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Ibland tänker jag tillbaka på 
mina första, stapplande steg 
som logoped. Jag hade en 
kommunal logopedtjänst (vil-
ket var ovanligt på den tiden) i 
norra Uppland med inriktning 
på förskoleåldrarna. Visst kun-
de jag en hel del i teorin, men 
att sedan omsätta kunskapen 
i praktisk handling… Jag åkte 
omkring mellan kommunens 
förskolor, som med åren blev 
allt fler, och träffade barn och 
personal. Jag skaffade lådor 
med utlåningsmaterial i varje 
tätort, en tidig, enkel form av 
språkotek. Då och då åkte jag 
in till Uppsala för värdefulla 
och inspirerande möten med 
kollegor inom landstinget.

Våra yrken har förändrats och 
utvecklats. Flera nya ämnes-
områden har tillkommit. Vi 
gräver oss allt djupare i språ-
kets olika områden, från att 
tidigare mest ha sysslat med 
uttalsproblem till att utreda 
läs- och skrivsvårigheter och 
arbeta med olika alternativa 
verktyg. Vi ser allt tydligare 
hur de kommunikativa svårig-
heterna ofta hänger samman 
med andra problem inom det 
neuropsykiatriska området. 
Barn med hörselnedsättning 
kan i många fall erbjudas ope-
ration med cochleaimplantat, 
vilket också medför nya utma-
ningar för oss. Den tekniska 

utvecklingen är hisnande. Ove 
2, den talande maskin som jag 
träffade på under utbildningen 
på 1970-talet, var stor som ett 
helt rum och hade ett entonigt, 
maskinellt talljud. Nu finns 
talsyntes i usb-minne och ”ap-
par” med härmande, talande 
figurer att ladda ner gratis i 
mobilen.

Behovet av att ständigt ut-
vecklas och gå vidare gäller 
oss alla. ”Tänk, om 20 års 
yrkeserfarenhet bara är 19 års 
repetition”, sa en klok kollega 
en gång. Vi behöver hitta nya 
former och delvis nytt innehåll 
i vårt arbete utan att förlora 
fokus på kärnan i verksam-
heten – mötet människor 
emellan. Där är vi som arbetar 
inom logopedi och talpedago-
gik ofta skickliga. Föräldrar 

som jag nyligen intervjuade 
i ett projekt berättade med 
förvåning hur bra det gick för 
deras barn att samtala med 
logopeden fast det annars 
var svårt med främmande 
personer.  Risken är att vi är 
så skickliga att vi inte riktigt 
förstår hur stora utmaningarna 
är för barnet i andra sociala 
sammanhang – tillsammans 
med jämnåriga och med vuxna 
utan vår vana att umgås med 
personer som har varierande 
svårigheter med språk och tal. 

Till dig som fått denna tid-
skrift i din hand av en kollega 
som är medlem i SFFL vill jag 
säga: Välkommen att följa 
oss en bit på vägen i denna 
spännande utveckling! Som 
medlem i föreningen får du 
tidskriften med ”påfyllning” i 
brevlådan fyra gånger om året. 
Läs mer om medlemskap på 
mittuppslaget.

Till dig som är medlem sedan 
tidigare vill jag säga: nytt år, 
nya möjligheter, ny layout och 
en tidskrift i färg! Välkommen 
till framtiden! 

Astrid Frylmark

UtvecklingInnehåll
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Britt Carlsson 

Jag bor och arbetar i Habo, 
ett samhälle som ligger alldeles 
vid Vättern, ca 2,5 mil från 
Jönköping. Habo är en kom-
mun med knappt 11 000 in-
vånare. Kommunen har vuxit 
mycket de senaste decennierna, 
har ett gott anseende med bra 
skolor och många barnfamiljer 
väljer att bo här. Kommunen 
har helt nyligen fått utmärkel-
sen ”Sveriges tryggaste kom-
mun att bo och leva i”. För 
mig, som tycker mycket om 
att vara ute i naturen, känns 
det som ett privilegium att få 
bo i en så naturskön trakt. Att 
sedan Jönköping finns inom 
nära räckhåll med högskola 
och ett rikt kulturliv gör det 
hela ännu bättre.

Jag är född och uppvuxen i 
Örebro men lämnade staden 
1972 för studier i Linköping. 
Efter avklarad lärarexamen 
1975, flyttade min man Per 
och jag till Jönköping och 
snart därefter till Habo. Här 
har våra barn vuxit upp, sonen 
bor numera i Malmö och dot-
tern i  Stockholm.

Under drygt 30 år har jag 
arbetat som klasslärare och 
speciallärare på låg- och mel-
lanstadiet. Periodvis har jag 
kombinerat arbete med studier, 

något som alltid känts positivt. 
Under min specialpedagogut-
bildning fick jag en förfrågan 
om jag var intresserad av en 
tjänst som specialpedagog 

Nya i styrelsen

Vid årsmötet 2011 avtackades Britt Wahlström-Ståhl och AnnKristin Testad som 
lämnade SFFL:s styrelse. Istället valdes två nya styrelseledamöter: 

Britt Carlsson och Gertrud Edquist, som presenterar sig nedan. 

Britt Carlsson
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med inriktning tal och språk i 
Habo. Det tyckte jag lät intres-
sant, tackade ja och fortsatte 
mina studier i Malmö: special-
pedagogisk påbyggnadsutbild-
ning med inriktning tal och 
språk.

Min nuvarande tjänst som 
specialpedagog med inriktning 
på tal och språk har jag haft i 
fyra år. Jag ingår i kommunens 
specialpedagoggrupp men är 
till skillnad från övriga speci-
alpedagoger inte knuten till ett 
bestämt rektorsområde utan 
har en kommunövergripande 
tjänst. Det innebär att jag träf-
far barn från fyra års ålder och 
uppåt i kommunala förskolor 
och i fristående förskolor dess-
utom grundskoleelever inom 
fyra rektorsområden – det är 
många förskolor och skolor att 
besöka. Behovet är stort och 
jag känner att mitt arbete är 
viktigt och angeläget.

Svensk förening för fonia-
tri och logopedi, SFFL, fick 
jag kännedom om under 
påbyggnads-utbildningen i 
Malmö. SFFL har en viktig 
funktion att fylla som forum 
för oss som arbetar inom tal- 
och språkområdet. Den årliga 
kongressen ger en fantastisk 
möjlighet till kompetensut-
veckling genom berikande 
föreläsningar, workshops och 
möten med kollegor från hela 
Norden. Tidskriften Tal & 
Språk inspirerar med intres-
santa artiklar genom vilka 
vi får möjlighet att hålla oss 
uppdaterade när det gäller 

forskning och utveckling inom 
vårt område. 

Som styrelseledamot vill 
jag bidra till en fortsatt god 
föreningsverksamhet med ett 
ständigt ökande antal med-
lemmar. Jag hoppas kunna 
lyfta frågor ur vardagen och 
arbetet tillsammans med barn 
och elever, likaså frågor om 
organisation samt handledning 
– även det vardagsnära ämnen. 
Uppdraget som styrelseleda-
mot ser jag som en positiv och 
spännande utmaning.

Gertrud Edquist 

Jag är logoped och bor på Sol-
lerön utanför Mora. Från allra 
första början kommer jag från 
Fruängen. Jag tror att jag kom 
till dit ungefär samtidigt som 
tunnelbanan och strax före 
TV:n. Jag minns att det var en 
grymt stor gräsmatta utanför 
hyreshuset och att det fanns en 
lekplats långt, långt borta
(i nästa kvarter).

I skolåldern bodde jag i 
Bohuslän, Ångermanland och 

Gertrud Edqvist
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Dalarna. Jag trivs bra i Dalarna 
och är gärna ute i den fina 
na turen i de norra delarna av 
landskapet. Ibland saknar jag 
dock det bohuslänska havet. I 
familjen finns två döttrar, 22 
och 25 år.

