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Att anta en utmaning
Nytt år igen! Vi önskar oss alla att få ett bra
2014. Men vad innebär det? Är det att få hålla
sig frisk? Att allt ska vara som vanligt? Att det
äntligen ska hända något nytt? Jag är nog i
grunden den typen som känner mig ganska nöjd
och trygg när jag vet hur vardagen och livet
ser ut. Men ibland måste man utmana sig själv
och se vad som finns bakom de där oöppnade
dörrarna. Livet vandrar på och en vacker dag
kanske man sitter där och ångrar det man inte
gjorde. Kloka människor med livserfarenhet
brukar ju säga så. Den utmaning jag har valt att
möta i år är att vara med och styra SFFL. Fyra
personer är nya i styrelsen denna gång – mer om
oss kan ni läsa längre fram i tidningen. Tack och
lov kan vi luta oss mot tre kollegor som tagit
sina djärva beslut att kasta sig in i detta uppdrag
redan tidigare. Vi har tillsammans börjat smida
planer för kongressen den 21–22 november och
återkommer med ett färdigt program till sommaren.
Som ni vet delar vi ut ett Tal- och Språkpris
varje år i samband med kongressen. Det går bra
att nominera till det redan nu. Hör av er med
förslag!
För alla som vill följa SFFL under 2014 är
det bara att betala in medlemsavgiften på 350
kronor (studenter och pensionärer 150 kronor)
på plusgiro 60 63 80-4. Skriv namnet tydligt!
Tidigare medlemmar anger medlemsnummer.
I detta nummer finns, förutom skriverier om
oss i styrelsen, återblickar från kongressen 2013.
Jag tycker att de som anordnade den kongressen
med facit på hand kan konstatera att det blev ett
bra 2013. Förhoppningen är att om ett år, lite
självgott, kunna skriva det igen: att det blev ett
bra 2014.
Vi ses!
Sofia Norrman

Sofia Norrman
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Dorothy Bishops föreläsning
direkt från Oxford

Vilken förmån för oss alla i
Stockholm att som SFFL:s
kongressdeltagare få lyssna till
Dorothy Bishop som föreläsare en hel timme. Att hon satt i
en studio i Oxford störde inte,
tekniken fungerade till punkt
och pricka och det märktes
inte ens någon fördröjning
som det kan göra via Skype
eller vid utlandsreportage på
nyheterna. Det kändes verkligen som ”vi tillsammans, här
och nu”.
Dorothy Bishop är välbekant som författare till mängder av vetenskapliga artiklar,
språktest och böcker. Förutom
detta är hon flitig på twitter
Tal & Språk 1/2014

och skriver deckare på lediga
stunder. Imponerande! Ännu
mer imponerande är det att
hon föreläser så att det är lätt
att följa med, då hon anpassar både ordval och hastighet
för oss med annat språk. I
nedanstående framställning
har Dorothy Bishops engelska exempel ibland ersatts av
svenska.
Föreläsningen blev en exposé
över Dorothy Bishops rika
erfarenhet med fördjupning i
språkets olika områden, från
det fonologiska till det pragmatiska. Bishop har beforskat
alla områden och vi har alla
4

direkt nytta av de material och
metoder hon har bidragit till
att ta fram.
Inledningsvis nämnde
Bishop de svårigheter hos barn
som är lätta att upptäcka;
grammatiska felformuleringar,
svårigheter att komma på vad
något heter och uttalsproblem.
Det är däremot svårare att notera när barn missförstår vad
någon säger, antingen detta
beror på bristande ordkunskap
eller svårigheter att förstå sam
talsregler.
Dolda språkliga svårigheter
är vanligt förekommande. I en
studie av Cohen och medarbetare på en barnpsykiatrisk

mottagning undersöktes 288
barn i åldern fyra till tolv år.
Alla fick genomgå ett språktest. Av dessa barn hade 111
tidigare kända svårigheter
med språk och/eller tal, medan
ytterligare 99 hade tidigare
okända svårigheter. Således
hade hela 72 procent av
barnen svårigheter med språk
och/eller tal medan endast
38 procent var kända sedan
tidigare. (Hur skulle motsvarande undersökning i Sverige
utfalla?)
De dolda språkliga svårigheterna kan resultera i uppförandeproblem hemma och i
klassrummet, ängslan och oro,
kamratsvårigheter och – givetvis – svårigheter i skolarbetet.
Det blir också svårt att planera
och strukturera sin tillvaro,
eftersom våra exekutiva funktioner är beroende av inre tal.
Språket har många felkällor, på flera nivåer. När det
gäller förståelse finns exempelvis svårigheter att uppfatta
språkljuden, att känna igen
orden, tolka ljudsekvenserna
och använda de ledtrådar som
finns i sammanhanget. När det
gäller uttryck kan det exempelvis vara svårt att formulera
sin tanke i ord, använda rätt
ord i rätt form eller att planera
artikulationen.

att urskilja varje ljud i detalj,
för att skilja artikulationssätt och artikulationsställen
från varandra (som skillnaden
topp–sopp respektive topp–
kopp).
Vidare prövas om barnet
kan skilja mellan minimala par
av nonsensord med de aktuella
ljuden (sep–seb, min–miv etc.)
genom att man talar om ifall
orden är lika eller inte. Detta
sätt att testa kan vara svårt
för barnet att genomföra om
uppmärksamhet och uthållighet brister. Det kan också vara
svårt för testledaren att tolka
resultatet. Många barn svarar
hela tiden att ljuden är lika,
och man kan ju också svara

rätt av en ren slump. Det kan
vara roligare för barnet om
man prövar med minimala par
av riktiga ord som kan avbildas (ratt–katt–satt–natt).
En annan undersökningsmetod som använts av J. Locke är
att låta barnet avgöra om man
själv uttalar orden korrekt (”är
det en spade–spage–spade”).
Här kan man skräddarsy
försöksorden för det enskilda
barnet. Det är dock inte alltid
lätt att hitta lämpliga ord och
risken finns att barnet hela
tiden svarar ”ja”.
Bishop fann i en studie att
barn med fonologiska svårigheter kan göra olika typer av
fel. Några klarar uppgiften för

Att uppfatta och
producera tal
Det till en mottagare inkommande talet analyseras på
olika nivåer, som alla måste
fungera. Till att börja med
krävs fungerande hörsel, så att
mottagaren uppfattar alla ingående ljud. Det är nödvändigt

Dorothy Bishop
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de ljud de själva kan producera medan andra gör fel på
alla typer av ljud. De akustiska
skillnaderna mellan olika vokalljud är många gånger små,
vilket syns tydligt på spektrogram. (Detta gäller ju inte
minst de många svenska vokalljuden, skribentens anm.)
Ett roligt sätt att pröva
fonologisk medvetenhet som
nämndes är att leta rimord till
ett nonsensord med hjälp av en
handdocka. ”Det här är NUS.
Han gillar sådant som låter
nästan som hans namn. Vad
tror du han vill ha här (bild
på bok, ljus, löv och båt)”?
Metoden kan också användas
för att pröva onset-rimesegmentering. ”Det här är GRUL.
Vad tror du han vill ha som
låter som början av hans namn
(bro, stol, gran, troll)”?
Barn med expressiva
fonologiska svårigheter har
ofta svårt att uppfatta ljud
oberoende av kontext. Även
barn utan talproblem kan ha
dessa problem, och de kan då
– som vi vet – ge upphov till
lästekniska svårigheter.
Minnet spelar förstås också
in. Gathercole och Baddeley är
två välkända minnesforskare
som har utformat nonordlistor
för testning. I Sverige finns
motsvarande listor i diverse
material, i forskning till exempel hos Radeborg och medarbetare. I en studie som Bishop
gjorde var svårigheterna att
repetera större ju fler stavelser
som ingick i nonsensorden.

