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Nytt år, nya möjligheter
Även om året inleddes med halsfluss och penicillin för min egen del njuter jag av att det blir ljusare. Talgoxarna förstår att det är dags att börja
sjunga trots att snön ligger nästan meterdjup och
temperaturen pekar på minus 15 i Härnösand
den här veckan.

Foto: Kersti Vikström

Föreningssverige går däremot inte mot en ny vår.
När man söker statistik finns inte små intresseföreningar som vår med, men generellt gäller det
minskade medlemsantalet för de flesta föreningar och organisationer. Lösare nätverk ligger
i tiden.
Det är en omvälvande tidsepok också när det
gäller böcker, tidskrifter och konferenser. Det
finns flera sätt att läsa på, och många sätt att ta
del av föreläsningar via TV och internet.
Att det uppstår nya sätt att kommunicera
i ord och bild innebär dock inte att allt gammalt ska skrotas. SFFL avser att fortsätta sin
verksamhet och ser fram emot verkliga möten
i samband med 2013 års kongress i november.
Tidskriften kommer ut fyra gånger och kommer, liksom tidigare, att ge teoretisk påfyllning
och praktisk inspiration. Det enda styrelsen
och årsmötet mer radikalt har beslutat ändra är
föreningens namn.
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
fick sitt namn vid bildandet på 1950-talet.
Foniatergruppen var aktiv och representerad
i styrelsen under kommande decennier. Sedan
ganska många år är så inte längre fallet. Även
om någon enstaka medlem är foniater kan det
inte ses som rimligt att föreningen behåller sitt
namn då denna yrkesgrupp numera inte är en
del av gemenskapen i föreningen – något de
själva förklarat vid ett nordiskt möte inför föreningens 50-årsdag för några år sedan.
Kongressen år 2013 kommer därför antagligen att utgöra en startpunkt för föreningen i

dess nya skepnad. Vad namnet blir avgör styrelsen under verksamhetsåret. Alla medlemmar
är välkomna att skicka in förslag på namn som
anknyter till våra yrken och verksamhetsområden. Läs stadgarna på www.sffl.se och fundera
igenom hur innehållet i verksamheten bäst
återspeglas i föreningens namn på ett sätt som
gör det begripligt vad vi ägnar oss åt. Vinnande
namnförslag kommer att belönas vid kongressen.
Välkommen med ditt förslag till nytt namn
på vår förening senast den 1 april 2013. 
Astrid Frylmark
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Käte Alrutz
tilldelas Tal- och
språkpriset 2012
för sitt innovativa
och kreativa sätt att
kombinera logopedi
och teknik, alltid med
patienten i fokus
Utmärkelser
År 2007 fick Käte Alrutz
det svenska Vitalisstipendiet för innovativ
IT-tillämpning.
År 2008 Computerworld
Honors Program Laureate för Long distance
Speech therapy by Video
I Washington DC.

TAL- &
SPRÅKPRISET
2012
tilldelas

Käte Alrutz
va sätt att

ativa och kreati

för hennes innov

,

edi och teknik

kombinera logop

ten i fokus.

alltid med patien

Stockholm 24

TAL- OCH SPRÅKPRISET
Käte Alrutz erhöll Tal- och
språkpriset 2012 för sitt kreativa sätt att kombinera logopedi och teknik. Vår pristagare
har ett engagemang utöver det
vanliga och som logoped har
Käte Alrutz arbetat på olika
håll i Sverige. Käte nominerades till priset som ett resultat
av den publicitet som hennes
telemedicinska projekt i
Västerbottens län har fått.
Styrelsen fann hennes arbete
så kreativt och innovativt att
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det borde belönas, och nu kan
Käte lägga Tal- och språkpriset till de övriga utmärkelser
som projektet har fått. Vid
kongressen fick Käte enligt
önskemål från tidigare år
chansen att berätta om sig
själv och sitt yrkesliv.
Käte Alrutz föddes i Stockholm för 66 år sedan och kom
på brokiga vägar i kontakt
med logopedyrket. Efter att
ha arbetat i Stockholm ett par
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november 2012

Astrid Frylmark,

ordförande

år tog hon steget att flytta till
Gotland, allt sedan barndomen
hennes sommarparadis, där
hon till att börja med var den
enda logopeden på ön. Tack
vare idogt arbete och god
taktik blev tjänsterna fler såväl
inom sjukvården som habiliteringen. Käte gjorde otaliga
hembesök, samlade erfarenheter, byggde kontaktnät och
spred kunskap, inledningsvis
mycket om ätsvårigheter och
matning av rörelsehindrade.

När logopedgruppen hade
växt till fem tjänster fann man
sin hemvist i Rehabkliniken.
Till en början fanns ingen särskild budget för logopedi, utan
man fick tillverka eget material
och improvisera.
En milstolpe blev införandet
av treårsscreening på barnavårdscentralerna 1988.
Med den i botten kunde barn
remitteras på ett mer genomtänkt och systematiskt sätt.
Språkförskola och språkklasser
inrättades på Gotland 1995.

Nya utmaningar i norr
Efter de intensiva åren med
utveckling av verksamheten
på Gotland ville Käte ha nya
utmaningar. I Umeå skulle
man starta en logopedutbildning. Där fanns en ytterst
liten logopedisk basverksamhet, varför det helt enkelt
inte fanns praktikplatser till
studenterna. Som nytillträdd
cheflogoped fick Käte försöka
ligga steget före utbildningen
och bygga en klinisk plattform
inom diagnosområde efter
diagnosområde.
År 2003 hade verksamheten
expanderat till en länsklinik
som numera kan erbjuda
vård på lika villkor, och med
mottagningar på länets tre
sjukhus. Treårsscreeningen
infördes även i Västerbotten,
och språkklasser har tillkommit i Umeå och Lycksele.
Även om det finns logopeder på sjukhusen är det
inte lätt att bedriva poliklinisk verksamhet i Norrlands
inland. Käte och kollegorna
funderade mycket över neuro-

logiskt sjuka patienters situation? Tänk att ha 40 mil enkel
resa till ett besök där man ska
utreda och behandla afasi eller
dysartri. Logopederna började
snegla på den telemedicinska
utrustning som fanns i Umeå,
och som också fanns utplacerad på några vårdcentraler i
inlandet. Tekniken var dock
inte idealisk för samtal. Den
fördröjning som alltid uppstod
mellan replikerna var svår att
överbrygga och ergonomin
för logopeden var inte den
bästa. Tillsammans med olika
teknikföretag prövade man
olika tekniska lösningar och
i samråd med patienter och
studenter arbetade man med
det praktiska förfarandet vid
själva patientmötet. Idag finns
ändamålsenliga behandlingsstudior och arbetssättet är väl
etablerat inom logopedin.