Då och då engagerar jag mig po-
litiskt och kan bli särskilt engage-
rad i frågor som gäller barn. Jag 
gillar att skriva och har jobbat en 
del med frilansjournalistik. 
Yrkesvalet var nog rätt logiskt 
även om vägen dit inte var 
all deles rak. Jag är uppvuxen 
i en stor familj som gärna 
dis kuterade och där litteratur, 
politik och sociala frågor var 
viktiga. Även om humaniora, 
religion och sociologi var det 
mest centrala i familjen var 
min egen läggning mer åt det 
naturvetenskapliga hållet.
Det blev tekniskt gymnasium, 
mest av en slump, och arbete 
som byggnadsingenjör på Väg-
verket under några år. Sedan 
tog jag en strökurs i psykologi 
och tyckte att det var grymt ro-
ligt. Jag fortsatte med lingvistik 
och lämnade sedan vägarna 
åt sitt öde för logopedutbild-
ningen. Pluggade i Stockholm 
och gick ut 1986.

Sedan dess har jag jobbat i 
Dalarna. Under några år var 
jag cheflogoped men saknade 
det kliniska arbetet och valde 
sedan att gå tillbaka till det.
I jobbet har jag alltid strävat 
efter samarbete mellan olika 
aktörer, för att tillsammans 
åstadkomma något bra för 
barnen. Det är viktigt att vi 

hjälps åt, att vi ser barnet i sitt 
sammanhang och att vi ger 
stöd till föräldrar för att de 
ska kunna hjälpa sina barn. Vi 
måste kunna möta barn och 
familjer där de finns.

När jag för ett år sedan erbjöds 
en tjänst som enhetschef för 
Barn- och Ungdomspsykiatri-
mottagningen i Mora såg jag 
en god möjlighet att få jobba 
tvärprofessionellt med barnen, 
i familjen och i de samman-
hang där de finns. 

SFFL är med och borgar för 
att aktuell kunskap och goda 
exempel sprids i landet. SFFL 
bidrar också till utbyte inom 
Norden. Jag har alltid tänkt 
och hoppats på att utbytet 
med professionella i våra 
grannländer skulle utvecklas 
mer. Det professionella utbytet 
under SFFL:s konferens dagar 
är också mycket viktigt, lik-
som möjligheterna att knyta 
kontakter. I våra yrken arbetar 
vi ibland på egen hand och har 
inte alltid en kollega att titta in 
till och diskutera med.

”Våra” frågor har inte alltid 
haft en central plats i samhälls-
debatten. Jag tror också på 
SFFL som remissinstans och 
som språkrör när det gäller 
olika idépolitiska frågor som 
rör våra gemensamma områ-
den. 

Tack, Britt och AnnKristin!
Två ledamöter lämnade styrel-
sen vid årsmötet efter flera års 
engagemang. Britt Wahlström-

Ståhl, talpedagog i Sunds-
vall, har bl.a. administrerat 
medlemsregistret. AnnKristin 
Testad, talpedagog i Falun, har 
bl.a. ansvarat för annonsering 
inför kongresserna. 

Varmt tack för era insatser! 

Britt Wahlström-Ståhl

AnnKristin Testad
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KURSER under senare delen av våren 2012
TESTBATTERIET, språklig kartläggning av 9-15-åringar (specialpedagoger, talpedagoger, logo-
peder) i Stockholm den 26 april.

NY KURS med arbetsnamnet ÅTGÄRDER — SKOLÅLDRAR planeras i Stockholm den 12 juni. 
Kursen kommer att vara praktiskt inriktad och passar den som tidigare gått Testbatteriet eller har 
lång erfarenhet av att utreda språk, läsning och skrivning hos skolbarn och längtar efter en kurs 
med konkreta åtgärdsdiskussioner.

Läs mer om kurserna och skriv ut anmälningsblankett på www.frylmark.net!

Välkommen till OrdAF – fortbildning,  
förlag och yrkeshandledning
Förlaget producerar böcker och material för oss som arbetar med 
kommunikations-, språk- och talsvårigheter samt läs- och skrivsvårig-
heter.

Astrid Frylmark erbjuder också yrkeshandledning för logopeder, 
talpedagoger och specialpedagoger med inriktning på tal och språk.

NYTT I WEBBUTIKEN
LYSTRING är ett datorprogram av Marie Eklund och Inger Tibell Flemström 
som utgår från den populära boken Tsatsiki och morsan. Lystring har fokus 
på språklig ljudmedvetenhet. Lyssnandet är det centrala i detta 
läromedel särskilt för de elever i årskurs 2 – 6 som har läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, normal hörsel men auditiva svårighe-
ter eller måttlig hörselnedsättning.  Läromedlet passar 
också utmärkt för elever med cochleaimplantat/CI. 
Elever med språkstörning och med annat moders-
mål än svenska har också nytta och glädje av 
Lystring. Läromedlet kan användas i skolan, hos 
logopeden eller i hemmet. Man läser två kapitel 
ur boken, övar på datorn, läser två kapitel till 
osv. Lystring har funnits några år är mycket upp-
skattat. Köp enstaka exemplar eller en skollicens 
för större skolor och logopedmottagningar.

På min webbplats finns mycket att läsa om kurser, böcker och 
material med extra tips och råd att skriva ut, litteraturtips och mycket annat.

Astrid Frylmark
Leg. logoped, OrdAF AB 
0611-555095 www.frylmark.net
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Joy Stackhouse, professor i 
mänsklig kommunikation vid 
universitetet i Sheffield och le-
gitimerad logoped och psyko-
log, föreläste under SFFL-kon-
gressen i november 2011. Hon 
har rykte om sig att vara en 
handfast och konkret forskare 
som syr ihop teori och praktik 
på ett begripligt sätt, ett rykte 
som åhörarna var överens om 
att hon levde upp till.                                                           
De barn som diagnostiserats 
med språkstörning får ofta 
problem med läsning och 
skrivning. För att kunna 
arbeta kliniskt med dessa barn 
behöver vi ha förmågan att 
inta olika perspektiv. Under 
denna föreläsning utgick Joy 
Stackhouse från ett psykoling-
vistiskt synsätt, men betonade 
att för att kunna hjälpa barnen 
måste vi vara beredda att även 
inta andra perspektiv.  

Läsning
När det gäller läsning är det 
läsförståelse som är viktig att 
uppnå. Vad är det för mening 
med att lära sig läsa om man 
inte förstår det man läser? 
Barn med hyperlexia har inga 
problem med avkodning, men 
om de får frågor om vad de 
har läst kan de inte redogöra 
för innehållet i det lästa. Hy-
perlexia är vanligt bland barn 
med t.ex. Aspergers syndrom. 
Barn med dyslexi har i regel 

Läs- och skrivsvårigheter ur ett 
psykolingvistiskt perspektiv 



8 9 Tal & Språk 1/2012

inga problem att förstå det 
de hör, men om de ska läsa 
texter är det svårt för dem 
att avkoda. Barn med avkod-
ningssvårigheter använder ofta 
andra strategier för att dra 
slutsatser om vad det står i 
texten. Kanske finns det bilder 
som hjälper dem att förstå 
innehållet och skapa meningar 
om det. Det gäller förstås 
inte för de barn som har en 
språkstörning som begränsar 
deras möjligheter att processa 
meningar. Det är viktigt att vi 
utrustar barn med förmågan 
att läsa nya ord, ord de inte 
tidigare har hört eftersom de 
kommer att träffa på sådana 
varje dag. De måste lära sig att 
tala, läsa och skriva dem. 

Joy Stackhouse ber oss reflek-
tera över hur det går till att 
läsa ett ord. Ordet CAT kan 
vi alla lätt avkoda eftersom 
vi känner igen det. Ett litet 
barn som ser ordet för första 
gången måste känna igen bok-
stäverna, veta vilka språkljud 
de står för och kunna få ihop 
dessa till en enhet, ett begrip-
ligt ord. 