Förstå och använda ord
Den enklaste formen av
ordförståelse kan prövas med
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bildbaserade tester som PPVT,
Peabody Picture Vocabulary
Test. Barnet pekar på den bild
som passar ihop med ett ord.
Träning av ordförråd har
effekt och flera metoder kan
anses som evidensbaserade.
I en pågående studie träffar
Bishop 28 barn med språkstörning, sju–elva år gamla, 20
åldersmatchade och 28 språkmatchade barn (vars resultat
på TROG meningsförståelse
överensstämmer med försökspersonerna). Barnen får spela
ett spel där de lär sig ovanliga
ord: verkliga namn på mycket
ovanliga djur. Det hela sker i
form av ett spel, där man lägger bilder av djuren i en robots
mage. Barnen med språkstörning har signifikant svårare att
lära sig de nya orden än sina
jämnåriga. De matchar däremot de yngre barn vars språk
är på samma nivå.

Förstå och producera
meningar
När vi använder TROG (Test
for Reception of Grammar)

är behovet av att kunna svåra
ord minimerat så att bristande
ordkunskap inte är i vägen för
att pröva alltmer komplexa
satser. Tillsammans med medarbetare har Dorothy Bishop
även bedrivit interventionsstudier för förståelse. Även detta
projekt ägde rum via ett spel.
Här fanns en takeffekt hos
barnen med språkstörning; de
inte fullt ut kunde lära sig de
svårare konstruktionerna som
aktiv/passivformer. Dessa barn
klarade mer än slumpen och
gjorde framsteg men nådde
inte lika bra resultat som sina
jämnåriga.
Ett sätt att arbeta med
grammatiska konstruktioner
med skolelever sker via olika
ordsymboler med och utan
text. Kortens form och färg
symboliserar olika grammatiska funktioner. Med denna typ
av träning förbättrades enligt
Ebbels förståelsen men den
blev sällan hundraprocentig.
Det är av stor vikt att föräldrar
och yrkesutövare är medvetna
om denna begränsning.

För att kommunikationen ska fungera för barn med
språkstörning rekommenderar Dorothy Bishop följande:
•

Använd konkreta ord.

•

Tala om här och nu.

•

Använd enkla meningar.

•

Ställ öppna frågor, inga ja- och nej-frågor.

•

Skynda aldrig! Tala långsamt och ge tid för svar.

•

Använd gärna visuellt stöd.

•

Kontrollera om barnet kan återge det ni talat om
genom att repetera det för dig (eller för en leksak).
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Språkförståelse, pragmatik
och social kommunikation

– Och hur var det när du
åkte till Frankrike?

av nya DSM-V, diagnosförteckningen för psykologer, blir
beteckningen i stället sociala
kommunikationssvårigheter
eller Social Communication
Disorder (SCD). En svårighet med det nya begreppet är
att det sammanför språkets
strukturella och pragmatiska
aspekter. I en uppföljningsstudie av vuxna med strukturell
språkstörning, pragmatisk
språkstörning eller autismspektrumstörning fann Bishop
att personer med pragmatiska
svårigheter klarade sig bättre
än de med autism. Barn med
SCD kan klara sig bra i anpassade skolformer eller i vanlig
skola med individuellt stöd, men
personal måste vara medveten
om risken: barnen kan anses
avvikande ”mad or bad”.
För bedömning av pragmatiska svårigheter har Bishop
utvecklat CCC-2, Children’s
Communicative Checklist-2
(standardiserad och publicerad
i Sverige av Pearson Assessment). Föräldrar eller lärare
fyller i ett frågeformulär som
är noggrant standardiserat.
Fem frågor i varje avsnitt berör svårigheter och två styrkor.
Respondenten anger på en
fyragradig skala hur ofta ett
visst beteende observeras:

– Det var varmt.

•

Mer sällan än en gång i
veckan – eller aldrig.

•

Åtminstone en gång i
veckan, men inte dagligen.

•

En eller två gånger om dagen.

•

Många gånger om dagen
(mer än två) eller alltid.

Språkförståelse är mycket mer
än att koda av de ord som
ingår. Det handlar också om
att tolka i ett sammanhang.
Ett klassiskt exempel: ”Fisken
är på bordet” kan handla om
en nyfångad fisk som placerats
där, om tillagad fisk på en tallrik men den vanliga betydelsen
är ”kom och ät”. Vi är nu inne
på pragmatisk kompetens. Den
består av ett flertal faktorer:
sociala, språkliga, prosodiska
faktorer samt yttre ledtrådar.
Ofta handlar det om att man
ger alltför lite information eller
överdriver.
– Om vi inte blir klara snart
får vi helt enkelt ställa in
julafton.
– Men då får ju inte jag
mina julklappar!
Andra problem som uppkommer
är att hålla den röda tråden i ett
samtal, som i följande dialog:
– Hur kom du hit till Stockholm?
– Med bil.

