Flera tillgängliga resurser ingår vanligt-
vis som integrerade och viktiga delar i 
AKK-samtal.

I jämförelse med en tidigare studie av 
Clarke och Wilkinson (2009) använde 
deltagarna också sekventialiteten och 
multimodalitet på liknande sätt som en 
resurs till att skoja. Skillnaden är dock att 
i föreliggande arbete placerar pojken med 
omfattande kommunikationssvårigheter 
sitt skratt efter sitt eget ord ”död”.  Han 
kombinerar alltså utpekningen av en 
blissymbol med en vokalisation. I Clarke 
och Wilkinsons studie riktade pojken 
med kommunikationssvårigheter blicken 
mot sin kamrat och rörde kroppen i nära 
anslutning efter kamratens talade yttrande. 
Uppenbarligen används det spontant 
f lera olika metoder för att konstruera 
skämtsamma episoder. Det kan vara av 
intresse att jämföra dessa metoder att 
konstruera skämt med metoden ” Pragmatic 
Organization Dynamic Display (PODD) 
kommunikationsböcker (Porter, 2007), en 
metod som fått stor genomslagskraft på 
senaste tiden. Enligt PODD-metoden kan 
personen med omfattande kommunika-
tionssvårigheter indikera t ex att han/hon 
vill säga något ”på skoj” genom att peka ut 
den pragmatiska funktionen innan man 
bläddrar vidare till en bild för ett ord. Vid 
utvecklande av AKK-metoder kan det vara 
angeläget att känna till andra metoder 
som kanske redan används spontant för 
att uppnå samma sak.

Resultaten av denna studie kan användas 

vid utbildning av talande samtalspart-
ners i AKK-samtal. Det är till gagn för 
samtalspartnern att veta på vilket sätt 
man kan samarbeta för att bygga upp 
yttranden och samtal på ett smidigt sätt. 
Att kroppshandlingar och vokalisationer 
kan spela lika stor roll som orden kan 
vara viktigt att ha kunskap om, så att den 
talande samtalspartnern inte fokuserar för 
mycket på en modalitet. Att yttrandes 
relation till omkringliggande yttranden, 
sekventialitet, påverkar förståelsen är 
också viktig kunskap. Vi kan även utnyttja 
sekventialiteten i intervention eftersom 
det vi som samtalspartners säger spelar 
stor roll för vad den andra personen säger. 
Frågorna – Var filmen bra – eller – Hur 
var filmen – kan t ex. göra olika svar re-
levanta. Med den första frågan styrs det 
påföljande svaret till att bli ett ja- eller 
nej-svar. Med den andra frågan lämnas 
golvet öppet för andra svar som t ex. 
bra, tråkig eller obehaglig. Föregående 
talare ”bäddar” för nästföljande talares 
yttrande. På så vis kan samtalspartnern 
också indirekt påverka om ett kommuni-
kationshjälpmedel används eller inte.  Som 
ytterligare ett exempel på detta fann Clarke 
och Wilkinson (2008) att den talande 
samtalspartnern ofta initierar ett yttrande 
med kommunikationshjälpmedlet genom 
att säga t ex. ”ska du säga något?” (Clarke 
& Wilkinson, 2008). Detta yttrande, som 
ju kan tyckas märkligt för interaktion 
utan kommunikationshjälpmedel, kan 
göra samtalet smidigare och alltså vara 
interaktionellt motiverat.

Något man också kan observera i data 
är att båda samtalsdeltagarna orienterar 
sig mot kommunikationstavlan. Detta har 
bl. a. även Clarke & Wilkinson (2008) 
funnit i sina undersökningar av samtal 
mellan barn med omfattande kommuni-
kationssvårigheter som använder talande 

kommunikationshjälpmedel och deras 
kamrater. Utifrån sina analyser föreslog 
de att man skulle kalla AKK-samtal för 
”conversations using AAC” – konver-
sationer som använder AKK (Clarke & 
Wilkinson, 2008). De som konstruerar 
och förskriver kommunikationshjälpmedel 
kan ha nytta av att känna till att dessa inte 
bara används av personen med kommuni-
kationssvårigheter utan faktiskt av båda 
samtalspartners. Följaktligen behöver ett 
kommunikationshjälpmedel anpassas till 
alla deltagare i kommunikationen. Att 
kommunikationshjälpmedlet är en ge-
mensam resurs är också något som numer 
fokuseras i flera interventionsmetoder inom 
AKK-området. Aided language modeling 
(kallat ”pekprat” på svenska; Jonsson, 
Kristoffersson, Ferm & Thunberg, 2011) 
och natural aided language (Beukelman 
& Mirenda, 2013) är exempel på metoder 
där den talande samtalspartnern medvetet 
använder kommunikationshjälpmedlet när 
han/hon gör egna talade inlägg i samtalet.