Vi ombeds läsa ett annat ord, 
NEGBOT, vilket är något 
svårare att läsa eftersom det 
är ett påhittat ord. Det skulle 
kunna vara ett riktigt ord 
eftersom det följer engelsk 
såväl som svensk fonotax. När 
vi presenteras för ett sådant 
ord upplever vi detsamma 
som nybörjarläsaren. Vi delar 
automatiskt upp ordet i två 
delar, NEG-BOT, (NEGB-OT 
hade varit omöjligt eftersom 
vi då bryter mot fonotaktiska 

regler). Kanske associerar vi 
delarna av ordet med ord vi 
känner till, som NEG –NE-
GATIV, BOT- ROBOT. Yngre 
barn har ett mindre förråd av 
kända ord och kan inte alltid 
göra någon sådan koppling. 
En annan möjlig strategi är 
att rimma delarna av ordet 
med andra, kända ord som 
NEG – EGG. Barnet kan alltså 
här dra nytta av de övningar 
där rimmande och segmen-
tering förekommer. Ord som 
bryter mot språkets fonotax är 
naturligtvis mycket svårare att 
avkoda. 

Skrivning                                                                                                                                             
Joy Stackhouse menar att 
barns stavning är ett fönster 
till deras fonologi och fonetik. 
Här är ett exempel på en 
sexåring flickas spontana skri-
vande i form av en känd barn-
sång, Twinkle twinkle little 
star (Blinka lilla stjärna där). 
Det är viktigt att fokusera på 
det hon faktiskt kan och inte 

på det hon inte kan. Hon kän-
ner till orden i sången, vilket 
i sig är bra, eftersom det har 
visat sig vara en prediktor för 
läskunnighet. Hon kan också 
något om interpunktion, näm-
ligen att man sätter punkt när 
man slutar. Hon skriver från 
vänster till höger, vilket inte 
är självklart utan något man 
lär sig. Bokstäverna är klart 
läsbara. Några ord är inlärda, 
ofta förekommande ord, som 
like, you. Men varför skriver 
hon ticle när hon vet att det 
heter twinkle? När man ljudar 
ordet, är /t/ i början både 

ljudligt och kännbart i munnen 
medan /w/ varken känns eller 
hörs särskilt mycket. Av fort-
sättningen inkle är /k/-ljudet 
det som känns tydligast, därför 
har det kommit med. Stavning-
en str av ordet star förklaras 
förstås av sammanblandningen 
av språkljud och bokstavs-
namn, r = [a:r]. Diamond 
stavas DmD.  Även här har 

Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. 
Up above the wood so high like a diamond in the sky. 
Twinkle, twinkle little star.
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hon ljudat och tydligast känt 
/d/, både i början och slutet 
av ordet. Stavningen av sky 
(suegi) och star i sista raden 
(sdr) visar att barn är bra på 
fonetik. Om en klusil följs av 
/s/ ändras denna från aspirerad 
till oaspirerad, dvs. /k/ låter /g/ 
och /t/ låter /d/, vilket flickan i 
exemplet tydligt visar att hon 
hör.

Joy Stackhouse vill med exem-
plet visa att det små barn gör 
när de skriver, utan att först ha 
lärt sig de skrivkonventioner 
de senare blir undervisade i. 
De använder sig av bokstäver-
nas namn,  minnet de har av 
ljud, en del språkkunskap samt 
sin artikulation, sin kunskap 
om hur ord låter. Det sist-
nämnda står det sällan något 
om i böcker om barns skri-
vande. Flickan i exemplet visar 
också prov på god fonologisk 
medvetenhet eftersom hon 
har brutit ner orden i sina ljud-
beståndsdelar. En definition 
på fonologisk medvetenhet 
som Joy Stackhouse gärna vill 
sprida bland lärare och andra 
som arbetar med barns läsning 
är förmågan att reflektera över 
och manipulera ett yttrandes 
struktur, utan att bry sig om 
dess mening. 

Dyspraxi och 
läsning/skrivning                                                                                                                     
Att det finns ett tydligt sam-
band mellan hur man talar och 
hur man skriver framgår väl 
tydligt av ovanstående exem-
pel. Speciella svårigheter upp-
står för barn med dyspraxi, 
eftersom ljuden inte kommer 
ut likadant varje gång. 

Joy Stackhouse berättar om 
en svårt dyspraktiskt pojke, 
med mycket svårförståeligt 
tal, som själv satte ord på sina 
svårigheter: Min mun vill inte 
samarbeta med min hjärna. 

Det är en mycket bra förkla-
ring, mycket bättre än den 
man kan läsa sig till i böck-
erna, tycker Joy Stackhouse, 
för det är antagligen precis så 
det känns. Han hade problem 
med att uttala flerstaviga ord 
långt upp i vuxen ålder och 
stora problem med läsning och 
skrivning. Denna pojke hade 
stor insikt i sina problem och 
när han blev ombedd att seg-
mentera ord sa han: Om jag 
inte kan säga orden så kan jag 
inte heller dela upp dem. Till-
frågad om sina stavningsstrate-
gier sa pojken: Jag lyssnar efter 
de tydligaste ljuden och tänker 
på ord med liknande ljud. Vad 
han förmodligen menade var 
att han lyssnade efter betonade 
stavelser och associerade till 
ord han tidigare hört. 

En elvaårig flicka med liknan-
de svårigheter stavade ordet 
refreshment : withfirstmint. 
Hon visade att hon kunde 
bryta ner ordet och använda 
tidigare ordkunskap för att 
försöka stava det okända 
ordet men att hon saknade 
förmåga att gå in på stavelse-
nivå och matcha ljud för ljud. 
Barnen lyssnar, processar det 
de har i sitt ordförråd, men 
har svårighet att upprepa. Ett 
barn med dyspraxi associerar 
inte självklart ordet katt med 
ett djur med päls och morrhår. 
De kan lika gärna tänka på en 

huvudbonad, hatt, om de bara 
hör det enda ordet eftersom de 
har så oklara fonologiska re-
presentationer. Att säga ordet 
katt är inte självklart, eftersom 
dessa barn kanske har lagrat 
ett felaktigt talmotoriskt pro-
gram för att uttala detta ord. 

Psykolingvistiskt 
förhållningssätt                                                                                                                
En person utan dyspraktiska 
problem kan alltså läsa det 
skrivna ordet katt automatiskt, 
eftersom hon har en ortogra-
fisk representation för det, och 
skriva det eftersom hon har 
ett motorprogram för att göra 
det. Normala barn hör ordet, 
processar det auditivt genom 
olika stadier, lagrar ordet och 
kan säga det när de vill genom 
att programmera sina artiku-
latorer. 

                                         

Simple speech processing 
model (Stockhouse & 
Wells, 1997, 2007). 
Ett barn kan ha problem på 
en eller flera nivåer i denna 
modell och det gäller att söka 
efter var problemet finns. 
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Om barnet har diagnostiserats 
med hörselnedsättning eller 
om barnet har LKG vet vi, an-
nars måste vi leta. Ett psyko-
lingvistiskt sätt att närma sig 
diagnosen kräver inga omfat-
tande testbatterier, utan finns i 
bedömarens huvud och kan tas 
med överallt. Joy Stackhouse 
ger oss ett exempel: En sjuårig 
pojke som substituerar /d/ med 
/g/ och /k/ med /t/ tillfrågas om 
han lärt sig tala ännu. Han 
svarar: Inte än, för jag tror jag 
har problem med /g/ och /g/. 
Och också med /k/, för om jag 
säger /k/ verkar det som att 
det blir ett /k/. Enligt en snabb 
bedömning med vår psykoling-
vistiska modell enas vi om att 
denna pojke har problem med 
output. 

En annan av de frågor som 
ställs till barnen i denna 
bedömningsmodell är: Do you 
ever get teased at school? (Blir 
du någon gång retad i skolan?) 
En pojke svarade: Yes, and 
we get dinner here as well, (Ja 
och vi får middag här också). 
Här sitter problemet på ett 
annat ställe i den psykoling-
vistiska bedömningsmodellen. 
Pojken hade problem med 
input, språkprocessning och 
förståelse. Man kan fråga sig 
hur mycket han missförstod 
i klassrumssituationen. På en 
annan fråga som ingår i fråge-
batteriet, När tycker du om att 
tala med folk?, svarade denne 
pojke: I morgon. 