Terminologin har förändrats
inom detta kunskapsområde.
Medan man tidigare talade
om semantisk-pragmatiska
svårigheter, gick man så
småningom över till att kalla
det pragmatisk språkstörning
(PLI). I och med framtagandet
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CCC-2 har visat sig kunna
skilja mellan barn med och
utan pragmatiska svårigheter,
fast man behöver naturligtvis
utreda de strukturella språkliga svårigheterna ytterligare.
För beskrivning av CCC-2, se
www.pearsonassessment.se.
Hur ska man då arbeta med
barn som har sociala kommunikationssvårigheter? I olika
projekt har man tagit fram diverse metoder för att interagera, att följa med i klassrummet
och övriga skolmiljön genom
att lyssna, samverka, arbeta
med språkets strukturer, berättarstrukturer och med barnet
som kommunikativ individ.
Avslutningsvis rekommenderade Dorothy Bishop RALLI-filmerna. RALLI står för
”Raise Awareness of Language
Learning Impairments” och
är en informationskampanj
som bedrivs på ideell basis via
föreningar och privatpersoner
i England. Här finns små miniföreläsningar med Dorothy
Bishop, Maggie Snowling och
andra storheter, intervjuer
med logopeder och pedagoger och inte minst filmer med
barn, ungdomar och föräldrar.
Filmerna är verkligen sevärda.
Dorothy Bishop och andra har
ambitionen att göra språkstörning lika känt som dyslexi, utifrån det faktum att det är lika
vanligt förekommande. Som
ett uttryck för sitt engagemang
valde Dorothy Bishop att
skänka sitt arvode för SFFLföreläsningen till kampanjen –
bara detta värt en eloge! 
Astrid Frylmark
Se referenser sid 8
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Ny ordförande
Jag heter Sofia Norrman. Vid
SFFL:s senaste årsmöte valdes
jag till ny ordförande.
Jag är 41 år och bor i Norrtälje
tillsammans med min man och
våra tre barn. Jag gick ut logopedutbildningen vid KI 1999
och hade min första tjänst som
allmänlogoped i Sundsvall. Till
en början hade jag kontakt
med alla patientkategorier. Det
var ett medvetet val att arbeta
brett eftersom jag ville känna
efter vad jag tyckte var roligast.
Med tiden blev det allt tydligare åt vilket håll det lutade
och så småningom övergick jag
till att arbeta mer specifikt med
barn med försenad tal- och
språkutveckling.
Sedan 2004 är jag anställd
av Talkliniken på Danderyds
sjukhus. Jag har min huvudsakliga placering i Familjens Hus
i Norrtälje och vid ett tillfälle i
veckan på vårdcentralen i Hallstavik. Placeringen på Familjens
Hus innebär närhet till såväl
BVC och BUP som skolans
centrala barn- och elevhälsa,
vilket berikar mig mycket. Det
är fortfarande barn jag arbetar
med men alltmer fokus ligger
på lite äldre barn och läs- och
skrivutredningar.
Under de år jag deltagit
i SFFL:s kongresser har jag
främst befunnit mig bland
utställarna och demonstrerat
material från OrdAF-förlag.
Det har varit intressant att få

Sofia Norrman

diskutera med deltagare från
hela Sverige. Vi möter alla
barn med liknande problematik och brottas med samma
frågor. Det finns många kloka
och spännande lösningar och
idéer och vi har mycket
att lära av varandra. Min
förhoppning är att SFFL ska
fortsätta att vara en självklar
mötesplats där vi kan lära
nytt, fördjupa oss i aktuell
forskning och kanske i ännu
större utsträckning utbyta
erfarenheter med varandra. I
arbetet som logoped känns det
viktigt att värna om att vi ger
kvalitativ vård. Vi har olika
typer av avtal i landet och det
känns angeläget att avtal och
arbetssätt rimmar med bedömnings- och behandlingsmetoder
som vi har god evidens för.
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SFFL kommer naturligtvis att
ta en stor del av min tid och
mitt engagemang framöver.
Aktiviteter som kommer att
konkurrera om min uppmärksamhet är främst familjen.
Våra barn är 13, 11 och 7 år
och det innebär läxläsning,
fotbolls-, gymnastik-, trumoch pianoträningar och en hel
del diskussioner om hur det är
lämpligt att fördela tid mellan
TV-spel och andra aktiviteter…
Jag tycker också om att sjunga
en stump ibland och trädgården ägnar jag mig gärna åt.
Hör gärna av er till mig
eller någon annan av oss i styrelsen med tankar eller frågor.
Det ska bli roligt att träffa er
på kongressen 2014! 
Sofia Norrman
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Johanna och Pia
gör språkstörning känt i sociala medier
Tal- och språkpriset för 2013
tilldelades Johanna Kristensson och Pia Borg som båda
sprider information om språkstörning via sociala medier,
Johanna med sin blogg och Pia
genom sin Facebookgrupp.

Johanna Kristensson
Jag är verksam logoped sedan
2002 då jag tog examen från
Göteborgs universitet. Sedan
dess har jag arbetat inom
skolvärlden med fokus på
språk-, läs- och skrivsvårigheter. De första åren arbetade
jag mycket med utredningar
av skolelever som på olika vis
uppvisade svårigheter med
språket eller i sin läs- och
skrivutveckling. De senaste
åren har jag arbetat med
fokus på verksamhetsutveckling inom förskola och skola,
främst när det gäller språk-,
läs- och skrivutvecklingsfrågor och IKT övergripande i
Halmstads kommun. Under
det senaste året har jag även
varit deltidsanställd på Oribi
AB i Lund som utvecklar rättstavningsstöd och språkstöd
för datorer, surfplattor och
webben.
När det gäller barn och
elever med språkstörning är
det av oerhörd vikt att de får
adekvat stöd tidigt, dvs. redan
när de börjar förskolan. Det
förebyggande arbetet och de
tidiga insatserna är ofta helt
Tal & Språk 1/2014

Johanna Kristensson och Pia Borg
avgörande för den framtida
skolgången. Ett språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar verksamheterna genom
hela dagen, i alla aktiviteter,
är för dessa barn av extra stor
betydelse, samtidigt som det
gynnar alla andra barn också.
Det går aldrig att vänta och se
och avvakta och låta barnen
misslyckas innan åtgärder sätts
in. För min del känns det som
en förmån att tidigt kunna
stödja barn och elever med
språkstörning samt handleda
lärare och pedagoger på plats
och på så sätt bidra till att
skapa medvetenhet kring språkets betydelse i ett samhälleligt
perspektiv.
Jag har alltid varit väldigt
intresserad av teknik och
insåg tidigt i min yrkeskarriär
vilka möjligheter det finns med
10

tekniken. Därför har det fallit
sig naturligt att jag ständigt
försökt ligga långt fram i min
omvärldsbevakning och mitt
testande av alternativa verktyg.
Med hjälp av olika digitala
verktyg har t.ex. personer med
språkstörning och/eller läs- och
skrivsvårigheter möjlighet att
läsa en bok, delta i textsamtal,
skriva en jobbansökan och
kunna vara en del i ett demokratiskt samhälle på samma
villkor som vem som helst.
I juni 2011 deltog jag i en
nätverksträff för logopeder
som arbetar med språk-, läsoch skrivfrågeställningar. Vid
denna tidpunkt var Ipaden
fortfarande ett tämligen nytt
fenomen (med tanke på att
det endast är 2,5 år sedan så
har det onekligen hänt en del
sedan dess på den fronten…).