Logopedi på distans
Före uppkopplingen gäller
det att kontrollera ljus och
bakgrund så att patienten och
logopeden ser varandra bra.
Allt material måste finnas på
plats. Mikrofonen ska vara kalibrerad, liksom kameran. Det
inledande samtalet syftar, förutom att etablera kontakten,
till att kontrollera inställningarna hos logoped och patient
och ger också patienten tillfälle
att vänja sig vid detta sätt att
samtala.
Under besöket är det ännu
viktigare än vanligt att hålla
en struktur, tilltala patienten
med namn och sträva efter
en så normal samtalston som
möjligt. Det gäller att undvika
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störande ljud och att akta sig
för att se på den lilla infällda
bilden av sig själv i kameran.
Sådant stör kontakten. Ett
tydligt avslut är också viktigt
så att patienten upplever att
samtalet avslutas och att man
inte bara försvinner.
De erfarenheter som samlats av telemedicinsk logopedi
är generellt positiva. Det går
att genomföra mycket av logopedisk terapi på det här sättet,
även om man före en videokontakt bör träffa patienten i
verkligheten. Man kan faktiskt
zooma in vad patienter skriver
genom att patienten håller
upp sitt papper eller genom en
extra kamera, styrd av logopeden, ovanför bordet. Det finns
också nya videosystem som
har vinklingsbara kameror.
Det är emellertid svårt att
trösta ledsna patienter, och
det är svårt för personer med
grava förståelseproblem att
genomföra den här typen av
logopedbesök.
Afasi- och dysartripatienter
har i allmänhet varit mycket
positiva till terapi över video.
De är i regel fokuserade i sam
talen och logopeder har till
och med upplevt förbättrad
förmåga till turtagning. Det är
önskvärt att neurologiskt sjuka
patienter har med sig en följeslagare som stöd och säkerhet.
Denna person kan också hjälpa
till att tolka och förklara även
om man ger mycket feedback, och kan själv få råd och
information som är till nytta i
hemmet eller på boendet.
Förskolebarn anpassar sig
lätt till mediet, och en del barn
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blir mer fokuserade än vid
fysiska besök. Föräldrarna har
generellt sett varit positiva.
Det går bra att göra en preliminär screening för beslut om
åtgärd. När det gäller grava
fonologiska svårigheter är det
inte alltid möjligt att analysera
dem i detalj, beroende på akustiken i rummet där patienten är.
Efter mer omfattande utredningar av skolelever har många
skolkonferenser genomförts via
telemedicin. Logopeden är ordförande och har huvudansvaret
för strukturen under mötet.
Alla deltagare ska presenteras
med namn och bild när mötet
inleds. Kroppsspråk och gester
syns bra men kan ändå vara
svåra att uppfatta, varför det är
viktigt att verbalisera allt.
Även röstterapi har genomförts på distans via telemedicin.
Patienter har i många fall fått
låna en mobil utrustning att
använda i hemmet. Videotekniken har inneburit nya sätt att
instruera och det har fungerat
tillfredsställande.

Barns inflytande
– en fråga om demokrati

Internationell spridning
I dag har Käte Alrutz lämnat
logopedmottagningen och
arbetar enbart med telemedicin.
Hon är ansvarig för projekt i
syfte att exportera logopedi på
distans till Skottland, Irland
och Nordirland. Därutöver arbetar hon med mobil jour inom
barn- och ungdomspsykiatrin,
hemrehabilitering i grupp vid
smärttillstånd, telemedicin som
beslutsstöd till distriktssköterskor i glesbygd och med fler av
logopedins patientgrupper. 
Astrid Frylmark

Tal & Språk 1/2013

Elisabeth Arnér har i många år
verkat som lärare på lärarutbildningen vid Örebro universitet. Hon leder också projekt
om barns inflytande i förskola
och skola på andra ställen i
landet. I sin forskning har hon
genom att samtala med förskolebarn fått en djup förståelse
för maktproblematiken i förskolan. Vill vi vuxna att barn
ska få komma till tals och ha
ett inflytande på riktigt? Vad
behöver man begripa för att
6

förstå livet för barn? Vad vet
vi vuxna om vad barn tänker?
Det är frågor som Elisabeth
belyste under sin föreläsning
på SFFL:s kongress ”Lekens
kraft och språkligt samspel”
den 23 november 2012.
Elisabeth Arnér inleder föreläsningen med att berätta att
hon tidigt under barndomen
som storasyster tog ansvar
och skyddade sina syskon,
speciellt sina bröder. Hon var

inte starkare än pojkarna men
argare och på det sättet nådde
hon långt. Elisabeth menar att
denna ilska hjälper henne än i
dag, då hon arbetar för barns
rättigheter.
2001 startade ett utvecklingsarbete om demokrati
och inflytande i förskolan i
Örebro, och Elisabeth Arnér
stod dels för det vetenskapliga
underlaget, dels för utbildningen av personalen, som
skedde i samarbete mellan
Örebro universitet och Örebro
kommun. Arbetet fokuserade
på mötet mellan vuxna och
barn i förskolan och ledde till
förändringar av synen på barn.
Man utgick från händelser
som inträffat i barngrupperna, för att komma till insikt
om sitt eget förhållningssätt
gentemot barnen. Att fördjupa
kunskapen med hjälp av litteratur, samtal, reflektion och
dokumentation var centralt i
utvecklingsarbetet.
Parallellt med arbetet som
lärare vid lärarutbildningen
inledde Elisabeth sin forskning
genom samtal med sexåringar,
en i taget, och bad dem prata
om sina liv med oss vuxna.
Och det ville barnen gärna
göra. Självklart bestämde föräldrarna om deras barn skulle
delta i forskningsarbetet. Föräldrarna informerades om att
de av sekretesskäl inte skulle få
reda på vad barnen sagt under
samtalen med Elisabeth. När
Elisabeth frågade föräldrarna
om hon fick prata med deras
barn var att det först blev
alldeles tyst. Efter en stund
sa så en förälder: ”Jag tycker
att det är bra att någon pratar