En ofta ställd fråga är hur 
man identifierar barn som 
är i riskzonen för varaktig 
språkstörning och läs- och 

skrivproblem. Vad vet vi? Vi 
vet att vissa grupper, t.ex. barn 
med LKG och stamning, inte i 
första hand tillhör dessa risk-
grupper. Men man måste se 
upp, eftersom en diagnos ofta 
kan dölja en annan. Joy Stack-
house berättar om en elvaårig 
pojke med LKG som hade 
stora läs- och skrivsvårigheter 
och flera familjemedlemmar, 
bl.a. en syster, med dyslexi. 
Han fick en sen dyslexidi-
agnos, eftersom hans LKG 
skymde hans dyslexi, trots 
att det borde vara uppenbart 
att han även kunde ha dessa 
problem. 

Longitudinell studie                                                                                                                                       
I en longitudinell studie (se 
referenser nedan) följdes 62 
barn från tre och ett halvt 
till sju års ålder. Samtliga var 
remitterade till logoped vid 
omkring tre års ålder, enbart 
p.g.a. fonologiska svårighe-
ter. Inget av barnen hade fått 
andra diagnoser. De jämför-
des med en kontrollgrupp 
av typiskt utvecklade barn 
som hämtades från samma 
skolor och var matchade på 
IK och social bakgrund. Syftet 
med studien var att se vilka 
bedömningsparametrar som 
hade något prediktivt värde. 
Man ville alltså undersöka 
om man kunde se mönster vid 
den första bedömningen, när 
barnet var fyra år gammalt, 
utifrån vilka man skulle kunna 
förutsäga om barnet skulle 
få problem med läsning och 
skrivning vid sju års ålder. 
Joy Stackhouse och hennes 
medarbetare träffade barnen 
vid fyra, fem, sex och sju 

års ålder. Deras fonologiska 
förmåga bedömdes både med 
riktiga ord och med nonord, 
liksom deras auditiva diskrimi-
nation. Vidare bedömdes deras 
språkliga förmåga ur olika 
aspekter, bl.a. med hjälp av 
TROG och Renfrew Bus Story, 
liksom fonologisk medvetenhet 
(rim, allitteration). Deras läs- 
och skrivförmåga bedömdes 
vid sju års ålder. Den psy-
kolingvistiska bedömningen 
innefattade auditiv förmåga, 
lexikal förmåga, expressiv 
förmåga och förmågan att se 
sina egna problem. 

Resultat                                                                                                                                  
Sammanfattningsvis visade 
studien tydliga statistiska 
samband mellan barnens läs- 
och skrivsvårigheter vid sju års 
ålder och följande parametrar: 

•	 Kvarvarande	fonologiska	
  svårigheter vid fem–sex 
  års ålder

•	 Kvarvarande	språkliga	
  svårigheter utöver de 
  fonologiska 

•	 Problem	med	input

•	 Dålig	fonemigenkänning	

•	 Dålig	bokstavsigenkänning

•	 Uppmärksamhetsproblem

De barn som fortfarande hade 
fonologiska problem vid fem 
och ett halvt års ålder hade 
störst risk att få problem med 
läsning och skrivning. Barnen 
var, som tidigare nämnts, 
rekryterade enbart p.g.a. sina 
fonologiska svårigheter. En 
del av dem, ofta de med mest 
grava fonologiska problem, 

forts sid 14
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”Som medlem i SFFL får jag tidskriften 
Tal & Språk vilken ger mig inspiration 
och håller mig uppdaterad genom ak-
tuella artiklar om det ”senaste” inom 
tal och språkområdet”. 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I SFFL!
Föreningen för dig som är talpedagog, logoped eller specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation. SFFL arbetar för att sprida kunskap 
inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, i huvudsak med inriktning mot barn och ungdomar. Varje år ordnas en kongress som ger ny kunskap 
och inspiration inom vårt område.

För 330 kr per år 
får du
• fyra nummer av  
 tidskriften Tal &  
 Språk
• medlemsrabatt på  
 kongressen.

Så blir du medlem
Betala in 330 kr på 
plusgiro 606380-4. 
Skriv in namn, adress 
och gärna även e-post. 
Medlemskapet är per-
sonligt och kan inte 
vara ställt till kommu-
ner eller institutioner.

Därför är jag med i SFFL:

”Som medlem i SFFL får jag rabatt på den årliga
kongressen där jag får möjlighet till kompetens-
utveckling genom berikande föreläsningar, workshops
och möten med kollegor från olika delar av Norden”.

”Ingen annanstans erbjuds jag läs-
ning och konferenser som är så nära 
mitt behov av kompetenspåfyllning”!

Mingel från SFFL:s kongress Språkstörning - och mer?, den 18-19 november 2011 på Hilton, Stockholm Slussen Hotell.
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uppvisade emellertid även 
andra språkliga svårigheter 
och dessa barn var de som 
löpte störst risk att få varak-
tiga problem med läsning och 
skrivning. De barnen hade 
även svårigheter med auditiv 
diskrimination. 

Ett oväntat resultat var att för-
mågan att rimma inte är någon 
prediktor för senare läs- och 
skrivsvårigheter. Det gick inte 
att statistiskt fastställa några 
prediktorer vid fyraårsunder-
sökningarna, däremot kunde 
man förutsäga vilka barn som 
löpte risk att få varaktiga 
fonologiska problem, nämligen 
de barn som hade svårigheter 
med ord- och nonordsrepeti-
tion, auditiv diskrimination 
och expressiva språkproblem.   

Resultaten från de natio-
nella prov som sjuåriga barn 
i Storbritannien gör i läsning, 
skrivning och matematik 
jämfördes för de två grupperna 
och det visade sig att de barn 
som hade varaktiga fonolo-
giska svårigheter presterade 
sämre än kontrollbarnen i 
alla testen, trots att de var 
matchade på IK-resultat, vilket 
är en viktig faktor att fokusera 
på. Barnen med dessa problem 
underpresterar alltså jämfört 
med kamrater med samma IK. 
De hade allra störst problem 
med stavning, ett annat viktigt 
rön. De barn som tidigare 
haft fonologiska problem men 
övervunnit dem, hade fortfa-
rande svårigheter med stavning 
jämfört med sina matchade 
kamrater, om än inte i lika hög 
grad. 

Fallnivå
För att förtydliga resultaten 
från studien lyfte Joy Stack-
house fram tre belysande fall. 
Det första gällde Zara, som 
vid fyra års ålder klarade input 
bra men hade svårigheter med 
benämning samt ord- och 
nonordsrepetition (två SD 
under kontrollgruppen). Vid 
bedömningen vid fem års ålder 
var även dessa svårigheter 
borta och Zara låg i nivå med 
kontrollgruppen. Nästa barn, 
Tom, hade vid fyra års ålder 
till skillnad från Zara även 

problem med språklig input, 
där han uppvisade svårigheter 
med rim, fonologiska represen-
tationer och auditiv diskrimi-
nation. Han hade stora svå-
righeter med benämning samt 
ord- och nonordsrepetition 
(3 SD ifrån kontrollgruppen). 
Vid fem års ålder uppvisade 
han ungefär samma profil 
men låg i vissa fall efter sina 
kamrater ännu mer, inte för 
att han blivit sämre (han hade 
tvärtom förbättrat sig) utan 
för att kamraterna utvecklats 
så mycket snabbare. 

Vid sex års ålder fick barnen 
genomgå ett stavningstest; de 
fick en bok med djurbilder och 
uppmanades att göra en lista 
över djuren. Det är viktigt att 
komma ihåg att skolstarten 
i Storbritannien sker vid fem 
års ålder, vilket innebär att 
dessa barn gått i skola i ett år 
under vilket de fått formell 
läs- och skrivundervisning. 
Zaras stavning bedömdes som 
ålderadekvat. Även om hon 
gjorde åtskilliga fel så gick 
det att förstå vad hon velat 
skriva. Toms stavning var helt 
annorlunda. 