På nätverksträffen berättade
jag och några av mina kollegor en del om hur vi arbetar
i Halmstad på vår arbetsplats
Resurscentrum Kärnhuset.
Jag visade en Keynote (Apples
variant av Powerpoint) från
min Ipad. Mot slutet visade jag
även några av alla de appar
som kan fungera som alternativa verktyg, bl.a. talsyntesappar
och finurliga anteckningsappar
med inspelningsfunktion. För
de allra flesta logopeder vid
träffen var det något helt nytt.
Det var nästan ingen som hade
sett något liknande tidigare.
Efter vårt föredrag kom flera
logopeder fram till mig och
sa: ”Du borde sprida detta på
något sätt!”
Precis i den stunden föddes
idén om att starta en blogg
och en dryg vecka senare var
bloggen Logopeden i skolan i
gång. Sedan dess har det rullat
på med nya blogginlägg varje
vecka. Fokus låg initialt på
språk-, läs- och skrivsvårigheter
och alternativa verktyg, men
numera skriver jag också om
språk-, läs- och skrivutveckling
i ett mycket bredare perspektiv.
Själv följer jag givetvis
också många bloggar. Tillsammans med andra sociala medier som Facebook och Twitter
utgör de min största kunskapskanal. Det är i de sociala
medierna som jag på snabbast
tänkbara sätt får tillgång till
färska artiklar, blogginlägg,
debatter, studier, avhandlingar,
vad någon sagt och gjort och
vad folk tänker och tycker. Är
det någon specifik fråga jag
vill ha svar på, står det genom
webben tusentals kollegor till
mitt förfogande!

Pia Borg
Jag bor på Ingarö utanför
Stockholm tillsammans med
man, tre barn, 13, 15, 17 år
gamla, samt våra två katter.
Jag är utbildad specialpedagog. Jag har dolda funktionsnedsättningar och det tror jag
bidrar till min förståelse för
språkstörning, som ju också
är en dold funktionsnedsättning men inte behöver vara ett
funktionshinder.
Jag kom i kontakt med
språkstörning för ca tio år sedan. Min son, som i dag är 13
år, har språkstörning och går
i ”vanlig skola” där han trivs
bra. När han gick i förskolan
var det ingen som talade om
språkstörning, utan det talades
om en språkförsening. Han
blev det barn som inte kunde
sitta still på samlingen och
som då bars ut. Han bet andra
barn och pedagoger. Han fick
ofta skulden vid konflikter eftersom de andra barnen kunde
berätta sin version av konflikten mycket bättre än han. När
jag en dag såg en konflikt och
kunde berätta för förskole
chefen vad som hänt fick vår
son äntligen en resurs.
När han började skolan blev
det kaos ända upp till årskurs 3
då han fick en ny lärare och en
ny rektor började. De kunskaper
som jag då hade togs äntligen på
allvar. I hans första betyg blev
han godkänd i alla ämnen.
Tanken om att sprida kunskaper om språkstörning har
funnits länge. Jag har saknat
möjligheten att bolla idéer med
pedagoger, logopeder och andra.
Jag startade Facebookgruppen i
början av år 2012 och i dag är
vi 1 300 medlemmar.
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Det är fantastiskt att vi blivit
så många och att det finns
många som har kunskaper om
språkstörning. Vi är många i
gruppen som har olika erfarenheter och det bidrar till diskussioner som berör många olika
områden. Vi behöver varandras kunskaper och erfarenheter för att kunna göra ett bra
arbete kring barnen i förskolan
och eleverna i skolan.
I olika studier möter vi
elever med diagnos ADHD
som senare fått diagnosen
språkstörning. Några har till
och med blivit av med sin
ADHD-diagnos. Elever med
dyslexi har också senare fått
diagnosen språkstörning. Det
måste tyda på vi har blivit
bättre på att finna och uppmärksamma elever med språkstörning – men resurserna för
att ge dem förutsättningar för
att inhämta kunskaper är fortfarande bristfälliga. I ett forum
som Facebook kan vi diskutera
pedagogiken kring elever med
språkstörning och dela goda
erfarenheter med varandra.
Jag tror på specialpedagogen
som en handledare för läraren
i den pedagogiska utmaningen
kring elever med språkstörning – en specialpedagog som
skapar förutsättningar för en
inkluderande miljö i klassrummet. Jag ser naturligtvis
specialpedagogen i ett nära
samarbete med logopeden.
Vi har många gånger en
tendens att lyfta fram det som
är fel, tråkigt och frustrerande.
Vi måste se positivt på att
kunskaperna kring språkstörning ökar, annars står vi och
stampar på samma ställe. 
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SFFL-kongress 2013
Se bildspel på www.sffl.se/doc/Bildspelet_Kongress_13.pdf
Tal & Språk 1/2014
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Världskongress i Turin
Under några intensiva dagar
i augusti besökte vi, Susanne
Loheman, Gertrud Edquist
och Astrid Frylmark, IALPkongressen i Turin, denna
norditalienska fotbollsmetropol i Alpernas omedelbara närhet. Temat var Where Science
Meets Practice. Vi fick några
intensiva och lärorika dagar.
Programutbudet var mycket
stort och bestod växelvis av
huvudföreläsningar och parallella presentationer. Här är
ett axplock av allt som gjorde
intryck:
Flera föreläsare talade om
hur forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkstörning
möts. Medan forskningen om
språkstörning utgår från språket och därefter berör social
kommunikation är det tvärtom
med autismforskningen – här
utgår man från bristande
social kommunikation och intresserar sig i ökande utsträckning för språk.

Självskattning och förväntningar
Sue Roulstone, professor i
logopedi i Bristol, myntade
uttrycket att språkstörning
är ”Askungen bland diagnoser”, okänd, undanskymd
och med begränsad tillgång
till forskningsanslag jämfört
med exempelvis dyslexi och
ADHD. Lika vanlig men med
sämre villkor. I en annan ses-
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Turins berömda torn
sion presenterade Roulstone en
studie där föräldrarna till 139
barn med språk- eller autismspektrumstörning intervjuats
om vilka förhoppningar och
förväntningar de hade för
barnens framtida studier samt
om barnens sociala situation.
Barnen uppgavs trivas i familjen, med lärare och jämnåriga.
De var stolta över sina framgångar men medvetna om sina
svårigheter. Både föräldrar och
barn efterlyste attitydförändringar hos omgivningen för att
ge barnen större kommunikativ självständighet.

Små barns ordförråd
Eller Gerrits, logoped och
forskare från Amsterdam, har
undersökt logopeders arbete
med ordförråd hos två- till
fyraåringar med språkstörning
och vilken effekt två olika
strategier har. Båda grupperna
arbetade 15 minuter i veckan
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under fyra veckor, totalt tolv
tillfällen. Grupperna testades
före och efter projektet. Båda
grupperna exponerades för
25 ord, varav 18 substantiv
och sju verb. Därutöver fanns
25 ord med som kontroll, ord
som inte alls tränades under
den aktuella perioden.
Den ena gruppen fick se bilder med situationer som triggade användning av målorden,
t.ex. ”sommar” eller ”zoo”.
Vidare lekte barnen med saker
där målorden exponerades för
barnen i logopedens yttranden.
Som aktivitet i kontrollgruppen förekom traditionell sagoläsning där målorden också
ingick. Vid projektets slut hade
barnen i båda grupperna ökat
sitt ordförråd men barnen i experimentgruppen hade lärt sig
fyra gånger så många målord
som barnen i kontrollgruppen.
Studien ger evidens åt att man
bör arbeta med ordförrådet
hos barn med språkstörning.