med min dotter för det hinner
aldrig jag.” Under ett års tid
genomfördes 120 samtal med
barn.
Det var många barn som sa
att det var mycket som var förbjudet för dem att göra. Alla
barn sa: ”Det finns så mycket
som man inte får göra”. Elisabeth poängterar att det i läroplanen för förskolan inte står
vad barn INTE ska göra utan
tvärtom vad de har RÄTT att
göra. Barnen tyckte att det
var ”himla mycket regler”
som kändes nödvändiga för
de vuxna men uppenbarligen
inte för dem själva. Genom
samtalen utvecklades och tydliggjordes begreppet barnperspektiv och skillnaden mellan
vuxnas perspektiv på barn och
barnens eget perspektiv på sin
tillvaro framträdde.
Elisabeth poängterar att
det inte bara är samtalen med
barnen som är viktiga. Även
samtalen och diskussionerna
personalen emellan är av
betydelse för att en perspektivförändring ska ske. Tanken
att ge barn större inflytande i
förskolan kan upplevas som
utmanande för vuxna. Både
barns och vuxnas åsikter
måste respekteras.
Personalen hade ibland
ingen aning om hur barnen
uppfattade sig själva utan
såg till exempel mest en
”stökig” pojke, vilken under
samtal med Elisabeth uppvisade en god insikt om sitt
beteende. Under föreläsningen
ger Elisabeth exempel från
sexåringarnas berättelser som
ger oss lyssnare en bild av hur
barnen uppfattade de vuxna
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i förskolan, vad de oroade
sig för, vad de upplevde att
de fick ha inflytande över och
också vilka strategier de kunde
utveckla för att klara sig bra i
gruppen. Elisabeth framhåller
att vi ännu har mycket att lära
när det gäller att låta barnen
komma till tals.
Enligt Elisabeth Arnér finns
det stora möjligheter att förbättra och utveckla samvaron
mellan barn och vuxna genom
samtal. Barnen beskrev att
de ”såg” mycket som de inte
visste hur de skulle kunna
påverka. Ett exempel var en
pojke som tyckte att man fick
vänta för länge på sin tur att
snickra. I samtal med Elisabeth
presenterade han ett förbättringsförslag, vilket sedan
kunde genomföras trots att
den första kommentaren från
pojken var: ”Ingen idé att säga
något. Det är redan bestämt.”
I förändringsarbetet fick
personalen en uppgift: ”Säg
ja i stället för nej och notera
sedan vad som händer med
barnen, med er själva och
med kollegorna. Skriv ned
vad ni tänker, inte vad ni
borde tänka.” Elisabeth ger
ett exempel på vad som kan
hända när man vänder ett nej
till ett ja: En förskollärare var
ute med 14 barn en ruggig, grå
novemberdag. Barnen lekte
med stenar och pinnar och de
ville egentligen ha vatten, men
”det går ju inte” sa barnen. Eftersom förskollärarens uppgift
var att bejaka det barnen tog
initiativ till, överraskade hon
dem med att säga ja till att få
ha vatten utomhus. Barnen
trodde inte det var sant. ”Var-
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för får vid det” frågade de. Resultatet blev en koncentrerad
lekstund och alla var nöjda.
Förskolepersonalen upplevde
att det blev lugnare när barnen
fick gehör för sina initiativ.
Hinder på vägen till förändringar kan vara det förgivettagna i förskolans kultur, dess
traditioner och kollegor som
betraktar förändringar som besvärliga eller till och med hotfulla. Det gäller att fråga sig
själv och samtala med kollegor
om hur man betraktar barnen.
Det är lätt att inta ett så kallat
punktuellt perspektiv: du ÄR
på det sättet; kan inte bli på
annat sätt; nu kommer vi att få
ett sådant här barn som ...
Med ett relationellt perspektiv skapas en förståelse för
att det är flera faktorer som
samverkar till ett beteende:
samtalspartner, situation,
vilka som deltar. ”Är trots en
egenskap eller är det en följd
av ett visst bemötande?”, är en
fråga som man kan ställa sig
om man intar ett relationellt
perspektiv.
Elisabeth Arnér berättar om
tillkomsten av den populära
Grubbelklubben. På grund av
ett krismöte för den ordinarie
personalen fick en blivande
fritidspedagog ta hand om
eftermiddagens mellanmål för
58 barn. Det uppstod samtal
mellan barnen och praktikanten. Barnen tyckte han såg lite
ledsen ut och han berättade
då att en av hans föräldrar
hade gått bort. Alla barnen
visste hur det kändes att vara
ledsen och de började resonera om vad man kunde göra
då. Det var upprinnelsen till
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Grubbelklubben som kom att
bli ett stående, meningsfullt
och populärt inslag på denna
förskola.
Elisabeth avslutade sin tankeväckande och djupt berörande föreläsning med att förklara
att hon har mött många barn
som är sanna, rättvisa, kloka
och modiga och att hon har
lärt sig mycket genom sina
möten och samtal med såväl
barn som vuxna. 
Ylva Segnestam
I böckerna Barns syn på vuxna: att komma nära barns perspektiv (Arnér, E. & Tellgren,
B., Studentlitteratur 2006) och
Barns inflytande i förskolan:
en fråga om demokrati (Arnér,
E., Studentlitteratur 2009)
kan ni läsa mera om dessa
viktiga frågor. Det ges många
konkreta exempel i böckerna
och i den första boken finns ett
kapitel (8) som beskriver hur
författarna har gått till väga i
samtalen med barnen.
Läs gärna mer om Elisabeth
Arnérs verksamhet på hennes
hemsida www.elisabetharner.se.
Ta också del av tidningen Lika
värde nummer 4/2012, en tidning från Specialpedagogiska
skolmyndigheten, som bl.a.
handlar om tillgänglig skola
och där en elev med språkstörning uttalar sig. Tidningen kan
prenumereras på kostnadsfritt
www.spsm.se
En ny forsknings- och utvecklingsrapport om delaktighet, ”Där man söker får
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man svar. Delaktighet i teori
och praktik för elever med
funktionsnedsättning”, har
getts ut av Specialpedagogiska
skolmyndigheten (FoU skriftserie nr 2). Elevintervjuer och
observationer har genomförts
och elevernas engagemang i
delaktighetsfrågorna var stort.
Rapporten kan beställas eller
hämtas som pdf-dokument på
www.spsm.se
Läs mer om relationellt
respektive punktuellt
perspektiv:
I ett relationellt perspektiv
ser man människan och
de handlingar hon utför
utifrån de relationer och
de sammanhang hon vis
tas i. Problem tillskrivs
inte någon enskild individ
utan betraktas som mellanmänskliga problem. I
ett relationellt perspektiv intar läraren elevens
perspektiv på så sätt att i
mötet med eleven se vem
eleven är och inte vad
eleven är.
I det punktuella perspektivet ser man människan
som en fristående individ
där egenskaper och för
mågor tillhör individen
och dessa har inte något
att göra med det soci
ala sammanhang som
individen lever i (Wright,
Moira von, 2002. Det
relationella perspektivets
utmaning).

Språk-kedjan
– succé genom samverkan
Första dagens sista programpunkt på SFFL:s kongress
”Lekens kraft och språkligt
samspel” inspirerade och gladde oss alla. Föreläsarna Maria
Ehde Andersson, utvecklingsledare från Regionbibliotek
Halland, och logoped Catarina
Sjöbergs presenterade entusiastiskt ett stimulerande material
och berättade om det goda
resultat som samspelet mellan
olika professioner har gett i
projektet Språk-kedjan.

Maria Ehde Andersson och
Gerd Almquist-Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, åkte till
att börja med till Danmark där
de fick inspiration till projektet
Språk-kedjan genom allt material, inte alls bara böcker, som
fanns på biblioteken för barn
med språkliga svårigheter. Så
kallade språkväskor med väl
genomtänkt språkstimulerande
material fanns till exempel i
Odense.