Ett tredje fall, Luke, represen-
terar en annan, mer kompli-
cerad grupp, där problemen 
är lätta att missa. Vid fyra års 
ålder hade hans fonologiska 
problem börjat försvinna och 
hans logopedkontakt avsluta-
des. Vid bedömningen vid fem 
års ålder upptäcktes att han 
hade svårigheter med att höra 
skillnad på tonande och ton-
lösa ljud, och stora svårigheter 
med att repetera nonord (3 SD 
under kontrollgruppen). Hans 
förmåga att känna igen bok-
stäver låg inom den normala 
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variationen vid såväl fyra som 
fem och sex års ålder, medan 
hans förmåga att säga vilket 
ljud bokstäverna representerar 
(åldersadekvat vid fyra år) 
halkade efter vid fem års ålder 
och vid sex års ålder låg han 
långt, långt efter kontroll-
gruppen. När det gällde Lukes 
stavning, kan man spåra hans 
problem med att skilja tonlös/
tonande i t.ex. stavningen av 
pig (Bk). 

Luke är ett exempel på hur 
man kan luras att tro att ett 
barn kommit över sina pro-
blem bara för att de fonologis-
ka problemen försvunnit. Joy 
Stackhouse betonade att ingen 
logopedbehandling bör avslu-
tas innan man kollat att barnet 
kan repetera nonord. Det är 
meningslöst att bedöma barn 
på deras förmåga att repetera 
välkända ord som de hört och 
sagt om och om igen. Barnen 
kommer att bli utsatta för 
nya ord under hela skoltiden, 
så detta är en mycket viktig 
förmåga. 

Psykolingvistisk bedöm-
ning och intevention
Joy Stackhouse gjorde en 
jämförelse med de material 
och tekniska hjälpmedel som 
står till buds idag jämfört 
med när hon var ny logoped 
och fick tillverka sina egna 
material. Svårigheten idag är 
att kunna välja rätt material 
vid rätt tidpunkt och av rätt 
orsak och att använda det rätt. 
Några saker är viktiga att ta 
reda på innan terapin startar. 
Har barnet auditiva problem? 
Om ett barn inte kan höra 

skillnad på språkljud kommer 
det vara meningslöst att leka 
språkljudslekar där det gäller 
att höra skillnad på /d/ och 
/t/. Det är också en förutsätt-
ning att barnet verkligen kan 
producera de olika ljuden i ett 
minimalt par om sådan terapi 
ska kunna hjälpa. Fonologisk 
terapi kommer inte att fungera 
om barnet inte kan höra skill-
nad på två ljud eller producera 
dem. 

Även om Joy Stackhouse ut-
gick från den psykolingvistiska 
approachen, var hon noga med 
att betona att det är från den 
rent lingvistiska och fonetiska 
kunskapen vi fått de verktyg 
vi ska arbeta med. Men hur 
vi arbetar med verktygen är 
psykolingvistik. Om ett barn 
har en svaghet i auditiv diskri-
mination kan man stödja den, 
om inte kan man använda den 
som en styrka. Psykolingvis-
tik handlar om att identifiera 
barnets styrkor och svagheter. 
Är det input, representationer 
eller output som ska stödjas? 
Eller alltihop? Joy Stackhouse 
återkom till att psykoling vis-
tisk intervention är ett sätt att 
tänka, där man måste se till 
barnets processningsbehov. 

Psykolingvistik hjälper en 
att bryta ner terapin i dess 
beståndsdelar. Material – pro-
cedur – återkoppling – teknik. 
Om något ändras i någon 
av dessa fyra komponenter, 
ändras dess psykolingvistiska 
natur liksom de krav som 
ställs på barnet. Ett exempel 
på detta visade Joy Stackhouse 
genom att demonstrera hur en 

och samma bild kan användas 
på olika sätt i både bedöm-
nings- och terapisituationer. 
På bilden fanns pea (ärta) tea 
(te) och key (nyckel), vardera 
föremål i tre upplagor. 

Det första barnet får göra är 
att bekanta sig med bilden ge-
nom att titta på den, därefter 
repetera efter terapeuten när 
de tre gånger tre föremålen 
pekas ut. Sedan kanske barnet 
kan benämna det föremål som 
terapeuten pekar på. Bilden 
kan också användas för att 
träna de lexikala representatio-
nerna, under förutsättning att 
vi uppmanas benämna föremå-
len utan att först ha fått dem 
presenterade. Om barnet då 
benämner dem pea, tea, tea så 
får vi information om att bar-
net har någon typ av svårighet. 
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En annan uppgift kan vara att 
barnet får räcka upp handen 
om terapeuten säger fel, t.ex. 
key när hon pekar på tea. Med 
denna enda bild kan man göra 
åtskilliga bedömningar som 
kan ligga till grund för terapi-
planering. I terapisituationen 
får barnet inte bara upptäcka 
att terapeuten säger fel utan 
också säga det rätta ordet. För 
en grupp barn som alla har 
problem med samma ljud kan 
man mot slutet av terapin an-
vända bilden genom att låta ett 
av barnen säga fel med fl it och 
låta de andra upptäcka felen. 
En annan uppgift kan vara att 
terapeuten säger: Vilken av 
de här tre börjar med /t/? eller 
vilka börjar inte med /p/? 

Det slutord som Joy Stack-
house gav oss var att hur väl 
du än har planerat material 
och terapi, så är det du som 
terapeut som måste se till att 
interaktionen fungerar. 

Lena Asker-Árnason
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Gunilla �unberg, Leg logoped, Fil dr,  lärare på bl a logoped- och pedagogutbildning 

vid Göteborgs Universitet och förälder till en ung man med autism  

Länge har jag önskat a� det hade funnits en klok och användbar handbok som jag skulle 

kunna rekommendera personal och anhöriga som e� stöd och en kunskapskälla i det dagliga 

arbetet med personer med autismspektrumtillstånd i kombination med utvecklingsstörning. 

Nu �nns en sådan bok,  ”Aspe�o om autism”.  Boken är lä�läst, med bra sammanfa�ningar 

i slutet av varje kapitel, och väl förankrad i den verklighet där förfa�aren har lång 

erfarenhet av handledning och problemlösning. Den innehåller konkreta tydliga exempel 

på problemsituationer som många kan känna igen, och förslag till lösningar. 

 En mycket viktig styrka i boken är dess betoning av det positiva 

– a� det är i det positiva lösningen på problem måste sökas, och 

a� arbetet med de vuxna med autism bör och kan präglas av 

närhet och glädje. Boken förmedlar en stark känsla av a� varje 

liv kan göras till e� go� liv, och ger dessutom uppslag, grundade 

på gedigen kunskap och omfa�ande erfarenhet, till hur vi kan 

arbeta med de�a i verkligheten.  

 

Lena Nylander, anhörig och vuxenpsykiater

Pavus Utbildning

ISBN 978-91-976660-4-6

       Kvali�cerade insatser till 

    barn och vuxna med autism 

i skola, gruppbostad och 

daglig verksamhet

Ulrika Aspeflo är leg. logoped med lång erfarenhet av autism. Efter 

att Ulrika i många år arbetat inom barn- och ungdomshabiliteringen, 

arbetar hon nu dels som specialpedagog på Varbergs Montessori-

skola, dels med utbildning via sitt eget företag. Dessutom är 

Ulrika sedan länge kursledare för Autism- och Aspergerförbundets 

Utbildningscenter, och har lång erfarenhet av att handleda i skolor, 

gruppbostäder och dagliga verksamheter.

Se, förstå och hjälpa förskolebarn  

med en annorlunda utveckling

Gunilla Gerland

 

funderingar

 
 

 

I förskolan finns barn, ibland med en diagnos, oftare utan, 

som väcker funderingar. Det kan vara barn som inte riktigt 

fungerar i samspelet, som verkar ha ett annorlunda sätt att 

förstå, eller som rusar från det ena till det andra och inte ”kan 

lyssna”.

Gunilla Gerland och Ulrika Aspeflo visar konkret i denna 

lättillgängliga och tydliga bok hur man med kännedom om 

funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och 

ADHD kan göra stor skillnad för de här barnen.  

Genom kunskap om de utvecklingsområden som kan vara 

försenade, och de funktioner som kan vara nedsatta kan 

du som pedagog tolka barnens beteende och hjälpa dem 

utvecklas. Med rätt hjälpmedel och bemötande kan de här 

barnen också vara en tillgång för gruppen!