Strategier för att utveckla
Theory of Mind
Carol Westby från Princeton,
Nebraska i USA, PhD inom
logopedi och lärarutbildare,
började sitt anförande med att
koppla ToM, Theory of Mind,
till ”Trollkarlen från Oz” och
berätta om Fågelskrämman
som önskar sig en hjärna så
att han kan tänka. Han vill
således ha en kognitiv ToM.
Plåtman vill ha ett hjärta så att

Turin ligger nära Alperna
han kan älska – alltså vill han
ha en emotionell ToM.
Vidare talade Westby om
hur ToM utvecklas. Spegel
neuronerna har stor betydelse
för vår utveckling genom att
vi imiterar känslor som vi ser
hos en annan person eller på
en bild. Barn med autism visar
inte samma respons som barn
med typisk utveckling och man
har diskuterat om det beror på
”brutna” neuroner eller om det
bara är en extrem försening.
Westby menar att det senare
skulle innebära att det verkligen lönar sig att träna tidigt.
Svårigheter med ToM visar
sig i att man har svårt för
att göra passande inferenser
i sociala situationer liksom
i situationer där man måste
dra slutsatser utifrån begrepp.
Detta leder till att man får
begränsade sociala kontakter
och förståelsebrister.
Westby beskrev fyra aspekter av ToM. Kognitiv ToM
definierades som förmåga att
tolka känslomässiga tillstånd
för sig själv och andra, samt

Gertrud Edquist i Turin
svårigheter att förstå att andra
tror, tänker, önskar på ett annat
vis än en själv och har idéer
som skiljer sig från de egna.
Emotionell ToM innebär att
man har svårt att förstå och
dela andras känslor. Forskare
talar också om interpersonell
ToM som syftar på att dessa
kognitiva emotionella tillstånd är svåra att förstå hos
andra. Westby tog vidare upp
intrapersonell ToM, som innebär att det är svårt att tolka
kognitiva och emotionella
tillstånd hos sig själv. Den
lärare, logoped eller psykolog
som möter barnet behöver ta
reda på vilken/vilka av dessa
fyra ToM-nivåer som barnet
befinner sig på.
Det klassiska utvecklingssteget för kognitiv ToM infinner
sig vid fyra–fem års ålder, då
det typiska barnet förstår att
omgivningen kan ha en felaktig
uppfattning om något och
handla efter det. Som exempel
beskriver Westby ett klassiskt
försök med en pojke som har
lagt annat än godis i en godis-
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påse. Han vet att en annan person kommer tro att det är godis
i den. Låtsasleken, som när ett
barn låtsasäter på en träbit,
kan ses som en föregångare till
kognitiv ToM och uppträder
från 17 månaders ålder.
Emotionell ToM utvecklas
från födseln och inbegriper
spegelneuronerna. Det lilla
barnet kan hålla ögonkontakt
och härma ansiktsuttryck samt
härma ljud. Under slutet av
första levnadsåret kan barnet
vid möte med en obekant person ta intryck av hur en bekant
person reagerar känslomässigt
och ta efter den känslan. Denna
emotionella ToM utvecklas
alltmer under förskoleåren och
barnet klarar att känna igen
känslor, prata om dessa och
associera känslor med situationer och förutse vad en person
kommer att göra.

Kommunikatör – hjälp
till föräldrar med kognitiva nedsättningar
Alison Matthews och Jois
Stanfield, logopeder på ReTal & Språk 1/2014

search institute of Health and
Social Change vid Manchester Metropolitan University
i England, berättade om en
funktion som inrättades inom
socialtjänsten i Manchester för
fem år sedan – communication
faciliator. Matthews och Stansfield har deltagit i detta projekt
och man har vidareutbildat
snart 300 socionomer till kommunikatörer. Bakgrunden är
att man ser ett ökande antal
personer med en utvecklingsstörning bli föräldrar. Man beräknar att sju procent av alla
med kognitiva nedsättningar
blir föräldrar, vilket i Storbritannien innebär runt
53 000 personer.
För att dessa föräldrar ska
ha en fungerande kontakt
med socialtjänsten ser man
ett behov av en person som
finns med i möten för att
anpassa samtalet, hastigheten,
nivån och upptäcka när det
inte fungerar. Vissa möten är
viktigare och svårare än andra,
och då särskilt de möten som
handlar om barnens situation. Denna kommunikatör
ska observera samtalet och
markera när föräldrarna inte
följer med. Kanske behövs
alternativ kommunikation
eller visuellt stöd för att
samtalet ska fungera bättre
för alla parter. I utbildningen
av kommunikatörer har man
lagt fokus på att diskutera vad
kommunikatörsrollen innebär
och vilka svårigheter som kan
dyka upp. Man har också gjort
en dvd med skådespelare som
agerar föräldrar för att visa
hur missförstånd kan uppstå.
Föräldrar har också fått delta
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och berätta om hur de vill att
ett samtal ska gå till för att
de ska förstå och känna sig
väl till mods i ett möte med
socialtjänsten. Det faktum att
språkliga svårigheter kan vara
en faktor som försvårar förståelsen gav en del tjänstemän
en ny insikt. Tidigare har man
utgått från att de kognitiva

bristerna har varit avgörande
när ett möte inte blivit bra.
Både föräldrar och personal
har betonat fördelarna med
att ha en kommunikatör som
hjälper till att klargöra språket
och innehållet i mötet. 
Susanne Loheman och Astrid
Frylmark

OM IALP

International Association of Logopedics and Phoniatrics
Vision
IALP aspires to advance knowledge in human communication disorders
worldwide.
Mission
To improve the quality of life of individuals with disorders of voice, speech,
language, swallowing and hearing, the IALP:
• facilitates international cooperation and collaboration about science,
education and practice
• creates, shares and distributes information; and
• provides a platform for international networking.
IALP samlar forskare och praktiker inom de vetenskaper som är inriktade
på kommunikation, röst, tal, språk, hörsel och sväljning. IALP består av 58
medlemsorganisationer förutom individuella medlemmar från alla världsdelar
som delar samma vision, nämligen att öka kunskapen om mänsklig kommunikation och att utveckla bättre metoder att hjälpa dem som har språk- och
talsvårigheter.
IALP tar olika initiativ för att sprida kunskap. Föreningen har tolv ständiga
kommittéer som samordnar utbyten, utökar internationell samverkan via
sociala medier och på olika sätt söker erbjuda allt bättre möjligheter för
kunskapsutbyte och samverkan. Föreningen anordnar en kongress vart
tredje år och däremellan mindre evenemang
i olika delar av världen. IALP ger även ut den
vetenskapliga tidskriften Folia Phoniatrica et
Logopaedica och finns med som samarbetspart till WHO.
Till president under den kommande treårsperioden valdes Helen Grech från Malta. Hon
efterträdde Mara Belhau från Brasilien.
Helen Grech

16

Vi erbjuder olika verktyg för
identifiering av språksvårigheter
Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande
betydelse för framgång i skolan. Många olika ömsesidigt beroende komponenter är viktiga för
färdigheter avseende talat och skrivet språk. Därför är vi i Pearson glada att kunna presentera
verktyg som underlättar processen för logopeder, talpedagoger och specialpedagoger i deras
arbete med att hjälpa barn och ungdomar i att snabbare identifiera sina språksvårigheter.