Maria Ehde Andersson

Så startade projektet Språkkedjan som ett samarbetsprojekt mellan Barnhälsovården i
Halland och Regionbibliotek
Halland. Namnet valdes som
en parallell till vårdkedja.
Målet var att det skulle finnas
en obruten kedja insatser för
barn i åldern tre–fem år med
en identifierad språkavvikelse eller språkstörning. Som
övergripande målsättning hade
projektet att främja alla barns
förutsättningar för att få lust

Catarina Sjöberg
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Foto: Ylva Segnestam

till att utforska språket och
att därigenom så småningom
kunna utveckla sin läs- och
skrivförmåga.
Genom projektet har ett
givande samarbete utvecklats
mellan de verksamheter som
möter förskolebarn i behov av
särskilda stödinsatser för sin
språkutveckling: BVC (barnavårdscentraler), förskola,
bibliotek och logopedmottagningar. I projektets referensgrupp har representanter för
dessa verksamheter ingått.
Språkstimulerande material,
som förpackats i ryggsäckar
och små resväskor, har tagits
fram och finns lättillgängligt via kommunbiblioteken
i Halland. De så kallade
språkväskorna är framtagna
för de barn som fått remiss
till logoped men alla föräldrar
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och barn får låna dem, dock
under maximalt två veckor.
Även förskolepersonal lånar
språkväskorna, ofta med ett
specifikt barn i åtanke. De kan
på så sätt visa föräldrarna en
språkväska och tipsa om att
även de kan gå och låna en
sådan för sitt barns räkning.
Maria Ehde Andersson och
Catarina Sjöberg framhåller
att tillgängligheten är utmärkt
när språkväskorna finns på
bibliotek. Inget barn behöver
invänta besök hos logoped för
att få låna dem. Materialet ska
vara lätt att få tag i och det
ska inte behövas någon diagnos eller något intyg för att få
tillgång till väskorna.
Modersmålslärarna använder gärna materialet även om
projektet Språk-kedjan inte
var riktat mot flerspråkiga
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barn generellt utan mot barn
med språkstörning. Det har
framkommit önskemål om
speciellt material i språkväskorna för flerspråkiga barn.
De barn med flera språk och
en språkstörning som kommer
till logoped rekommenderas
naturligtvis språkväskorna.
I språkväskorna finns,
precis som i Danmark, inte
bara böcker utan också spel
och särskilt utvalt lekmaterial.
Det som finns i väskorna ska
ge stöd och idéer till språkliga
aktiviteter, viktiga för barnens
språkutveckling. Man kan
alltså gå till bibliotek utan
att känna sig tvungen att läsa
eller låna böcker. På Halmstad
bibliotek är det till och med så
att alla barn kan låna spel.
Maria och Catarina beskriver de många diskussioner som

deltagarna i projektgruppen
har fört under arbetets gång.
De olika verksamheterna har
ju olika uppdrag: Biblioteken vill nå alla, BVC vill nå
speciella grupper för särskilda
insatser och logoped arbetar
oftast med enskilda barn. Bibliotekarierna bedömer böcker
estetiskt och litterärt medan
BVC och logoped tänker på
funktion – bra att ha till träning till exempel. Bibliotekarierna jobbar utifrån erfarenhet.
BVC-personal och logopeder
söker evidens. Efter många
samtal blev slutsatsen: Ge och
ta! Mixa för att maxa!
Maria Ehde Andersson och
Catarina Sjöberg demonstrerar
de sex språkväskorna och berättar ivrigt om avsikten med
det ingående materialet. Allt är
mycket välplanerat. Väskorna
benämns Emil-väskan (språkljud, lyssna, oralmotorik),
Alfonsryggsäcken (pragmatik),
Spindel-ryggsäcken (ordförråd, kategorisera, associera),
Kråkan-ryggsäcken (ordförråd,
prepositioner, motsatsord),
Pippi-väskan och Bu och
Bä-ryggsäcken (båda handlar
om grammatik, ordföljd). Alla
ryggsäckar/väskor har figur
som symbol. Språkväskorna
med innehåll kan ses på www.
regionhalland.se/sprakkedjan.
Förutom det konkreta
materialet finns det så kallade
inspirationskort samt en instruktionsfilm per språkväska.
De lekar som beskrivs på inspirationskorten är framtagna
av Catarina Sjöberg i samarbete med en förskolelärare i
referensgruppen. Tanken är
att föräldrar och barn när som

helst – inomhus eller utomhus,
i bilen eller på lekplatsen,
under tandborstning eller
påklädning – ska kunna utföra
språkträning utan att behöva
något specifikt material.
I varje väska finns det
material, böcker eller spel,
där TAKK är tillagt. Avsikten
med det är att visa föräldrarna att man kan använda
tecken som en del av språkträningen. Språkväskorna är ofta
placerade bredvid hyllan med
TAKK-material för att påvisa
att det finns mer material med
TAKK på biblioteken.
I augusti 2009 var det
releaseparty för språkväskorna. Kompetensutbildning
kring tal- och språkutveckling,
bakgrund och medicinska
fakta kring väskorna genomfördes i hela Halland för olika
personalgrupper. Väskorna
finns att låna på ett bibliotek
i varje kommun i Halland. De
har blivit oändligt populära
och väntetiden har hela tiden
varit lång, till och med innan
språkväskorna släpptes. På
biblioteken finns som tillägg en
lista på böcker som bibliotekarien kan hänvisa till om väskan man söker är utlånad eller
om man vill ha extra böcker
med hem. Dessutom har flera
bibliotek efter hand köpt in
extra väskor.

Maria Ehde Andersson och
Catarina Sjöberg poängterar
att väskorna inte finns till
försäljning. Det är ju viktigt
att de som arbetar fram ett
material gör det utifrån sina
erfarenheter, önskemål och
behov. Emellertid finns det
en förteckning över Språkkedjans material och varifrån
det har införskaffats i skriften
Språk-kedjan: En obruten
kedja för alla barns tal- och
språkutveckling (www.regionhalland.se/sprakkedjan).
Utvärderingar av Språkkedjan har gjorts av Astrid
Frylmark, logoped, 2009 och
2011-2012. Den första utvärderingen är kvantitativ medan
den andra, ”Tålamod och
fantasi”, är kvalitativ. Utvärderingarna, som är beställda
av Regionbibliotek Halland,
finns på www.regionhalland.
se/broschyrer. (Ni hittar utvärderingarna också på www.
frylmark.net).
Språk-kedjan har glädjande
nog permanentats och ingår
nu i den ordinarie biblioteksverksamheten. En del bibliotek
har till och med själva köpt in
och gjort extra språkväskor. Vi
hoppas att Språk-kedjans idéer
ska spridas så att många barn
får ta del av en sådan värdefull
verksamhet! 
Ylva Segnestam

Läs mera om projektet på www.regionhalland.se/sprakkedjan
Läs också Rydsjö, Kerstin (2012). Dags att höja ribban!? En
rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek
kring små barns språk- och litteracitetsutveckling, som finns
på www.regionhalland.se/broschyrer.
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MEDLEMSBREV 2013

VÄLKOMMEN TILL SFFL 2013!
Året är fortfarande nytt. Vi går
mot ljusare tider. Du håller i
din hand ett nummer av Tal &
Språk, det första av fyra som
alla medlemmar och prenumeranter får i år. Tidskriften
kommer, med gamla och nya
medarbetare, att fortsätta erbjuda inspirerande läsning om
vårt gemensamma yrkesområde – tal, språk och kommunikation. Årets kongress äger
rum den 15-16 november i
Stockholm.