Om författarna:

Gunilla Gerland är utbildare och handledare med lång  

erfarenhet av barnneuropsykiatriska tillstånd. 

Ulrika Aspeflo är logoped med inriktning mot  

kommunikation och samspel vid autismspektrumtillstånd.

BARN SOM VÄCKER FUNDERINGAR

Se, förstå och hjälpa förskolebarn med  

en annorlunda utveckling

ISBN 978-91-976660-2-2

”I den här boken finns svaren på många av de frågor vi som 

arbetar i förskolan har när vi möter barn med andra eller 

särskilda behov. En mycket hoppfull bok!”

Lena Magnusson, förskollärare, pedagogisk ledare

Pavus Utbildning

Barn som väcker funderingar 
riktar sig till personal samt föräldrar 
till barn i förskoleåldern. 
Med kännedom om ADHD och 
autismspektrumtillstånd kan man 
som pedagog med hjälpmedel 
och bemötande hjälpa barnen att 
utvecklas. Boken ger på ett lättläst 
sätt förslag på konkreta material, 
lekar och bemötande av barn i 
förskolan som är i behov av lite 
extra stöd.

Aspeflo om Autism  
tar upp autismspektrumtillstånd i 
alla åldrar. Meningsfulla aktiviteter, 
kommunikation, problemskapande 
situationer samt fungerande kom-
munikation mellan personal och 
anhöriga beskrivs på ett lättläst 
och konkret sätt i boken, som även 
innehåller en mängd olika kartlägg- 
ningsformulär att använda i syfte 
att lägga upp en pedagogisk plan. 

Ulrika har skrivit boken Barn som 
väcker funderingar tillsammans 
med Gunilla Gerland, samt boken 
Aspeflo om Autism.

Böckerna kan beställas via  
hemsidan www.aspeflo.se 

Det finns även möjlighet att boka 
föreläsning eller konsultation/hand-

ledning via ulrika@aspeflo.se
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Tal- och Språkpriset år 2011 
tilldelades Ulla Sundberg. 
Ulla är forskare, verksam vid 
lingvistiska institutionen vid 
Stockholms universitet och där 
bl.a. ansvarig för utbildningen 
i talpedagogik.  Priset delades 
ut vid kongressen på Hilton 
Hotel i Stockholm i november. 
Här får vi veta lite mer om 
Ulla och hennes arbete.

Berätta om dig själv, Ulla!
Jag är en glad lax som nog 
har en benägenhet att se 
glaset som halvfullt och inte 
halvtomt. Jag har haft en 
enorm tur som fått så mycket 

– tillgång till upptäcktsfärd i 
böckernas värld och stort stöd 
av omgivande personer både 
vad gäller familj och kolleger 
genom åren. Tillgång till såväl 
praktisk pedagogisk erfarenhet 
som möjlighet till djupdyk-

ning i forskning om tal, språk, 
barn, lärande och utveckling 
har gett en kombinationen av 
praktik och teori som är guld 
värd.

Tal- och språkpriset 2011

Så här lyder motiveringen till priset:

TAL- OCH SPRÅKPRISET 2011 
tilldelas 

Ulla Sundberg 
för hennes forskning och under-
visning om språkets begynnelse 
och utveckling hos barn,

för hennes forskning och under-
visning om avvikelser i barns tal 
och språk samt

för hennes stora engagemang i 
specialutbildningen för lärare om 
talpedagogik.

för hennes forskning och undervisning om språkets begynnelse och utveckling hos barn,

för hennes forskning och undervisning om avvikelser i barns tal och språk samt

för hennes stora engagemang i specialutbildningen för lärare om talpedagogik.

TAL- & 

SPRÅKPRISET 
2011

Stockholm 19 november 2011

Astrid Frylmark, ordförande

tilldelas

Ulla Sundberg 
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Hur var din yrkesväg dit där 
du är idag?
Det är nog en lite slingrig 
väg jag gått, även om jag 
tidigt i livet var intresserad av 
språkliga fenomen. Jag minns 
tydligt en dag på Lärarhögsko-
lan i Uppsala, när en meto-
diklektor berättade om vilket 
bryderi man hade när man 
skulle försöka förstå varför en 
elev skrivit TOK i stället för 
BOK. Man funderade över om 
det kunde vara så att barnet 
först förväxlat skriftens b och 
d, och i nästa led förväxlat det 
tonande d:et med det tonlösa 
t:et. Då tänkte jag att det är 
sådant här jag skulle vilja 
syssla med egentligen! Det frö 
som såddes då vaknade till 
liv när jag läste fonetikkursen 
under talpedagogutbildningen 
i Malmö. Det var då jag blev 
helt såld på fonetik, även om 
det skulle dröja flera år innan 
jag började läsa fonetik på 
forskarutbildningsnivå. 
Under 1990-talet arbetade jag 
med perceptionsexperiment 
med små barn och det var 
kolossalt fascinerande – inte 
en enda tråkig dag. Sen var 
det ren tur att jag fick för-
frågan om att starta special-
utbildningen i talpedagogik 
för lärare 2006. Jag tvekade 
inte en sekund, och har inte 
ångrat beslutet. Det är nog det 
mest meningsfulla jag gjort i 
yrkeslivet.

Hur ser du på tal, språk och 
kommunikation i vardagen 
för ”våra” barn?
Jag tänker på hur lätt det är 
för ett barn med språksvå-
righeter att hamna i en ond 

cirkel – han/hon blir kanske 
inte förstådd ordentligt av de 
vuxna i omgivningen, kompi-
sarna missförstår och sådant 
som skulle vara till glädje 
kanske blir till sorg i stället. 
En del barn pratar på och 
verkar rätt obekymrade, men 
det är ju möjligt att de ändå 
känner frustration och ilska. 
I vardagen nuförtiden spelar 
datorer, mobiltelefoner och 
annan elektronik stor roll, och 
kanske hittar en del av de våra 
vägar där för kommunikation 
med andra.  Att umgås med 
apparater kan vara mindre 
laddat eller krävande än att 
umgås med människor. 

Vad är viktigast för ”våra” 
barn i dagens skola?
Det viktigaste för barn med 
tal-, språk- och kommunika-
tionssvårigheter är att deras 
beteenden blir rätt tolkade. 
Att omgivningen förstår vari 
barnens/elevernas svårigheter 
består så att de får adekvat 
stöd. Yttringarna av sådana 
svårigheter är inte lätta att 
tolka eftersom de kan variera 
mycket både vad gäller art och 
grad, men även i stabilitet över 
tid och efter situation, för att 
inte tala om den inte ovanliga 
samförekomsten med andra 
olika funktionsnedsättningar. 
Tal, språk och kommunika-
tion och allmänt mänskligt 
beteende är komplexa före-
teelser i sig, och inte blir det 
lättare för barnen när man har 
förväntningar om att de ska 
klara vissa förelagda uppgifter 
i skolan eller förskolan. 

De största problemen är nog 
att många pedagoger i förskola 
och skola inte fått tillräckligt 
med kunskap om tal- språk- 
och kommunikationssvårighe-
ter i sina utbildningar. Ansvari-
ga för skola och förskola har 
också många gånger, dock inte 
alltid, otillräckliga kunskaper 
om fenomenen, och då blir 
det mycket svårt att sätta in 
rätt resurser på rätt plats. Ett 
annat problem är tiden! Tiden 
arbetar inte för ”våra” barn, 
som det ser ut nu. Det är bråt-
tom med att ge barnen rätt 
stöd – veckor blir månader och 
månader blir till år. Mindre 
funktionella beteenden kan 
förstärkas ytterligare i stället 
för att brytas och övergå i mer 
adekvata, mer lätthanterliga 
och funktionella sådana. 