CCC-2 – en checklista för screening av språksvårigheter
The Children’s Communication Checklist – Second Edition (CCC-2) 4–16 år ger information om
såväl förekomsten av specifika språkstörningar, som problem med pragmatiskt språk och kommunikationssvårigheter som är kännetecknande för autismspektrumstörning. CCC-2 innehåller
bland annat skalor för skattning av tal, syntax och semantik, liksom skalor som ger information om
graden av stereotypt språk, samt förmåga till icke-verbal kommunikation, koherens och användning av kontext i samtal.

TROG-2 – ett receptivt-grammatisk språktest
Ett av de internationellt mest välkända receptiva- grammatiska språktesten, som är konstruerat av
Dorothy Bishop, finns i en svensk normerad version avsedd för åldern 4:0–16:5 år. Med hjälp av
TROG-2 kan man kartlägga barns och ungdomars grammatiska kompetenser och få information
om förståelseproblemens beskaffenhet, och utifrån det planera åtgärder. Testet är konstruerat så
att det begränsar andra språkliga faktorers inverkan på testresultatet, såsom auditiv diskriminering,
bristande ordförråd och begränsad arbetsminneskapacitet.

CELF-4 – för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter
CELF-4 är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och allsidig värderingsprocess
för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårigheter och språkstörningar hos barn i
åldern 5:0–12:11 år. CELF-4 är ett omfattande test som innehåller tretton olika deltest för att
mäta olika språkliga aspekter såväl som faktorer som kan ligga bakom språksvårigheter, som exekutiva funktioner, verbalt korttidsminne och arbetsminne.
Gå till www.pearsonassessment.se för mer information om CCC-2, TROG-2 och CELF-4.
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Nya styrelseledamöter

Jag heter Sophie Bergman är
41 år och bor i Stockholms innerstad tillsammans med min
man och min son. Jag driver
min egen logopedmottagning
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting. Jag tar
främst emot remisser från BVC
med frågeställningar kring tal,
språk och kommunikationssvårigheter hos förskolebarn.
Det jag tycker bäst om i mitt
arbete är mötet med patienterna. Att få se dem växa som
individer och känna att jag utgör en av pusselbitarna i deras
språkliga utveckling. Baksidan
är definitivt de låga arvodena
som gör det svårt att få det
gå ihop ekonomiskt, särskilt
när man som jag driver eget
företag och är helt beroende
av landstingets prissättning.
Ofta blir jag arg och skriver
långa artiklar om sjukvårdsystemets baksida men de ligger
bara och samlar damm för jag
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törs aldrig skicka in dem. När
jag inte arbetar så umgås jag
gärna med familj och vänner.
Jag och min man fick barn sent
och det var en väldigt efterlängtad liten kille som kom
till världen för sex år sedan.
Därför passar jag på att umgås
och mysa med min son så fort
jag är ledig. Vi tycker om att
resa, gå på Skansen, gå på bio
och hälsa på hos vänner. Men
jag har en hemlig hobby som
väldigt få känner till. Kanske
för att jag inte är så bra på
den. Sedan ett par år tillbaka
går jag på keramik och lär mig
dreja. Det är otroligt koncentrationskrävande och svårt.
Mycket svårare än jag någonsin kunnat föreställa mig.
Första gången ville jag slänga
hela lerklösen i golvet och skrika rakt ut. Men så tänkte jag
att precis så här svårt känns
det nog för mina patienter.
Ord och begrepp som snurrar
runt i huvudet och ljud som
trasslar ihop sig i munnen.
Det blev en lärdom för mig
och jag bestämde mig för att
inte ge upp. Jag har nog ingen
direkt fallenhet för drejning
men jag kämpar på, precis som
mina patienter! Annars är jag
nog som folk i allmänhet och
badar på sommaren och åker
skidor på vintern. Som styrelseledamot hoppas jag kunna
verka för ett ökat nätverkande
mellan logopeder och pedagoger och kanske bidra med lite
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opinionsbildning för att stärka
barns och elevers rätt till mer
språkligt stöd i såväl förskola
som skola. Som en av föreläsarna på kongressen nämnde
så är det långt fler barn med
tal- och språkstörning i en
barnpopulation än barn med
t.ex. autism eller ADHD. Ändå
talas det nästan aldrig om taloch språksvårigheter när det
gäller barn i behov av särskilt
stöd. Det tycker jag är beklagligt och det måste vi ändra på.
Ensam kan det vara svårt att
påverka men tillsammans är vi
starka. Vi kan göra skillnad!

Jag heter Britt-Inger Olsson
och bor dels på Orust, dels i
Göteborg. Jag är gymnasielärare och specialpedagog med
fördjupning i tal och språk.
Jag arbetar som specialpedagog i Orust kommun
men också med fortbild-

ning om förhållningssätt och
bemötande (ICDP/Vägledande
samspel) i kommunen, för personal inom förskola, skola och
socialtjänst. Jag har också skrivit en del läromedel.
Mina intressen är mina två
små barnbarn, måla akvarell,
läsa skönlitteratur och natur/
friluftsliv. Mina visioner inom
yrket är att utveckla en skola
med ett positivt förhållningssätt, ett bra bemötande och
goda förutsättningar för alla
elever att lära sig.