Så… betala in årets medlemsavgift, oförändrade 330 kr, till
plusgiro 606380-4. Medlemskap är personligt – om din
arbetsgivare är villig att betala
får du lägga ut summan och
sedan begära ersättning i
efterhand. Alternativet är att
be din arbetsplats att prenumerera på tidskriften. För att
du ska kvarstå som medlem i
vårt register måste din avgift
vara oss tillhanda senast den
31 mars.

Om du har frågor kring med
lemskap eller synpunkter på
föreningsarbetet, välkommen
att höra av dig till någon i
styrelsen. Våra kontaktuppgifter hittar du på näst sista sidan
här i tidskriften.
Än en gång - välkommen till
SFFL 2013!
Astrid Frylmark

Med ditt medlemskap följer:

Nr 1 2013

• Fyra nummer av Tal & Språk per år
• Lägre avgift på kongressen
• Föreningen som en mötesplats för engagerade logopeder,
talpedagoger och specialpedagoger med inriktning på tal,
språk och kommunikation
Tal & Språkpriset

• Hemsidan, www.sffl.se.

Barnens inflytande

MEdLEMSbrEV 2013

VÄLKOMMEN TILL SFFL 2013!

Språk-kedjan

Året är fortfarande nytt. Vi går
mot ljusare tider. Du håller i
din hand ett nummer av Tal &
Språk, det första av fyra som
alla medlemmar och prenumeranter får i år. Tidskriften
kommer, med gamla och nya
medarbetare, att fortsätta erbjuda inspirerande läsning om
vårt gemensamma yrkesområde – tal, språk och kommunikation. Årets kongress äger
rum den 15-16 november i
Stockholm.

Tålamod och fantasi

Om du har frågor kring med
lemskap eller synpunkter på
föreningsarbetet, välkommen
att höra av dig till någon i
styrelsen. Våra kontaktuppgif
ter hittar du på näst sista sidan

Så… betala in årets medlems
avgift, oförändrade 330 kr, till
plusgiro 606380-4. Medlemskap är personligt – om din
arbetsgivare är villig att betala
får du lägga ut summan och
sedan begära ersättning i
efterhand. Alternativet är att
be din arbetsplats att prenu
merera på tidskriften. För att
du ska kvarstå som medlem i
vårt register måste din avgift
vara oss tillhanda senast den

här i tidskriften.
Än en gång - välkommen till
SFFL 2013!
Astrid Frylmark

31 mars.

Med ditt medlemskap följer:

Nr 1 2013

• Fyra nummer av Tal & Språk per år
• Lägre avgift på kongressen
logopeder,
• Föreningen som en mötesplats för engagerade
inriktning på tal,
talpedagoger och specialpedagoger med
språk och kommunikation
Tal & Språkpriset
Barnens inflytande

• Hemsidan, www.sffl.se.

Språk-kedjan
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För att
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Tålamod och fantasi
Nya styrelseledamöter

31 mars.
kring
Om du har frågor
synpunkter
medlemskap eller
välko mpå föreningsarbetet,
dig till någon i
men att höra av
styrelsen. Våra kontaktuppgifnäst sista sidan
ter hittar du på
här i tidskriften.
Än en gång - välkommen
SFFL 2013!

till

Astrid Frylmark

Hemsidan, www.sffl.se.

kr (medlem)
BETALA IN: 330
PLUSGIRO:
UPPGE:
ANGE:

Nya styrelseledamöter

alternativt 150 kr

(student/pensionär)

31 mars
606380-4 – senast
medlemsnummer
tidskrift).
Ditt namn och ditt
på baksidan av denna
(se ovanför adresstämplingen
finns högst upp på
adress än den som
Om du har annan
tidskrift.
baksidan av denna

Nyhet!

2013
Årets medlemsbrev
nu direkt i tidningen.
Läs mer på sid 12.
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150 kr
BETALA IN: 330 kr (medlem) alternativt
PLUSGIRO:
UPPGE:
ANGE:
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(student/pensionär)

6063804 – senast 31 mars
Ditt namn och ditt medlemsnummer
av denna tidskrift).
(se ovanför adresstämplingen på baksidan
finns högst upp på
Om du har annan adress än den som
baksidan av denna tidskrift.

Nyhet!
Årets medlemsbrev 2013
nu direkt i tidningen.
Läs mer på sid 12.
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BETALA IN: 330 kr (medlem) alternativt 150 kr (student/pensionär)
PLUSGIRO:

606380-4 – senast 31 mars

UPPGE:

Ditt namn och ditt medlemsnummer
(se ovanför adresstämplingen på baksidan av denna tidskrift).

ANGE:

Om du har annan adress än den som finns högst upp på
baksidan av denna tidskrift.
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Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

Byter namn mot … vad?
Vi bjuder in alla medlemmar till att bidra med förslag till ett nytt namn på
föreningen. Vi behöver ett namn som bättre innefattar den verksamhet och de
yrkesområden som finns representerade idag. Skicka ditt förslag till någon i
styrelsen eller till redaktionen senast den 1 april! Du hittar adresser i tidningen.

Välkommen med ditt bidrag!

IALP:s kongress 2013: ”Where practice meets sciences”
IALP:s 29:e världskongress hålls i Turin i Italien den 25–29 augusti 2013.
Föreläsarna kommer att ha fokus på vetenskap kopplat till praktik.
Huvudföreläsare är:
Professor Faraneh Vargha-Khadem, England som föreläser om ”Brain Behavior relationships: assessment
and treatment of child language disorders”.
Dr Yaakov Stern, USA, som föreläser under temat ”Cognitive reserve: management of communication
disorders in the elderly”.
Dr Wolfram Ziegler, Tyskland, som föreläser om ”Neuromotor processing: clinical implications in speech
disorder”.
Andra ämnen som tas upp är bland annat röst, CI och flerspråkighet.

Officiell hemsida för kongressen: www.ialpturin2013.it
Kort om IALP:
IALP, International association of Logopedics and Phoniatrics, bildades i Wien 1924, i samband med den första världskongressen. Organisationens syfte är att ur ett globalt perspektiv verka för att förbättra förutsättningarna för personer med
störningar inom områdena röst, tal, språk, hörsel och sväljning. IALP ska erbjuda en plattform för utbyte av kunskaper mellan professionella inom dessa områden. Idén är att sprida kunskap genom internationella nätverk och kontinuerligt återkommande kongresser samt att bidra till att kunskapen inom områdena appliceras inom breda mångkulturella perspektiv.
Organisationen har också konsultativ status i förhållande till WHO. Efter att första kongressen hållits i Wien 1924 har
kongresser hållits i olika delar i världen – till en början vartannat år med uppehåll runt de mest turbulenta åren kring andra
världskriget. Numera hålls kongressen vart tredje år. Den senaste hölls i Aten 2010 och hade temat ”Where the sciences
of communication meet the art and culture”. Inom IALP finns kommittéer inom olika områden som afasi, stamning, röst,
audiologi, barnspråk och alternativ kommunikation. På SFFL:s hemsida sffl.se hittar du en länk till IALP.
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Tålamod och fantasi
– en kvalitativ utvärdering av Språk-kedjan