Hur ser du på behovet av 
SFFL?
SFFL spelar en enormt viktig 
roll eftersom organisationen 
samlar personer med olika 
utbildningar och erfarenheter, 
där alla har det gemensamma 
intresset av att arbeta för tal, 
språk och kommunikation i 
olika former. Gemensamma 
fora för utbildning, samtal och 
diskussioner – även mer infor-
mella sådana – är ovärderliga 
både för ämnesområdena som 
sådana, men även för att öka 
förståelsen för olika profes-
sioners inriktningar. Våra barn 
med språksvårigheter behöver 
hjälp av alla tänkbara goda 
krafter. 

Astrid Frylmark
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I Tal & Språk 4/2011 skriver 
Astrid Frylmark om projektet 
Egen växtkraft och konferen-
sen Lyssna på oss. Inspirerad 
av detta och av projektets 
hemsida1 kontaktade jag 
Resurscenter tal och språk för 
att samtala om hur personalen 
arbetar med barnperspektivet 
i samband med de utredningar 
som görs vid resurscentret.

På Resurscenter tal och språk 
inom SPSM2 i Sigtuna görs 
språkliga, specialpedagogiska 
och psykologiska utredningar 
av elever, framför allt i grund-
skoleålder. Barnen kan komma 
från hela Sverige och tillbring-
ar fyra dagar vid resurscentret 
tillsammans med en förälder 
eller undantagsvis en person 
från den egna skolan. Det fi nns 
två utredningsteam bestående 
av logoped, specialpedagog, 
psykolog och gemensam 
kurator. I vissa fall inkallas 
sjukgymnast för motorisk 
bedömning. Avsikten är att två 
elever ska vara på utredning 
samtidigt så att de har sällskap 
av varandra. Om de bor långt 
från Sigtuna erbjuds hotell. 
För de äldre eleverna kan 
enkelrum erbjudas. 

SPSM betonar barnrättsper-
spektivet i sin verksamhetsplan 
och myndigheten har tagit 
fram en checklista som omfat

tar bland annat frågor om på 
vilket sätt barnets bästa har 
satts i första rummet, insat-
sens konsekvenser för barnets 
utveckling samt på vilket sätt 
barnet har fått uttrycka sin 
mening. På SPSM:s hemsida 
går det att läsa om forsk-
ning om barns rättigheter 
i utbildningspolitiken. Tre 
utmärkande områden tas upp 
som viktiga för skolan ur ett 
barnrättsperspektiv. De är 
mobbning, barns arbetsmiljö 
både psykisk och fysisk och 
barns infl ytande. Men det är 
även viktigt att titta på utbild-
ningens innehåll. 

Besök i elevens hemskola
En vackert grådisig dag i 
november träffar jag Anna 
Strömberg, logoped, och Anna 
Wretler Björk, kurator, för att 

samtala om deras tankar om 
barnens infl ytande vid utred-
ning, hur delaktiga barnen är 
före, under respektive efter en 
utredning vid resurscentret. 
Deltar barnen i beslutsproces-
ser i frågor som gäller dem 
själva? Kan barnen med svår 
språkstörning uttrycka sina be-
hov? Är de med och planerar 
och beslutar om åtgärder som 
påverkar dem? Det blir ett 
intressant och givande samtal. 
Många positiva saker förs 
fram men också önskemål och 
planer för förbättringar.

Anna S och Anna WB berättar 
att före en eventuell utredning 
i Sigtuna görs ett så kallat 
miljöbesök i elevens hemskola. 
Personal från utredningstea-
men, vid behov en teckenkun-
nig, är då med i den vanliga 
förskole- eller skolverksam-
heten, observerar miljön och 
vilka anpassningar och stöd 
som eleven har behov av. 
Föräldrarna och personalen 
informerar och förbereder det 
aktuella barnet på besöket i 
samråd med personal från RC. 
Anna WB, som är kurator, 
talar om att hon kan ha fl era 
telefonsamtal med föräldrarna 
så att de ska känna sig väl 
förberedda och trygga med 
kontakterna med RC. Däre-
mot tas det ingen direktkon-
takt med barnet från RC:s sida 

Samtal om barns infl ytande och del-
aktighet i språkliga utredningar



20Tal & Språk 1/2012

före miljöbesöket. Tyngdpunk-
ten i observationerna ligger på 
miljön men självklart träffar 
man också barnet som kanske 
får prova på något hjälpmedel 
eller dataprogram eller delta 
i något språkligt test. Utifrån 
observationer och samtal med 
föräldrar och personal beslutas 
om huruvida en utredning ska 
göras. Man pratar med barnet 
och beskriver vad en utredning 
innebär och på det sättet är 
barnet delaktigt även om han/
hon egentligen inte har infly-
tande över beslutet – åtmins-
tone inte i yngre ålder. 

Eleven får ett brev
När utredningar närmar sig, 
säger Anna S och Anna WB 

att de alltid skickar ett brev 
till eleven med direkt tilltal. 
Eleven hälsas välkommen och 
foton ger information om hur 
det ser ut på RC och vilka 
personer eleven kommer att 
träffa. Det är viktigt att barnet 
ska känna igen sig vid ankom-
sten till RC. Det finns också 
information om vad man kan 
göra på den icke schemalagda 
lediga tiden: gå på bio, simma, 
titta på runstenar... 

Inspirerade av About me 
guide, som beskrivs på Egen 
växtkrafts hemsida, funderar 
Anna och Anna på att kom-
plettera med en kort personlig 
beskrivning av den perso-
nal som barnet kommer att 

träffa – till exempel att Anna S 
tycker om hästar och att Anna 
WB gillar att sjunga. Förutom 
att det förbereder barnet på 
mötet, kan utgöra en ingång 
till samtal. 

Tät kontakt med 
föräldrarna
Åter betonar Anna WB be-
tydelsen av de telefonsamtal 
som hon har med föräldrarna 
i samband med utredningen. 
”Det är viktigt med god 
information”, säger hon. 
”Det kan bli både två och tre 
samtal och jag brukar fråga 
om vad barnet tänker om det 
hela. Men jag tror att jag kan 
fråga ännu mera om barnets 
inställning, om föräldrarna har 
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kunnat förklara ordentligt, om 
de behöver veta något mera 
om utredningen”.

Alla vänder sig till barnet
Även om en del yngre elever 
kan vara oroliga under färden 
till RC brukar oron minska 
när de kliver in på RC. Det 
kanske luktar nybakade bul-
lar. Det står en stor korg med 
uteleksaker i entrén. Mitt i 
receptionen ligger en knallröd, 
välkomnande mjuk rund matta 
som brukar utgöra samlings-
punkt. Utredningsteamet tar 
emot och under välkomstsam-
talet som görs sittande runt ett 
bord vänder sig alla direkt till 
barnen, som får egna bildsche-
man över utredningsdagarna. 
De får karta och turistbroschy-
rer och föräldrarna får både 
barnets schema och ett eget. 

Anna S berättar att eleverna 
erbjuds att skriva sina och 
medföljande förälders namn 
på en tavla vid entrédörren 
och sedan under utrednings-
dagarna markera närvaro 
respektive frånvaro med en 
magnet, de ”pluppar”, vilket 
brukar vara populärt. 

Efter välkomstsamling och 
visning av lokalerna är det 
dags att gå och äta lunch på 
en annan skola i närheten. 
RC-personal som träffat eleven 
tidigare under miljöbesöket 
följer då med och äter. 

Barnet kommer till tals
Under utredningens gång bi-
drar barnen med information 
om sin vardag, intresserade 
lyssnare vill gärna höra dem 

beskriva sin situation både i 
skolan och på fritiden. Bilder 
och tecken kompletterar. 
Barnet visar vad det behöver 
för att kommunicera på bästa 
sätt. Med nätverkskartor kan 
barnet visa på viktiga perso-
ner, både kompisar och vuxna. 
Anna S och Anna WB framhål-
ler att all personal på RC 
anstränger sig för att förstå, 
vilket ger barnen säkerhet.

Eleverna uppmanas att 
förklara hur de tänker när de 
besvarar testuppgifter. ”Hur 
tänker du?” är en vanlig fråga. 
Om de vill får de delta i filmin-
spelning och fotografering. Då 
det är två elever närvarande 
filmas de tillsammans med en 
anställd under en aktivitet. Det 
brukar vara kul att se filmen 
efteråt. 