Jag heter Eva Bodin och är 49
år. Jag bor tillsammans med
min man och vår hund i Södra
Sunderbyn som ligger mellan
Luleå och Boden. Vi har två
söner som bor i närheten och
studerar på universitetet. Mitt
yrke är specialpedagog inom
tal och språk och jag arbetar
på Centrala Elevhälsan i Luleå.
Just nu läser jag svenska som
andraspråk. Det känns bra
att få lära sig mer om hur
språkutvecklingen i svenska
kan se ut för barn med annat
modersmål. Jag är intresserad

av språkstörning och flerspråkighet.
På fritiden tycker jag om
att vara ute i naturen, att åka
skidor, promenera med hunden
och laga nya maträtter.
Jag gick med i SFFL för
några år sedan då en kollega
tipsade mig om föreningen.
I arbetet inom SFFL vill jag
förmedla kunskaper och ny
forskning samt inspirera medlemmar och utöka medlemsantalet.
I mitt yrke vill jag att barnen
ska få använda sina kreativa
förmågor för att utveckla språket. Att få uttrycka sina tankar
genom sång, musik, drama,
bild, sagor och teater.
Jag vill bygga upp kunskap
och samverkan med andra
inom samma yrke.

arbetar med barn och ungdomar med språkstörning och
gör specialpedagogiska utredningar i team med specialpedagog, psykolog och kurator.
Vi arbetar på skolans uppdrag
och utredningarna syftar till
att utifrån pedagogiska frågeställningar göra en kartläggning av både närmiljön kring
eleven och elevens förutsättningar. Utifrån det belyser och
tydliggör vi hur lärmiljön kan
utvecklas för att tillmötesgå
elevens behov. I mina arbetsuppgifter ingår också att delta
som kursledare och föreläsare
vid distanskurser, utbildningsdagar och nätverksträffar.
Min fritid ägnar jag sedan
mer än 30 år åt körsång.
Ungefär lika länge har jag ridit
– på ridskola och på kompisars hästar. Jag gillar att röra
på mig och min sambo har
fått ut mig i skidspåret, så just
nu tränar jag inför min andra
HalvVasa.
Jag kom i kontakt med
SFFL via kollegor som är och
har varit med i styrelse och
redaktion. Efter mitt första
styrelsemöte tänker jag att en
hel del av arbetet kommer att
handla om att marknadsföra
SFFL och göra oss ännu mer
kända. 

Jag heter Anna Strömberg och
bor i Stäket, i Järfälla utanför
Stockholm, tillsammans med
min sambo. Jag är logoped
och har min arbetsplats på
Resurscenter tal och språk,
som är en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Jag
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Gästkrönika

”Varför i hela friden talar hon
inte ens med mig? Jag som är
så himla snäll och rolig och vill
henne sååå väl? Hon kan ju
tala, jag har själv hört det på
band och på video från hennes
hem. ”
Jag sitter med Rebecca, 5
år. En bedårande liten flicka.
Pratsam och livlig, full med
upptåg och idéer. Hemma
alltså. Och på förskolan, tillsammans med några utvalda
kompisar. Om ingen vuxen ser
och hör…
Annars är hon bara tyst.
Och ibland helt stel i mimik
och kroppsspråk. Hon har
selektiv mutism.
I mitt arbete som allmänlogoped och som logoped inom
barn-och ungdomspsykiatrin
har jag träffat en hel del barn
som fått just den diagnosen.
Några har också haft en autismdiagnos, andra inte, några
har haft en försenad språkoch talutveckling, andra inte.
De kan tala fritt och flytande
med några personer, men inte
alls med andra. De kan tala
i vissa miljöer, men blir helt
låsta i andra. Några uttrycker
att de inte tål att höra sin egna
vidriga röst eller ens se sina
egna ord på papper.
Jag erkänner att jag blivit
smått förvirrad och klart
frustrerad många gånger. Mina
professionella och/eller mina
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mänskliga färdigheter har kanske inte varit tillräckliga för att
hjälpa till. Inte så snabbt som
jag önskat i alla fall.
Hur kan det bli så här? Hur
känner och tänker barnen?
En god hjälp till förståelse
har jag fått av Elin, nu 18 år.
Hon kommer till BuP för att få
sin diagnos, selektiv mutism,
omprövad. Hon talar nu fritt
med alla som hon vill tala
med. Jag är idel öra när hon
börjar berätta:
”Jag sitter i bänken och ser
en mörk skugga närma sig. Läraren är på väg mot min bänk.
Hjärtat bultar vilt. Nej, nej
hon får inte komma hit, guud
låt mig dö!!!”
Om någon riktat en pistol
mot hennes huvud och sagt:
”talar du inte så skjuter jag”
hade hon inte blivit räddare.
Det kändes som om jorden
skulle rämna, en hemsk känsla
som spred sig ut i armar och
ben. Det enda sättet att bli av
med den känslan var att göra
sig helt ”blank”. Inte säga ett
ord. Inte göra någonting. Inte
röra en min.
Elin talade helt fritt i
hemmet men inte alls med
”myndighetspersoner” såsom
lärare i skolan eller sjukvårdspersonal.
Hennes problem startade
då hon varit hemma från dagis
i ett år. Hon hade fått en lillebror. Tystnaden varade fram
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Ulrika Thelander
tills dess att hon skulle börja i
gymnasiet.
Elin berättar: ”Det var på
sommarlovet. Jag satt i blåbärsriset och bestämde mig.
Jag skulle göra som alla andra.
Prata.” Och hon klarade det!
De allra flesta barnen jag
har arbetat med, har varit
flickor. Deras föräldrar har
alla uppgett, att en eller båda
av dem varit mycket blyga som
barn. Och i viss mån är det
ännu i vuxen ålder.
Denna försiktighet hos
föräldrarna, och att problemet
sällan finns i hemmiljö, kan
tyvärr bidra till att många
av dem tvekar inför att söka
hjälp. Man vill inte riskera att
utsätta sitt barn för något som
kanske väcker starka känslor. Hos barnet och hos dem
själva.

En av ”mina” pappor hade
gjort läxan att filma barnet i
en talande situation i hemmet.
Väl på mottagningen vågade
han inte spela upp filmen. Han
satt närmre och närmre flickan,
la armen om henne. Till sist
lämnade han rummet och jag
kunde lirka i gång kameran.
Jag fick se filmen och höra barnet tala. Det var magiskt!
Diagosen är ovanlig och
det råder viss osäkerhet om
vart man ska vända sig för
att få hjälp. Barnen hamnar
ibland hos logoped, ibland hos
psykolog eller specialpedagog.
Det kan vara svårt för den enskilde handläggaren att samla
erfarenhet av och kunskap om
diagnosen.
Hos mig har den varit ett
specialintresse. En stor utma-

ning och en frustration. Ett
olöst problem som inte velat
lämna tanken. Jag har därför
tagit mig an barnen på mina
båda arbetsplatser och fått
förmånen att samla erfarenhet
och kunskap under min 40
åriga logopedgärning.
Men gåtan har jag ännu
inte helt löst. En nyckel till
ökad förståelse finner vi i Elins
berättelse. Hon borde ha fått
god hjälp redan i förskoleåldern. Hon fastnade alldeles
uppenbart i sin roll av att vara
en icketalande person. Det
blev allt svårare att ta sig ur
den när tiden bara gick.
Hos de små barnen är det
lättare att avleda fokus från
kravet att tala till det roliga
man gör tillsammans, med eller utan tal. De reagerar inte så

starkt på speciallösningar, som
att vistas i liten grupp med
trygga personer.
Det gäller att få barnet att
glömma ”att det talar eller
inte”. Att inte kommentera
talandet alls. Inte berömma,
muta eller hota.
Vare sig pistol eller rosor
verkar vara lösningen. Snarare
att skapa trygghet, att bygga
upp självförtroende hos barnet
och föräldern och bibringa en
tro på att allt ordnar sig när
man är redo för det.
Elin hittade sin lösning i
ett blåbärsris. Lösningen ligger säkert där och väntar på
Rebecca och de andra barnen
också. Så spännande det är att
få hjälpa dem att hitta dit! 
Ulrika Thelander

Spela trugs!