Slutligen kan vi, i likhet med tidigare 
interaktionsforskning, dra slutsatsen att 
deltagarna samarbetar mycket när de 
samtalar. De samarbetar när de skapar 
Magnus yttrande och Magnus yttrande 
kan förstås i relation till kamratens ytt-
rande. Denna studie har, i likhet med 
tidigare studier, funnit att samarbete 
(s.k. ko-konstruktion) förefaller ännu mer 
centralt i AKK-interaktion än i samtal 
mellan personer som inte har tal- och 
språksvårigheter (e.g. Bloch, 2005; Bloch 
& Wilkinson, 2004; Higginbotham et 
al., 1988; Schegloff, 2003; Sigurd Pilesjö, 
2012). Genom att noggrant analysera en 
interaktionssekvens av vardagligt samtal 
har f lera viktiga resurser och metoder 
identifierats. Det är naturligtvis svårt att 
generalisera detta resultat till interaktion 
med andra personer, andra situationer 
eller andra kommunikationssätt och/eller 
hjälpmedel. Vad som dock kan konstateras 
är att införandet av varje ny komponent 
(kommunikationssätt, -hjälpmedel) före-
faller förändra villkoren för interaktionen 
på ett eller annat sätt.

”Ord, datorer, ’appar’, 
bokstavssystem, 
kroppsrörelser och 
vokalisationer oftast 
inte är tillräcklig för 
att skapa mening.”

1.  För mer detaljerad information gällande pojken, se 
Sigurd Pilesjö, M. (2012). Organizational patterns of 
interaction between children with severe speech and 
physical impairment and their everyday communication 
partners. Ph.D. Dissertation, University of Southern 
Denmark, Odense.
 
2. Transkriptionsnyckel. Traditionella transkriptionskon-
ventioner för CA (Ochs, Schegloff & Thompson, 1996) i 
kombination med transkriptionsnyckel rekommenderad för 
AKK (von Tetzchner & Hygum Jensen, 1996) har använts:

död vanlig skrift anger naturligt talade ord
DÖD versaler i kursiv stil anger att ordet död indikerats 
på kommunikationstavlan
 -> pilen anger fortsättningsintonation, ”det kommer mer”
(0.6) anger paus mätt med tiondels sekund
≈ anger handlingar sammanbundna utan paus
e strecket anger emfatiskt tryck
(( tittar upp)) dubbla parenteser anger handlingar som 
inte är talade
⌈HA⌈ kantiga klamrar anger att handlingen förekommer 
samtidigt med den nedan/ovan
|| anger att handlingen mellan strecken förekommer 
samtidigt med den ovan och nedan

”Resultatet av denna 
studie kan användas 
vid utbildning av ta-
lande samtalspartners 
i AKK-samtal.”
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Nu har en majoritet av Svenska logopedförbundets  
medlemmar fyllt i och skickat in övergångshandlingarna 
till SRAT. Har DU gjort övergången än? 

WWW.DIK.SE/UTTRADEINTRADE

Över 1400 har gått över till SRAT
LOGOPEDFORUM har i skrivande stund drygt 1 500 
medlemmar som delar med sig av kunskap, utbyter 
erfarenheter och tipsar om aktuella händelser i logoped-
världen. Logopedforum är öppet för alla logopeder och 
logopedstudenter oavsett medlemskap i SLOF eller ej.

UNDER sommaren kommer Logopedforum att uppgra-
deras så att funktionaliteten blir ännu bättre. Detta kan 
dock innebära att Logopedforum tar semester några 
dagar. Vi ska försöka passa på att göra uppdateringarna 
under semesterperioden, när vi vet att aktiviteten går 
ner på forumet, för minsta möjliga besvär för alla er 
användare.

PRECIS som tidigare:  
Om du eller någon kollega vill 
gå med i Logopedforum behö-
ver du en  
speciell inbjudningslänk. Maila 
mig så ordnar jag det!
  

SIGNE TONÉR

SIGNE.TONER@DIK.SE

WWW.LOGOPEDFORUM.SE

Forum uppgraderas i sommar

Vi söker en logoped som vill 
arbeta med barn med autism. 
Läs mer på www.psykologpartners.se

Välkommen till den 6:e Nationella konferensen i logopedi!
      

QULTURUM – i samverkan med logopederna i Jönköpings läns landsting och Karolinska Institutet 
inbjuder till Nationell konferens i logopedi den 20 - 21 november 2014 i Jönköping.
 
 
Information om program, anmälan samt inlämning av abstrakts finns på http://plus.lj.se/logopedi 