Barnet får ett elevbrev
Under slutsamtalet sista dagen 
på RC erbjuds eleverna att 
delta. Många väljer att vara 
med ett tag och sedan vara 
med varandra och med den 
personal som finns tillgäng-
lig för dem, då föräldrarna 
är upptagna. Att eleverna 
kommer till tals upplevs som 
allt viktigare och naturligare 
men också kravfyllt. Även om 
en av grundtankarna i Egen 
växtkraft är att barn har högre 
kompetens än vad vuxna tror, 
gäller det att tänka sig för lite 
extra så att barnen förstår vad 
som sägs.

När utredningen är slut vidtar 
rapportskrivning för persona-
len. Ett elevbrev skrivs med 
foton och andra bilder som 

anknyter till vad eleven gjort 
under utredningsdagarna. Lite 
råd om vad eleven kan träna 
eller tänka på ingår. Elevper-
spektivet är viktigt och ofta 
skrivs ”Du säger själv att du 
skulle vilja...”, ”Du tycker 
att...”, ”Eftersom du är intres-
serad av...” så att eleven ska 
kunna känna sig delaktig i de 
råd och tips som ges i brevet.  
Det görs också en inläsning av 
brevet. Brevet adresseras för-
stås till eleven själv och många 
föräldrar har vittnat om att det 
har betytt mycket för barnet. 
”De kan titta på bilderna, 
kanske läsa och lyssna om och 
om igen”, säger Anna S. Hon 
fortsätter: ”Ibland har vi också 
haft tecknade elevbrev, det vill 
säga text, bilder, tal och en 
liten infälld tecknande person 
i en fil som eleven kan öppna i 
sin dator.”

Rapport med barnrätts-
perspektiv
En omfattande utredningsrap-
port skrivs. I denna finns alltid 
numera ett stycke under rub-
riken ”Barnrättsperspektiv”, 
exempelvis: Under utrednings-
dagarna har Nisse själv fått ut-
trycka sina tankar om skolan 
och framtiden. Han har fått 
skatta sitt mående, sina förmå-
gor och sina relationer. Nisse 
säger att han kommit hit ”kan-
ske för prov”. Han erbjöds 
att delta i avslutningssamtalet 
men avstod. Samtidigt som 
denna rapport skickas ut får 
Nisse ett personligt brev med 
några av våra reflektioner och 
han har möjlighet att kontakta 
oss.
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Återlämning på hemorten
Efter ganska lång tid, då 
rapporten har skickats till för-
äldrar och förskola/skola med 
föräldrarnas godkännande 
görs en återlämning på hemor-
ten. Utredningsteamet träffar 
föräldrar först och sedan 
föräldrar och personal. Vid 
detta tillfälle är det inte rutin 
att eleven är med, åtminstone 
inte vid yngre åldrar. Självklart 
efterfrågas vad eleven tycker 
och tänker, men det är oftast 
inte direktkontakt enligt Anna 

S och Anna WB. På Egen växt-
krafts hemsida kan man läsa 
om dataresurscentret i Visby 
som har tagit fram rutiner för 
att skapa en mötesordning 
som gör att barnet sätts i fokus 
och att de vuxna mötesdel-
tagarna verkligen lyssnar på 
barnet. ”Det kan kanske ge 
idéer till oss”, säger Anna S 
och Anna WB. 

”Vi kan bli bättre”
”Vi tänker verkligen på bar-
nens inflytande och delaktighet 
både före, under och efter ut-
redning” bekräftar Anna S och 
Anna WB ”men självklart kan 
vi alltid bli ännu bättre.” Anna 
WB blir intresserad av det 
som habiliteringen i Göteborg 
gör och som finns omnämnt 
på Egen växtkrafts hemsida. 
”Samtal med föräldrar om hur 
de kan prata med sitt barn om 
språkstörningen med syfte att 
stödja föräldrarna att fundera 
över hur barnet kan förstå, 
det skulle jag kunna ha” säger 
Anna WB.

”Fråga barnen ännu mera om 
vad de tycker, hur de tänker, 
hur de skulle vilja ha det.
Ta upp till diskussion med alla 
i utredningsteamen om och 
hur barnperspektivet kan ökas 
under de inledande miljöbe-
söken.

Se till att få tillfälle att träffa 
barnen vid återlämningstillfäl-
let”. Så avslutar Anna S och 
Anna WB samtalet som har 
inspirerats av projektet Egen 
växtkraft. 

Ylva Segnestam

  1. http://www.hso.se/Projektsida/Till-projektet-Egen-vaxtkrafts-startsida/

  2. Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se
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Kurskalendarium

Konferens – Efteruddannelseskurset
Arrangör: Audiologisk Logopedisk Förening
Plats: Nyborg strand, Danmark
Tid: 26–28 mars 2012
Information: www.alf.dk

Konferens – Grav språkstörning
Arrangör: RC tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Plats: Uppsala konsert och kongress
Tid: 19–20 april 2012
Information: rc.talsprak@spsm.se

Konferens – Läsinlärning och koncentration
Arrangör: Svenska Dyslexiföreningen
Plats: Stockholm
Information: www.dyslexiforeningen.se
Tid: 20-21 april 2012

Konferens – Etterutdanningskurs
Logopediske tiltak i teori og praxis
Arrangör: Norsk Logopedlag
Plats: Fredrikstad
Tid: 14-17 juni 2012
Information: www.norsklogopedlag.no

SFFL:s kongress 2012 
Arrangör: Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Plats: Stockholm
Tid: 23-24 november 2012 
Information: www.sffl.se och i kommande nummer 
av Tal & Språk

Känner du som läsare till fler intressanta 
kurser och konferenser? Hör då av dig till 
Tal & Språks redaktion, så kan vi vidarebefordra 
informationen i kommande nummer.

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

Styrelse

Ordförande: Astrid Frylmark
Domherrevägen 16, 871 65 Härnösand
Tel. 0611-55 50 95, mob. 070-524 01 03   
astrid.frylmark@telia.com

Vice ordförande, hemsidesansvarig: Susanne Loheman
Underberga, 741 91 Knivsta
Tel. hem 018-38 11 79, mob. 010-473 56 92 
susanne.loheman@spsm.se

Kassör: Åsa Lindström
Örstavägen 14, 692 72 Kumla 
Tel. hem 019-57 26 29, arb. 0708-78 29 72, mob. 010-473 51 99
asa.lindstrom@spsm.se

Vice kassör: Britt Carlsson
Bergstigen 1, 566 34 HABO
Tel hem 036-407 82
britt.cson@gmail.com

Sekreterare: Gunilla Texéll
Gyllenkroks Allé 27, 222 24 Lund
Tel. hem 046-15 07 28, arb. 046-35 66 06, mob. priv. 0707-203170
gunilla.texell@lund.se

Vice sekreterare: Gertrud Edquist
Tutvigsvägen 5, 792 90 Sollerön
Tel hem 0250-222 57, mob. 070-5253772

Övrig ledamot: Kerstin Skoog
Ljunitsvägen 11, 232 54 Åkarp
Tel. hem 040-46 57 66, mob. 0709-18 60 49
kerstin.skoog@sydnet.net

Redaktörsgrupp
Ylva Segnestam
Hälgesta 106, 193 91 Sigtuna
ylva.segnestam@gmail.com

Lena Asker-Árnason
Skolbänksvägen 1
224 67 Lund
lena.asker-arnason@med.lu.se

Astrid Frylmark

Bildredaktör 
Susanne Loheman

Medlemskap
Årsavgiften för 2012 är 330 kronor. Plusgiro 60 63 80-4. 
Vid inbetalning av medlemsavgiften, tänk på att namn och adress 
måste framgå tydligt. Ni som betalar via Internet, glöm inte att 
förtydliga med ert eget namn. Detta är nödvändigt för att tidskriften 
och övrig information säkert ska nå alla medlemmar.

Obs! Medlemskapet är personligt och kan inte vara ställt på 
kommuner eller institutioner.

SFFL för ett datoriserat medlemsregister för internt bruk.

www.sffl.se
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