Av Regionbibliotek Halland
fick jag hösten 2011 i uppdrag
att genomföra en utvärdering
av projektet Hur gick det sen?
Håller Språk-kedjan måttet?
(se ”Hur gick det sen?”). Utvärderingens syfte var att undersöka om de barn som har
problem med tal, språk och
kommunikation i Halland får
stöd och hjälp av de material
och metoder som tagits fram
genom projekt Språk-kedjan.
En första kvantitativ utvärdering genomfördes år 2010 då
projekt Språk-kedjan nyligen
hade placerat ut material för
utlåning på biblioteken. I
samråd med projektledningen
beslutade man att denna andra
utvärdering skulle genomföras
med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Projekt Språk-kedjan uppfattades i den tidigare
utvärderingen som en insats
främst riktad mot aktivitet
och delaktighet i de familjer
som berörs (enligt ICF-CY, se
www.socialstyrelsen.se). Därför intervjuades tre familjer
i Halland och två familjer i
Västernorrland. Minst ett barn
i varje familj har svårigheter
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med språk, tal och/eller kommunikation. Föräldrarnas
upplevelser och erfarenheter
jämfördes. Rapportens titel är
en del ur ett citat från en av de
intervjuade som konstaterade:
”Barn med språkstörning behöver vuxna som har tålamod
och fantasi.”
Språkstörning innebär som
bekant att barnet har svårigheter med språklig kommunikation, ofta både förståelse
och uttrycksförmåga. Språkstörning leder till problem i
samvaron såväl med jämnåriga
som med vuxna utanför familjen. I förlängningen innebär
det många praktiska problem
för familjerna, det är till exempel svårt att anlita barnvakt
och att umgås naturligt med
andra utanför den närmaste
familjekretsen. Att som förälder inte förstå vad barnet säger
leder till dagliga sammanbrott
i kommunikationen. För en del
familjer är problemet litet, för
andra är det omfattande.
Stödet till föräldrar – både
när det gäller kunskap och
insikt om problem – är en
angelägen men ofta eftersatt
del av ansvaret hos professio-
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nella aktörer: BVC, bibliotek,
förskola och logopedmottagningar. Ingen av familjerna
ansåg sig ha fått teoretisk
information om språkstörning
utan att själva ha tagit initiativ
och letat efter kunskap.
Språkstörning som begrepp är inte etablerat utanför
logopedi och pedagogik, inte
ens i de familjer vars barn
går hos logoped. Familjerna
var obekväma med denna
etikett. BVC har remitterat till
logoped i samtliga intervjuade
fall, fast några föräldrar och/
eller förskola har bekymrat sig
för språk och tal långt innan
remiss har skickats. Sammantaget fick de aktuella barnen
i Halland i genomsnitt 12
besök/kalenderår hos logopeden. Barnen i Västernorrland
fick 3-4 besök per kalenderår.
De geografiska skillnaderna är
stora i landet.
När personal i förskolan
telefonintervjuades framkom
olika uppfattningar om vikten
av att arbeta särskilt med de
här barnen och att intresset, viljan och möjligheten
att engagera sig i barnens
individuellt utformade, riktade

Catarina Sjöberg och Maria Ehde Andersson

språkträning varierade stort.
Bristande kommunikation och
information mellan aktuella
verksamheter, mellan förskola
och familjer samt inom arbetslagen i förskolan var uppenbar
i flera fall.
Som vidareutveckling av
Språk-kedjan föreslås för
samtliga verksamheter satsning på utökat samarbete med
förskolorna kring den aktuella

målgruppen samt gemensam
satsning på att förmedla kunskap till föräldrarna.
För egen del var det fantastiskt att efter decennier som
logoped få möta föräldrarna
utan att barnen var med för att
diskutera familjens situation.
Den kunskapstörst jag mötte
ledde till att jag förverkligade
en idé – att bygga upp en
informativ sida för föräldrar
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om språkutveckling. Den sidan
finns nu, www.spraklek.se,
och kommer att fyllas med nya
texter vartefter det är praktiskt
möjligt.
Båda utvärderingarna i sin
helhet finns att läsa på www.
frylmark.net under fliken Kvalitetsarbete. 
Astrid Frylmark
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Lena Stagmo
– ny styrelseledamot presenterar sig
Jag bor i Åkarp utanför
Malmö med min man, mina
tre barn och två katter. Fram
tills i fredags studerade jag på
specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, tal och språk, på
Malmö högskola, vilket givetvis har varit en stor utmaning.
I hela två dagar efter kursens
slut gick jag runt och kände att
jag aldrig mer skulle studera
utan bara jobba. På den tredje
dagen satt jag där igen och
bläddrade genom kursutbudet.
Nästa utmaning blir en master
i specialpedagogik, troligen
med något slags fokus på
språk. En annan föresats är att
börja sjunga igen. I många år
har jag sjungit i olika konstellationer och ser fram emot att
återuppta denna glädjebringande aktivitet under våren.
Min yrkesmässiga bakgrund har jag som gymnasielärare i samhällskunskap och
svenska/svenska som andraspråk. Efter några år fann
jag mig allt oftare ansvara
för klasser där eleverna hade
många skolmisslyckanden bakom sig, ofullständiga grundskolebetyg och en stor skepsis
mot de vuxna i skolan. Under
en föräldraledighet valde jag
att läsa vidare till specialpedagog och arbetade sedan
under många år med det s.k.
IV-programmet, där jag fung-
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erade som spindeln i nätet runt
eleverna och deras kontakter
med myndigheter, habilitering
etc. År 2011 sökte jag och fick
en tjänst som rådgivare på
Specialpedagogiska skolmyndigheten. I mitt dagliga arbete
fungerar jag många gånger
som brygga mellan sjukvård
och skola. Genom att ha fokus
på pedagogiska konsekvenser
av funktionsnedsättning handlar min insats ofta om att hitta
vägar att göra utbildning tillgänglig för elever/barn utifrån
deras förutsättningar. Ofta
ser och vet pedagoger mer än
vad de vågar tro på. För att
en positiv kunskapsutveckling
ska komma till stånd måste
den pedagogiska, sociala och

fysiska miljön beaktas. Där
måste skolan/förskolan ibland
få hjälp att omsätta resultat
från en utredning av t.ex. logoped till vad som faktiskt är bra
för eleven i den miljö han/hon
befinner sig. Det är ett utmanade och roligt arbete!
SFFL – i den tappning som
jag har förstått att föreningen
är nu – är oerhört viktig för
att öka förståelsen för olika
sätt att arbeta med och stötta
barn med språklig sårbarhet.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger och
logopeder är en förutsättning
för att de unga ska få det stöd
som de har rätt till och behöver. Vi ser och kan olika saker,
vilket är en bra grogrund för
utveckling. Det är nog det
som är drivkraften för mig i
mitt kommande arbete inom
SFFL. Jag vill att vi genom
vårt arbete ska nå så många
yrkesverksamma som möjligt
och att vi ska ha ett forum att
belysa sådant som gör arbetet
”där ute i verksamheterna”
meningsfullt och roligt. På
så vis kan vi bidra till att så
många barn och vuxna med
språklig sårbarhet som möjligt
kan vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla
andra. 
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Nyborg Strand

Arbetet pågår för fullt med planeringen
för höstens kongress

Kongressen kommer handla om språkstörning och dess konsekvenser
Vi byter i år plats och kommer nu att hålla till på
Hotell Sheraton, alldeles intill Stockholms Central.
Bland föreläsarna kan redan nu nämnas några:
Dorothy Bishop, Camilla Fast och Ulla Ek.