Den viktiga lästekniska mängdträningen blir rolig och effektiv genom spelmomentet. Fort och lätt går det utan att eleverna känner sig pressade. Orden blir
gradvis svårare. Låda 1 i fem steg från bok till semester, låda 2 i fem steg från
val-vall-vals till jordgubbsglass och tredjepristagare. Finns även på engelska.
De svenska trugsspelen är konstruerade av Ingrid Häggström och Astrid Frylmark.

Att spela trugs
passar lika bra i
skolan, på fritids
och hemma.
Beställ spelen i någon av våra webbutiker:

www.ordaf.net

(Astrid) eller

www.bornholmsmodellen.se
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(Ingrid)
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SPRÅKET

en viktig del av barns utveckling
Språklek är en webbplats där vi vänder oss till alla som är intresserade
av eller oroliga för barns språkutveckling. Tipsa föräldrar och klasslärare - på Språklek hittar de:
information om barns språkutveckling
råd om språkstimulans för både stora och små
tips på hur man kan hjälpa barn med språk- och talsvårigheter		
eller dyslexi
intervjuer med olika experter
nyheter och kuriosa på Språkleks facebooksida

S
S
S
S
S

Fortbildning vt-2014

Endagskurs: SPRÅKET VID SKOLSTART - teoretiskt och praktiskt
om observation av språkutvecklingen inför läsinlärningen samt om
språkstörning och dyslexi. För personal i förskoleklassen.
Logoped Astrid Frylmark, Stockholm den 3 juni.
S

Tvådagarskurs: HELA SPRÅKET - HELA TIDEN - om språkstörning, läsinlärning, träning och alternativa verktyg från F-6.
Logopederna Johanna Kristensson och Astrid Frylmark, Stockholm
den 16-17 juni.
S

CELF-4 för psykologer 12 maj, logopeder 19 maj, Uppsala
CELF-4 för pedagoger - se www.pearsonassessment.se

S
S

Första
- och boken
senas
te!

www.spraklek.se

Information för föräldrar om språkutveckling
Följ oss också på Ffacebook/spraklek

www.frylmark.net

Kurser och material för pedagoger och logopeder
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www.ordaf.net
Webbutik
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Logoped Astrid Frylmark

Kurskalendarium
Efteruddannelseskursus 2014
Arrangör: ALF, Audiologopedisk Forening, Danmark
Plats: Hotel Nyborg Strand
Datum: 24 - 26 mars, 2014
Information: www.alf.dk
Dansk ISAAC-konferanse
Plats: Vingsted-senteret, Bredsten
Datum: 24 - 25 mars 2014
Information: www.isaac.dk
ISAAC Norges Dagskonferanse, 2014
Datum: 8 april, 2014
Information: www.isaac.no
Västsvenska kommunikationskarnevalen, 2014
Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg
Datum: 2 - 3 juni 2014
Information: www.isaac-sverige.se
ISAACs 16:e internationella konferens
Plats: Lisboa Congress Centre, Lisboa
Datum: 19 - 26 juli 2014
Information: www.isaac-online.org/english/home/
Att bemöta, stödja och stimulera barn med
pragmatiska svårigheter
Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Plats: Alvesta Datum: 3 april, 2014
Plats: Malmö Datum: 24 april, 2014
Information: www.spsm.se
15th International Clinical Phonetics and Linguistics
Association Conference
Arrangör: ICPLA I samarbete med enheten för Logopedi,
Karolinska sjukhuset, Solna.
Plats: Stockholm
Datum: 11 - 13 juni 2014
Information: www.icpla2014.se/

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
Styrelse
Ordförande Sofia Norrman, Norrtälje
sofia.norrman@gmail.com
Vice ordförande Susanne Loheman, Knivsta
susanne.loheman@spsm.se
Kassör Britt Carlsson, Habo
britt.cson@gmail.com
Sekreterare Gunilla Texéll, Lund
gunilla.texell@lund.se
Vice sekreterare Sophie Bergman, Stockholm
sophie.bergman@gmail.com
Ledamot Anna Strömberg, Järfälla
anna.stromberg@spsm.se
Ledamot Eva Brodin, Södra Sunderbyn
Boe03@live.se
Redaktionsgrupp:
Camilla Svedelius
camilla.svedelius@bktv.nu
Britt-Inger Olsson
britt-ingerolsson@tele2.se
Sophie Bergman
sophie.bergman@gmail.com
Ansvarig utgivare för Tal & Språk:
Astrid Frylmark
astrid.frylmark@telia.com
Ansvarig för hemsida och Wibelfond:
Susanne Loheman
susanne.loheman@spsm.se
Medlemskap:
Årsavgiften är 350 kronor. Plusgiro 60 63 80-4.

Etterutdanningskurs
Arrangör: Norsk logopedlag
Plats: Tromsö
Datum: 12 - 15 juni 2014
Information: www.norsklogopedlag.no

Vid inbetalning av medlemsavgiften, tänk på att uppge både
namn och adress.

Jubileumssymposium Logopedutbildningen 50 år
Arrangör: Karolinska institutet
Datum: 14 juni 2014
Information: ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=10069&a=171609&l=sv

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

Den sjunde nordiska dyslexikongressen
om dyslexipedagogik
”Bli vän med det skrivna ordet”
Arrangör: Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen
Plats: Stockholm
Datum: 14 - 15 augusti, 2014
Information: www.dyslexiföreningen.se

Se information på www.sffl.se.

Om du betalar via internet, glöm inte att uppge fullständigt namn.
Detta är nödvändigt för att tidskriften och övrig information ska
nå ut till alla medlemmar.

Medlemskap för pensionärer och studenter: 150 kr/år.

SFFL för ett datoriserat medlemsregister för internt bruk.
www.sffl.se

B

AVSÄNDARE
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
c/o Gunilla Texéll
Gyllenkroks Allé 27
222 24 Lund

Porto betalt

Prenumerera på Tal & Språk!
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• Helår, 4 nr 500 kr.
• Medlemskap (personligt)
där tidskriften ingår 350 kr/år.
Dorothy Bishop
Ny ordförande
Tal & Språkpriset 2013

Se sid 23 och www.sffl.se
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