Boka in 15-16 november 2013 för intressanta
dagar med föreläsningar, utställningar och
många goda möten!
Mer detaljerat program kommer.

CCC-2 – en ny checklista för
screening av språksvårigheter
The Children’s Communication Checklist – Second
Edition (CCC-2) ger information om såväl förekomsten av specifika språkstörningar, som problem
med pragmatiskt språk och kommunikationssvårigheter som är kännetecknande för autismspektrumstörning. CCC-2 är utvecklad parallellt i Sverige
och Danmark och har svensk-danska normer för
åldrarna 4 till 16 år.

Läs mer och beställ på
www.pearsonassessment.se
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Camilla Svedelius
– ny i redaktionen presenterar sig
Mitt namn är Camilla Svedelius och jag är född i Stockholm
men uppvuxen i Bålsta där jag
nu åter bor. Jens och jag har
tre döttrar. Två är tonåringar
och så har vi lilla Adina, nyss
fyllda sex år. Var tredje helg är
vi kontaktfamilj för en pojke
och jag är också kontaktperson för en tonårsflicka, så
familjen är ganska stor.
Mina stora intressen är resor
och fotografering. Jag tycker
också om att röra på mig på
allehanda sätt. Jag umgås
mycket med familj och vänner
även om det ibland kan vara
skönt att bara vara ensam och
ta en promenad eller sjunka
in i en bok... (På senare år har
det dock mest blivit studielitteratur.)
Direkt efter gymnasiet
utbildade jag mig till lärare. Vi
var den sista kullen adjunkter
som gick den ”gamla” utbildningen. De ämnen jag läste var
kemi, fysik och naturkunskap
(geovetenskap).
Då jag trivdes bäst med att
arbeta tillsammans med elever
som på olika sätt behövde
extra stöd valde jag att utbilda
mig till specialpedagog. Efter
specialpedagogutbildningen
byggde jag på med inriktningen ”Funktionshinder, delaktighet och lärande”. Sedan
studerade jag läs-, skriv- och
matematikinlärning för yngre
Tal & Språk 1/2013

åldrar. Jag började arbeta som
specialpedagog med äldre
elever i grundsärskolan. Det
var fantastiskt att få följa eleverna och se deras motivation
och vilja till lärande. Flera av
dem läste vissa ämnen enligt
grundskolans kursplaner och
ett par av eleverna kunde efter
sitt tionde skolår gå vidare till
nationella program i gymnasieskolan.
Under åren på grundsärskolan reflekterade jag många
gånger över hur svårt det var
att få stöd av talpedagog och/
eller logoped för de elever som
behövde det. Intresset väcktes
hos mig och jag började med
en lärarlyftskurs vid Stockholms universitet, ”Språkut-
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veckling och språkstörningar
hos skolbarn”. Därefter läste
jag talpedagogik 60 p förra
läsåret medan jag fortsatte
att arbeta deltid på grundsärskolan. Det var ett roligt och
lärorikt år och bland kurskamraterna fick jag flera nya
vänner!
Nu arbetar jag som tal- och
specialpedagog på en skola.
Det var inget lätt beslut att
lämna grundsärskolan, där jag
trivts väldigt bra – men det
kändes som att det var dags att
gå vidare.
SFFL hörde jag första
gången talas om under förra
året, på talpedagogutbildningen. SFFL fyller, som jag
ser det, en viktig funktion som
plattform för yrkesverksamma
inom tal-, språk- och kommunikationsområdet. Här kan
kompetensutveckling ske och
nya kontaktnät bildas. Som
redaktör för Tal & Språk hoppas jag på ett konstruktivt och
tydligt sätt kunna bidra till att
förmedla goda exempel från
vardagen men också forskningsbaserad kunskap inom
tal- och språkområdet. Genom
uppdraget som redaktör hoppas jag även kunna sprida
information om SFFL som
förening och på så sätt bidra
till ett ökat antal medlemmar –
vilket i sin tur kan ge ringar på
vattnet! 

Boknyhet!

AKK i skolan

– en pedagogisk utmaning
Boken är skriven för dig som är pedagog i förskola, grundskola
och särskola och som kommer i kontakt med barn i behov av
AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation.
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Vari består utmaningarna?

•

Till dig som är ny inom AKK-området

•

Lärarens självförtroende – en nyckel till
framgång?

•

Pedagogiskt ansvar och pedagogisk
expertis
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•

Bemötande

•

Metoder

•

Finns det en AKK-pedagogik?

•

Fördjupning och diskussion

Pris 250 kr
Frakt tillkommer med 24 kr
(Pris inklusive moms)
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SÖK – Södra regionens Kommunikationscentrum
Västmanlandsgatan 3, 214 30 Malmö
sok@sokcentrum.se www.sokcentrum.se
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Nya böcker
Lyft språket, lyft tänkandet

Boken genomsyras av Gibbons synsätt att när
andraspråkselever behandlas som kompetenta
lyckas de inte bara prestera bättre utan växer
också på det personliga planet. Boken rekommenderas varmt.

Språk och lärande
Pauline Gibbons
Hallgren & Fallgren 2011
Pauline Gibbons är välkänd
för många pedagoger, både
för sina föreläsningar och för
boken Stärk språket stärk
lärandet. Hon har också
verkat som gästprofessor vid
Stockholms universitet.
I sin nya bok vänder sig
Gibbons till alla som möter andraspråkselever
under senare delen av grundskolan och på gymnasiet. Utmaningen, menar Gibbons, är att hitta
ett undervisningssätt för alla i klassen, inklusive
andraspråkselever. Gibbons skriver själv i första
kapitlet att det gäller att öka förväntningarna på
vad eleverna kan uppnå. Ju mindre läraren förväntar sig av eleverna, desto mindre klarar de.
Boken fördjupar diskussionen om kognitiv
kvalitet, litteracitet i undervisningen och konstaterar att få ämneslärare fokuserar på explicit undervisning av språket i sitt ämne. Boken är fylld
av praktiskt genomförbara idéer och förslag som
passar i klassrummet. Avslutningsvis sammanfattar Gibbons sina tankar i fem steg:

Flerspråkighet i skolan
– språklig utveckling och undervisning
Eva-Kristina Salameh (red)
Natur & Kultur 2012
Medförfattare: Christina Hedman, Eva Morgan,
Anna Sandell, Anna-Lena Tvingsted och Berit
Wigerfelt
I Sverige finns många kulturer
och språk representerade. Det
medför stora utmaningar för
skolan och vården, inte minst
för alla oss som möter de barn
och ungdomar vars språkutveckling inte följer genomsnittliga mönster.
Boken ger i del I grundläggande kunskaper
om språklig socialisation, flerspråkig språkutveckling och bedömning av flerspråkiga skolbarns språk och läsning, både i typiska fall och i
samband med språkstörning och dyslexi. Denna
första del av boken ger utmärkt grundläggande
kunskap om alla berörda ämnen.
Del II beskriver utveckling och genomförande
av ett projekt som pågått i två mångkulturella
storstadsskolor. Skolledare och lärare intervjuas,
föräldraenkäter redovisas och eleverna får ge sin
syn på tvåspråkig undervisning. Språk- och kunskapsutveckling för elever i projektet redovisas
avslutningsvis.
Denna andra del av boken är mindre inspirerande att sträckläsa. Projektet beskrivs vid ett
flertal tillfällen och kapitlen upplevs som alltför

1) Vad vet du om elevernas språkbehärskning? Vad kan eleverna? Vad behöver de kunna?
2) Klargör vilket språk som är centralt för 		
det kursmoment ni ska arbeta med.
3) Välj ut det språk du vill fokusera på.
4) Planera eller välj aktiviteter där fokusspråket används.
5) Utvärdera kursmomentet.

Tal & Språk 1/2013
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Inventories’, dels en lång
rad tabeller som presenterar
huvudfynd från en undersökning av norska barn. Boken
har tillkommit i ett samarbetsprojekt mellan barnspråksforskare i Oslo och
språkforskare och statistiker
vid Syddansk Universitet i
Odense. Boken är främst tänkt som en uppslagsbok där man kan hitta data om norska barn.
I Sverige finns sedan länge en version som är
anpassad för svenska och svenska förhållanden.
Den beskrivs tillsammans med svenska normdaa
i en arbetsrapport från Högskolan i Gävle (ref)

fristående. Framställningen hade vunnit på att
innehållet samordnats mer.
Sammantaget ger boken dock ett välkommet
tillskott av kunskap och praktisk erfarenhet av
barn och ungdomar som vi alla behöver möta
med trygghet och kompetens.

Tidlig språkutvikling hos norske barn
MacArthur-Bates föreldrerapport for kommunikativ utvikling
Hanne Gram Simonsen & Kristian E Kristoffersen
Novus forlag 2012
Redaktionen har nåtts av en ny norsk bok
som behandlar norska barns språkutveckling.
Boken innehåller dels en anpassning av CDI,
MacArthur-Bates ’Communicative Development

Astrid Frylmark

Nyckelpersoner tackar för sig

Lena, som
till vardags
finns på In
stitutionen
för logopedi,
foniatri och
audiologi på
Lunds Universitet, kom med i redaktionen 2004, samma år hon blev
färdig logoped.
- Jag såg det som ett väldigt
roligt sätt att bredda mina

kunskaper och mitt kontaktnät. Eftersom jag var förskollärare i mitt tidigare liv kände
jag mig hemma i skärningspunkten mellan pedagogik,
psykologi, språk och medicin
som är SFFL:s intresseområde.
- När jag blev doktorand
2006 och insåg hur långdraget
det kan vara attfärdigställa en
vetenskaplig artikel, och få den
accepterad, kändes det roligt
att skriva artiklar för Tal &
Språk som blev färdiga och
kom i tryck relativt snabbt.
Åsa, som
till vardags
arbetar på
Specialpedagogiska Skolmyndigheten
i Örebro, har

Foto: SPSM

Foto: Úlfur Árnason

I samband med årsmötet
gjordes några förändringar.
Lena Asker-Árnason, redaktör för Tal & Språk, och Åsa
Lindström, kassör i styrelsen,
tackade för sig. Båda har varit
viktiga nyckelpersoner och
härliga diskussionsparter som
funnits med i flera år.
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varit aktiv inom SFFL ungefär
lika länge.
- Det har varit roligt att
samarbeta med entusiastiska
och trevliga styrelsekamrater.
Det har varit både många
skratt, trevliga träffar och hårt
arbete där det positiva har
övervägt. Det har också varit
roligt att ha medverkat i att
anordna många bra kongresser
för medlemmarna och andra
deltagare som har ett intresse
av språk.
I styrelsen och inför konferenserna har vi haft mycket stor
glädje av Lenas och Åsas kunskaper och kontaktnät. De har
båda bidragit med entusiasm,
hårt arbete och många goda
idéer. Vi tackar Lena och Åsa
för deras goda insatser. 
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Ny bok
Den nya boken Berätta nu har
kommit. Eleverna medvetandegörs om berättandets strukturer
och vidgar sitt ordförråd. Vidare
ökar förmågan att ge och få
respons på texter, något som
betonas i läroplanen.
För elever som har svårt att
skriva kan berättelserna skapas
och presenteras muntligt, inspelat som radioreportage eller
powerpointpresentation.

Idébok med arbetsblad

BERÄTTA.NU
Frances Dickens

Läs mer på www.spraklek.se

Språklek
Språklek är en helt ny webbplats där vi vänder oss
till föräldrar och andra som intresserade eller oroliga för
barns språkutveckling.
På Språklek hittar du
• information om barns språkutveckling
• goda råd om språkstimulans för både små och stora
barn
• många tips hur man på olika sätt kan hjälpa barn med
språk- och talsvårigheter eller dyslexi.
Det är svårt att tänka sig en värld utan språk.
www.spraklek.se

www.spraklek.se
www.facebook.com/spraklek
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Kurskalendarium

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

Child Language Seminar 2013
Arrangör: Universitetet i Manchester
Plats: Manchester
Tid: 24 – 25 juni 2013
Information: www.psych-sci.manchester.ac.uk

Styrelse

The 29:th World Congress of the IALP
Arrangör: International Association of
Logopedics and Phoniatrics
Plats: Torino, Italien
Tid: 25 – 28 augusti 2013
Information: www.ialpturin2013.it
4th All European Dyslexia Conference
Arrangör: Linnéuniversitetet
Tid: 20 – 22 september 2013
Information: www.lnu.se
Distanskurs GRAV SPRÅKSTÖRNING
Arrangör: RC tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tid: höst 2013-vår 2014
Information: www.distans.spsm.se

Ordförande: Astrid Frylmark
Domherrevägen 16
871 65 HÄRNÖSAND
astrid.frylmark@telia.com
Vice ordförande, hemsida, Wibelfond: Susanne Loheman
Underberga
741 91 Knivsta
susanne.loheman@spsm.se
Kassör: Britt Carlsson
Bergstigen 1
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britt.carlsson@habokommun.se
Sekreterare: Gunilla Texéll
Gyllenkroks Allé 27
222 24 Lund
gunilla.texell@lund.se
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Medlemskap
Årsavgiften är 330 kronor. Plusgiro 60 63 80-4.
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